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Murat KÜREKCİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerli meslektaşlarım,
Sağlıktan ekonomiye; sosyal yaşamdan, bilim ve teknolojiye 
bir çok alanda ülkemizde ve dünyada pek çok durumun hızla 
değiştiği bir dönemi birlikte yaşamaktayız. 

Yaşanan Covid-19 Salgınına dair ilk günden itibaren,kamu 
kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Odamız ve 
Şubelerimiz gibi Kocaeli Şubemiz de, duyduğumuz kamusal 
sorumlulukla; salgın sürecinde toplum sağlığı ile ilgili olarak 
yapılması gereken çalışmalar ile alınması gereken önlemler 
hakkında, meslek ve uzmanlık alanlarımızdaki bilgi ve 
birikime dayanarak yaptığımız çalışmaları ve görüşlerimizi 
genel kamuoyu ve ilgili kamu yönetim mercileriyle paylaştık. 
Bu dönemde Oda merkezimizle konuyla ilgili derneklerin 
temsilcilerinden ve doktorlardan oluşturulan “İklimlendirme 
Teknik Kurulu” tarafından “AVM'lerde, Otellerde, Karayolu 
Toplu Taşıma Araçlarında, Okullar ve Kreşlerde, Hastanelerin 
Klima ve Havalandırma Tesisatlarında, Ofislerde, Gar 
Binaları/O tobüs Terminalleri  ve Deniz Ulaşım Yolcu 
Salonlarında, Endüstriyel Tesislerde, Havaalanları Terminal ve 
İşletme Binalarında alınması gereken pandemi önlemleri ile 
Mevcut Binalarda İklimlendirme Havalandırma Sistemlerinin 
İşletme ve Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler 
Prosedürü ve Kapalı Alanların İklimlendirme Sistemlerinin 
Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi”  üzerine bilimsel,teknik 
açıklamalar yapılarak, kamu kuruluşları ile tüm ilgili 
kuruluşları Odamızca bilgilendirildi, kamusal sorumluluk ve 
yükümlülükleri hatırlatıldı. Bilim çevrelerince 2-3 yıl sürmesi 
beklendiği ifade edilen Salgının, ülkemizde Tespit edilen 
Covid-19 vaka sayısının artış eğilimini sürdürdüğü bu 
döneminde toplumsal duyarlılığımızın üst seviyeye 
çıkartılması için kamu otoriterlerince gerekli önlemler 
alınmalıdır. Bilim Kurulu halk sağlığı uzmanları, TTB, TMMOB, 
sağlık uzmanlık dernekleri ve sendika temsilcilerinin 
katımıyla güçlendirilmeli, kararları kamuoyuna duyurulmalı 
ve eksiksiz olarak uygulanmalıdır. Bu süreçte işe gidemeyen, 
işten çıkarılan, iş bulamayanlara maddi destek sağlanmalı, 
İşsizlik Sigortası Fonu'nun kaynakları şirket patronları için 
değil, emekçiler için kullanılmalıdır.

Sevgili meslektaşlarım,
Sağlam zeminde yol almayan, daha  çok tüketim 
ekonomisine hizmet eden, AR-GE, İnovasyon faaliyetlerinin 
yetersizliğinde, tarım, hayvancılık ve sanayi üretimsizliğinin 
artık iyiden iyiye kendini gösterdiği bir döneme salgın 
koşullarının da etkisiyle; işsizlik ve enflasyon ile döviz-altın-
borsa gibi genel parametreler de ülke ekonomimizi 
i s t i k r a r s ı z  v e  r e k a b e t  e d e m e y e n  b i r  n i t e l i ğ e 
dönüştürmüştür.

Değerli Meslektaşlarımız,
Kamuoyunun yakından izlediği, “çoklu baro” ve “seçim 
sistemi değişikliklerini” içeren “Avukatlık Yasası” avukatların 
ve onların meslek örgütü baroların aylardır devam eden 
karşı çıkışlarına rağmen değiştirildi. Bu anti-demokratik ve 
Anayasaya aykırı olan  düzenlemenin bir benzerinin 
TMMOB'nin de içerisinde bulunduğu diğer akademik 
meslek odaları için de gündeme getirileceği en yetkili 
ağızdan dile getirildi.  Meslek ve meslektaş sorunlarımıza 
yönelik çözüm yolları bulmaya; Kent ve ülkemiz sorunlarına, 
doğaya ve yaşama saygıyla, ülkemize ve dünyamızın 
geleceğine sahiplenmeye; üretimi ve sanayileşmeyi 
savunmaya; bilimin ve teknolojinin gelişmesinden yana 
olmaya; emekten ve demokrasiden yana tavrında ısrar eden 
Birliğimize/Odalarımıza daha fazla sahip çıkmaya ihtiyaç 
duyduğumuz yeni bir döneme giriyoruz.Böylesi bir 
dönemde siz değerli üyelerimizin desteği ve birliğimiz, 
mesleğimizin geleceği ve haklarımız açısından çok 
önemlidir.

Değerli meslektaşlarım,
Şube etkinlik alanımız olan Sakarya'da önce 3 Temmuz 2020 
tarihinde Havai Fişek Fabrikasında yaşanan patlamalarda 7 
çalışan yaşamını yitirmiş, 126 çalışan ise yaralanmıştır. 
Ardından, 9 temmuz 2020 günü ise fabrikadaki hammadde 
ve nihai ürünler ile enkazlarının taşınması sonunda taşıma 
aracında yaşanan patlamada toplam 3 asker yaşamını 
yitirirken, 12 kişi de yaralanmıştır. 

Hem iş sağlığı, güvenliği hem de çevre açısından büyük 
endüstriyel kazaların önlenmesinde mevzuat gereği gerekli 
tedbirlerin alınması ve eylem planlarının uygulanmasının 
önemli olduğuna bir kez daha acı bir şekilde şahit olduk.

Konuyla ilişkili yasa ve yönetmeliklerin olduğu Ülkemiz, 
maalesef iş cinayetlerinde Avrupa 1.'liği, dünya 3. Lüğü 
sırasında yer almaktadır. Bu bize sistematik olarak bir 
sorunun varlığını işaret etmektedir. İSG Mevzuatları; TMMOB, 
Tabipler Birliği, belediyeler, sendikalar ve işveren temsilcileri 
ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı'ndan oluşan ortak bir Çalışma Grubu 
tarafından yeniden ele alınmalıdır.

Ayrıca, İSİG Meclisinin verilerinde İş kazalarında yaşamını 
yit irenlerin %98'inin sendika üyesi  olmadık larını 
göstermektedir. Bu veri Sendikaların, işçilerin sadece 
ücretleri üzerinden biraraya gelinen yapılar olmadığını, 
çalışanların yaşam hakları açısından da çok önemli 
olduklarını göstermektedir.

Sevgili meslektaşlarım,
Sağlıkla ve umutla kalmanızı diliyorum.



şubeden

KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDE MESLEKTAŞLARIMIZI
HALKIMIZLA DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ...

Koronav�rüs salgını tüm dünyada ve ülkem�zde hızla 
yayılmaya ve can kayıplarına neden olmaya devam 
ed�yor. Salgına karşı mücadelede b�rtakım sağlık 
malzemeler�n�n eks�kl�ğ� her geçen gün daha da can 
alıcı b�r hâl alıyor.

Koronav�rüs salgını tüm dünyada ve ülkem�zde hızla 
yayılmaya ve can kayıplarına neden olmaya devam 
ed�yor. Salgına karşı mücadelede b�rtakım sağlık 
malzemeler�n�n eks�kl�ğ� her geçen gün daha da can 
alıcı b�r hâl alıyor. Bu salgına karşı en ön cephede 
savaşan sağlık emekç�ler� eld�ven, maske, s�perl�k, tek 
kullanımlık tulum, uzun galoş g�b�  koruyucu 
malzemeler�n eks�kl�ğ�n� yaşıyor ve büyük b�r sağlık 
r�sk�yle karşı karşıya kalıyorlar. Bu konuda alınan 
önlemler �se meslek l �seler �ndek�  öğrenc�ler � 
güvences�z ve r�skl� ortamlarda maske üretmek 
zorunda bırakmaktan öteye g�tm�yor. Öte yandan can 
kayıplarının büyük çoğunluğunun ağır solunum 
yetmezl�ğ�nden kaynaklanıyor olması, solunum c�hazı 
üret�m�n�n b�r ölüm kalım meseles� hal�ne geld�ğ�n� 
göster�yor.

Ülkem�z�n sah�p olduğu üret�m ve teknoloj� 
kapas�tes� göz önüne alındığında ac�l �ht�yaç duyulan 
bu ürünler�n üret�m� �ç�n her türlü olanak mevcuttur. 
Toplumcu mühend�sler olarak bu üret�m kapas�tes�n�n 
ac�len halk sağlığı yararına kullanılmasını talep 
ed�yoruz. Fabr�kaların ac�l �ht�yaç duyulan tıbb� 
malzemeler� üretmek üzere dönüştürülmes�n� ve bu 

ürünler�n başta sağlık emekç�ler� olmak üzere, halka 
bedels�z olarak ulaştırılmasını talep ed�yor, halkın 
sağlığı söz konusu olduğunda daha fazla kaybedecek 
vakt�m�z�n olmadığını vurguluyoruz.

Toplum/Kamu yararı �ç�n çalışmayı �lke ed�nm�ş 
mühend�sler olarak, Koronav�rüs'e karşı mücadele 
etmey� b�r görev olarak görüyoruz. Bu bağlamda maske, 
tek kullanımlık tulum, maske, eld�ven, s�perl�k, uzaktan 
ateş ölçer, pulse oks�meter ve solunum c�hazı g�b� tıbb� 
ürünler�n üret�m�nde Ar-Ge çalışmalarından, sahada 
üret�m� planlamaya kadar üzer�m�ze düşen her görev� 
yapmaya hazırız.

Ayrıca PANDEMİ sürec�nde,  sağlık h�zmet� 
sunulan/sunulacak yerlerde, meslek d�s�pl�n�m�z� 
�lg�lend�ren �kl�mlend�rme ve atık su s�stemler� �le d�ğer 
tekn�k gerekl�l�klere da�r Mak�na Mühend�sler� göreve 
hazırdır.

Toplum/Kamu yararı �ç�n çalışmayı kend�ne görev 
b�len bütün meslektaşlarımızı, bu çağrımızı büyütmeye 
ve salgını b�rl�kte yenmek �ç�n mücadele etmeye, 
DAYANIŞMAYA çağırıyoruz.

Destek ve öner�ler�n�z �ç�n:
e-ma�l  :kocael�@mmo.org.tr
Tel      :0.262.324 69 33 İlet�ş�m kurunuz.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şube Yönet�m Kurulu
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BİLİMİN SESİNE KULAK VERELİM,
DEPREMLERE KARŞI ÖNLEM ALALIM

14 Haz�ran 2020 tar�h�nde B�ngöl Karlıova'da gerçekleşen ve 1 yurttaşımızın hayatını kaybett�ğ� 5.8 
büyüklüğündek� depreme �l�şk�n TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz tarafından 16 Haz�ran 
2020 tar�h�nde basın açıklaması yapıldı.

Kand�ll� Rasathanes�'n�n ver�ler�ne göre B�ngöl Karlıova 
m e v k � � n d e  1 4  H a z � r a n  2 0 2 0  t a r � h � n d e  5 . 8 
büyüklüğünde deprem meydana gelm�ş, deprem� 
200'den fazla artçı sarsıntı �zlem�şt�r. Bu artçı 
sarsıntıların büyüklükler� rasathane ver�ler�ne göre 14 
Haz�ran'da 4.6, 4.7 büyüklükler�ne ve 15 Haz�ran 5.5 
büyüklüğüne kadar ulaşmıştır. Enkaz altında kalan 1 k�ş� 
hayatını kaybederken 20'n�n üzer�nde yurttaşımız 
yaralanmıştır. Hayatını kaybeden yurttaşımızın a�les�ne 
baş sağlığı, yaralanan yurttaşlarımızın �se b�r an önce 
sağlıklarına kavuşmalarını d�l�yoruz.
1100 k�lometre uzunluğundak� Kuzey Anadolu Fay 
Zonu üzer�nde bulunan B�ngöl, Erz�ncan, Erzurum, 
Tuncel� ,  Muş ve B�tl �s  � l ler �nde de depremler 
h�ssed�lm�şt�r. Fay zonu üzer�ne kurulmuş bulunan 
Elmalı, D�narbey, Kayapınar ve Yeş�lgöl köyler�nde 30'a 
yakın yapıda hasar meydana gelm�şt�r.
Ülkem�z, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonları 
tarafından çevr�l� b�r depremler ülkes�d�r. Yapılan 
araştırmalara göre ülkem�zde 6.0 ve üzer� büyüklükte 
deprem üretecek 500'ü aşkın fay hattı ve zonu 
bulunmaktadır. Bu gerçeğe karşı, ülkem�z�n 20 m�lyonu 
aşkın yapı stokunda büyük b�r oranın depreme karşı 
güvenl� olmadığı tüm kes�mlerce kabul ed�lmekted�r.
Ülkem�z�n; b�l�m ve mühend�sl�k �lkeler� d�kkate alınarak 
b�r an önce depremle yaşayab�len b�r ülke hal�ne 
get�r�lmes� gerekl�d�r. Önlemler alınmadığı takd�rde, 5.8 
büyüklüğündek� B�ngöl Karlıova Deprem� g�b� küçük b�r 

depremde b�le olduğu g�b� can ve mal kayıpları 
yaşanmaya devam edecekt�r.
Bu deprem, b�l�m ve mühend�sl�k �lkeler� �le doğa 
olaylarına karşı önlem alınması gerekt�ğ� konusunda b�r 
uyarı olarak ele alınmalıdır. TMMOB ve Bağlı Odalarını 
yapı  üret �m,  afet  ve planlama süreçler �nden 
uzaklaştırılmak, yasa değ�ş�kl�kler�yle etk�s�zleşt�r�lmek 
yaşanacak felaketler� daha da büyütecekt�r.

EMİN KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı

ÇALIŞANLARIN EMEKLERİNE EL KONULMASINA
İZİN VERMEYECEĞİZ !

Kıdem Tazm�natı'nın kaldırılarak “Tamamlayıcı 
Emekl�l�k S�stem�” adı altında gasp ed�lmes� 
g�r�ş�mler�ne �l�şk�n TMMOB Yönet�m Kurulu 
Başkanı Em�n Koramaz tarafından 23 Haz�ran 
2020 tar�h�nde basın açıklaması yapıldı.

Ülkem�zde ne zaman ekonom�k kr�z yaşansa 
hükümet�n �lk aklına gelen çözüm, emekç�ler�n 
b�r�k�mler�ne göz d�kmek oluyor. Üret�me değ�l, yurt dışı 
kaynaklı sıcak paraya dayanan ekonom�m�z�n �ht�yacı 
olan sıcak para sağlanmadığında, çalışanların 
ücretler�ne çeş�tl� �s�mler altında el koyuluyor. 



birliğimizden

sağlık ve sosyal güvenl�k s�stemler�n� özelleşt�ren 
ülkeler�n salgın dönem�nde yaşadıkları çares�zl�ğ� 
hep�m�z artık daha yakından b�l�yoruz. Bütün bunları 
b�le b�le, emekç�ler�n güvences�n� eller�nden almak 
� s t e m e k  k e l � m e n � n  g e r ç e k  a n l a m ı y l a  e m e k 
düşmanlığıdır.

Her ne �s�m altında olursa olsun, emekç�ler�n 
alınter�n� gasp edecek, çalışanları güvences�zleşt�recek, 
esnek �st�hdam b�ç�mler�n� yaygınlaştıracak, �şs�zl�ğ� 
artıracak, ücretler�n düşmes�ne neden olacak 
uygulamalara sess�z kalmayacağız. Kıdem Tazm�natı 
hakk ının or tadan k aldır ı lmasına,  çal ışanlar ın 
emekler�ne el konulmasına �z�n vermeyeceğ�z.

Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı

Bugünlerde hükümet�n “İst�hdam Kalkanı” adı altında 
gündeme get�rd�ğ� “Tamamlayıcı Emekl�l�k S�stem�” de 
emekç�ler�n kıdem tazm�natına el koymaya yönel�k 
g�r�ş�mler�nden b�r�s�d�r.

İşç�n�n �şyer�nde çalışması karşılığında, çalışırken 
hak kazandığı ve �şyer�nden ayrılırken aldığı b�r ücret 
olarak kıdem tazm�natı, emekç�ler�n uzun yıllar �ç�nde 
kazandığı ve hukuk� güvenç altına aldığı b�r haktır. 
İşç�n�n alınter� ve gelecek güvences� olan bu hak, uzun 
zamandan ber� �şverenler, IMF-Dünya Bankası g�b� 
uluslararası kuruluşlar ve sağ �kt�darlar tarafından hedef 
göster�lmekted�r. Hayatlarımızı kabusa çev�ren 
neol�beral pol�t�kaların en öneml� adımlarından b�r�s� 
“Kıdem Tazm�natının Fona Dönüştürülmes�” projes�d�r.

Neol �beral  pol �t �k alar ın toplumu ne denl � 
savunmasız bıraktığını, neol�beral pol�t�kalar uyarınca 

1 MAYIS
PANKARTLARIMIZLA KENTİMİZDE DUYULUR VE GÖRÜNÜR KILINDI

Kocael� İKK tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2 
b�lboarda  1 Mayıs af�şler� asıldı, ses s�stem� bulunan 1 
aracımız kent sokaklarında 1 Mayıs Bayramı nın ses� 
oldu.

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB hesaplarından v�deolarınızı, 
fotoğraflarınızı paylaşarak etk�leş�m� artıracak ve 1 
Mayıs'ı tüm ülkede her şeye rağmen görünür kılacağız.
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TMMOB’YE, MESLEK ODALARINA VE DEMOKRASİYE
SAHİP ÇIKIYORUZ !

TMMOB yasa değ�ş�kl�ğ� �ç�n kuruluşundan �t�baren görev yapan KOCAELI İKK SEKRETERLERİ tarafından,  
M�marlar  Odası tar�h� taş  b�na'da ortak basın açıklaması mevcut dönem İKK Sekreter� Murat KÜREKCİ 
tarafından okundu. 

Cumhurbaşkanı,5 Mayıs 2020 tar�h�nde  
TMMOB ve d�ğer meslek b�rl�kler�n�n kanunlarında 
değ�ş�kl�k yapılacağını �fade ederek, meslek 
odalarının seç�m yöntem�yle �lg�l� düzenlemen�n 
ac�l�yet�ne d�kkat çekm�şt�r.

Halkın Cov�d-19 salgınının etk�s�yle, sosyal ve 
ekonom�k anlamda büyük zorluklarla mücadele 
ett�ğ�, gelecek kaygısı yaşadığı bugünlerde; 
meslek örgütümüzün de �çer�s�nde yer aldığı 
akadem�k meslek odalarının yapısının ve seç�m 
s�stemler�n�n değ�şt�r�lmes�ne �l�şk�n g�r�ş�mler�n 
s�yas� �kt�dar tarafından gündeme get�r�lmes�n� 
kaygıyla karşılıyoruz.  

B�rl�ğ�m�z� hedef alan bu g�r�ş�mler �lk değ�ld�r. 
TMMOB ve d�ğer meslek b�rl�kler� ve odalarının 
kamusal yetk�ler�n�n eller�nden alınmasına yönel�k 
olarak 2007 yılında hazırlanan Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Denetleme Kurulu Raporundan �t�baren bu 
g�r�ş�mler resm� olarak başlatılmıştır. Bu süreç;  
2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 ve 2018 
yı l lar ında çeş�t l �  yasa ve yönetmel�k ler�n 
değ�şt�r�lmes� g�r�ş�mler�yle de sürdürülmeye 
çalışılmış, rant projeler�n�n yoğunluk kazandığı 
dönemlerde de daha görünür hale gelm�şt�r.

Meslek alanlarımıza ve örgütler�m�ze yönel�k 
dışlayıcı pol�t�kaların, ülkem�zde ranttan beslenen 
kes�mler�n çıkarlarını kollamayı amaçladığını ve 
buna karşı çıkan toplumsal muhalefet� bastırmaya 
dönük olduğunu b�l�yoruz.

S e ç � m  s � s t e m � n � n  d e ğ � ş t � r � l m e s � n � n 
�stenmes�ndek� amaç; TMMOB ve Odaların 
yönet�mler�n� başka b�r yolla değ�şt�rmek, Meslek 
O d a l a r ı n ı n  ü y e l e r � n d e n  v e  t o p l u m d a n 
koparılmasını sağlamak, yönet�mlerde kaos 
y a r a t ı l a r a k  ' y a s a l  d ü z e n l e m e '  y o l u y l a 
�şlevs�zleşt�rmek ve kontrol etmek �steğ�d�r.

TMMOB'n�n seç�m sürec� oldukça demokrat�k 
b�r usulde gerçekleşmekted�r. Her üye seç�mlerde 
oy kullanab�lmekte ve adaylar arasından 
�sted�ğ�ne oy vererek demokrat�k hakkını 
kullanmaktadır. En çok oy alan adaylar �se yönet�m 
kurullarını oluşturmaktadır. Meslek odaları, 
üyeler�n�n yönet�mlerde en demokrat�k şek�lde 

tems�l� üzer�ne kurulu seç�m s�stemler� �le yıllardır 
k e n d �  � ç e r � s � n d e  d e m o k r a s �  k ü l t ü r ü n ü n 
gel�şmes�n� sağladığı g�b� ülkem�zde katılımcı 
demokras� uygulamalarının tabana yayılmasının 
örneğ�d�r.

Bu sebeple yapılması gereken, Anayasanın 135. 
Maddes�nde tanımlanmış olan kamu  kurumu 
n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarını �şlevs�zleşt�rme 
değ�l; evrensel normları demokrat�k b�r şek�lde 
ben�msemek, yerleşt�rmek, gel�şt�rmek ve �hlal 
etmemekt�r.

P�yasacılığa karşı kamuculuktan yana olan, ülke 
kaynaklarının yağma ve talanına karşı çıkan, 
demokras� ve la�kl�ğ� savunan, emekten yana olan, 
adalet, barış g�b� evrensel değerler� savunan ve her 
türlü yozlaşmaya karşı toplumun s�gortası olan 
meslek örgütler�n�n demokrat�k b�r şek�lde yapılan 
seç�mler�ne göster�len tahammülsüzlüğe b�r son 
ver�lmel�d�r.

Yalnızca aklın ve b�l�m�n yolunda doğruları 
söyled�ğ�, ant�demokrat�k uygulamalara karşı 
demokras�ye ve la�kl�ğe sah�p çıktığı �ç�n TMMOB 
hedef göster�lmekted�r. B�l�nmel�d�r k�; yüzb�nlerce 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısının b�l�nc�nden 
ve v�cdanından beslenerek büyüyen, güçlenen 
emekten,  doğadan,  b� l �mden,  la �k l �kten, 
d e m o k r a s � d e n  y a n a  T M M O B ' y �  y o k 
edemeyeceklerd�r.

B�zler  TMMOB Kocael�  İ l  Koord�nasyon 
Kurulunun kuruluşundan bugüne kadar görev 
almış sekreterler� olarak, TMMOB'n�n demokrat�k 
�ş ley�ş �n�n,  k amusal  gücünün,  toplumsal 
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mücadele geleneğ�nden gelen b�r�k�mler�yle 
oluşan duruşunu ortadan kaldırmayı amaçlayan 
ve örgütümüzü s�yas� �raden�n güdümüne sokarak 
bağımsızlığını yok etmey� hedefleyen tüm 
g�r�ş�mler�n karşısında olacağımızı �fade ed�yoruz.

TMMOB'ne bağlı Odaların üyes� mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancısı meslektaşlarımızı meslek 
örgütler�ne sah�p çıkmaya davet ed�yoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Serhat G�rg�n     TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon 
Kurulu 1994/2006 Sekreter�
Yalçın ERGEN     TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon 
Kurulu 2006/2010 Sekreter�
Ned�m KARA       TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon 
Kurulu 2010/2014 Sekreter�
Arsal ARISAL      TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon 
Kurulu 2014/2016 Sekreter�
Ünal ÖZMURAL   TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon 
Kurulu 2016/2018 Sekreter�
Murat KÜREKCİ   TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon 
Kurulu 2018/…..   Sekreter�
(Görev� Devam Etmekted�r)

SAĞLIK EMEKÇİLERİNE SİPER OLUYORUZ
Cov�d 19 v�rüs salgının tüm dünyayı etk�led�ğ� pandem� sürec�nde sağlık çalışanlarımıza destek olmaya 
çalıştık.  

Dünya ve Ülke olarak geçmekte olduğumuz bu zor dönemde, salgını b�rl�kte yenmek �ç�n dayanışma �çer�s�nde 
olmak gerekt�ğ� b�l�nc�yle, başta Tab�p Odası olmak üzere toplum ve kamu yararı �ç�n faal�yet yürüten tüm 
b�leşenler �le dayanışma �çer�s�nde olmaya devam ed�lecekt�r.

• COVİT 19 salgınıyla mücadele 
�ç�n TMMOB Mak�na Mühend�sler� 
Odası Kocael� Şubes� olarak, 500 
a d e t  y ü z  s � p e r l � ğ � ,  s a ğ l ı k 
personeller�ne ulaştırılmak üzere 
Türk Tab�pler B�rl�ğ� Kocael� Tab�p 
Odası'na 18.04.2020 tar�h�nde 
tesl�m ed�ld�.

• Mak�na Mühend�sler� Odası, 
İnşaat Mühend�sler� Odası ve 
Elektr�k Mühend�sler� Odası Düzce 
İ l  Tems�lc�l �k ler�  olarak sağlık 
emekç�ler�ne dağıtılmak üzere, 
koruyucu s�perl�kler Düzce Teb�pler 
Odası ve Düzce İl Ambulans Serv�s� 
Başhek�ml�ğ�'ne tesl�m ed�ld�.

• Mak�na Mühend�sler� Odası 
İstanbul Şubem�z�n g�r�ş�m�yle 
ü re t � l e n  1 0 0 0  a d e t  s � p e r l � ğ �  
TMMOB Bolu İ l  Koord�nasyon 
Kurulu olarak SES Bolu Şubes� ve 
Bolu Tab�p Odası desteğ� �le sağlık 
emekç�ler�ne ulaştırıldı.
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HALKIMIZ ACİL ÖNERİLERİMİZİ SAHİPLENMEYE
DAVET EDİLDİ...

7 ACİL ÖNLEM ÇAĞRIMIZA BÜYÜK DESTEK GELDİ,
İMZACILAR AÇIKLANDI

Ülkem�z ve bütün dünya toplumları �ç�n çok c�dd� b�r 
tehl�ke oluşturan ve b�nlerce �nsanın hayatını 
kaybetmes�ne sebep olan Corona V�rüs (Cov�d 19) 
salgını tüm hayatımızı etk�s� altına aldı. Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından “PANDEMİ” olarak �lan ed�len salgınla 
�lg�l� Sağlıkçılar görevler�n� herkesten daha fazla r�sk 
üstlenerek, büyük b�r özver� ve �nsan üstü b�r anlayışla 
yer�ne get�rmekted�r. Onlara b�r kez daha sonsuz 
teşekkürler�m�z� sunuyoruz. Yaşamı yen�den üreten tüm 
emekç�lere en fazla saygı göster�lmes� gereken b�r 
dönem� y�ne hep b�rl�kte yaşamaktayız.  

Bu ülken�n mühend�sler�-m�marları, doktorları, kamu 
çalışanları ve �şç�ler�n�n örgütler� olan DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB, Cov�d-19 salgını �le etk�n mücadelede 
halkın sağlığını, �ş�n� ve aşını korumak �ç�n aşağıda yer 
alan 7 önlem�/taleb� açıklamıştır:

1. Temel, zorunlu ve ac�l mal ve h�zmet üreten �şler 
dışında bütün �şlerde salgın süres�nce çalışma ac�len 
durdurulmalıdır.

2. Salgın süres�nce �şten çıkarmalar yasaklanmalı, küçük 
esnaf desteklenmel�, çalışanlara ücretl� �z�n ver�lmel� ve 
�şs�zler �ç�n �se koşulsuz �şs�zl�k maaşı ödenmel�d�r.

3. Tüket�c�, konut ve taşıt kred�ler� �le kred� kartı borçları 
ve elektr�k, su, doğalgaz ve �let�ş�m faturaları salgın r�sk� 
boyunca fa�z �şlet�lmeden ertelenmel�d�r.

4. Bu süreçte özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne 
geç�r�lmel�, yurttaşların sağlık h�zmetler�ne er�ş�m� 
�st�snasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalıdır.

5. Salgınla mücadelede koord�nasyonda katı b�r d�s�pl�n 
uygulanmalı, b�l�msel yaklaşım ve b�lg� paylaşımında 
açık ve şeffaf olunmalıdır. Güven kr�ter� hal�ne gelen 
Cov�d-19 Testler�  konusunda b�l �msel-yaygın-
hakkan�yetl� ve sonuçların hızla açıklandığı b�r �şley�ş 
hak�m kılınmalıdır.

6. Başta hek�mler, sağlık ve beled�ye çalışanları olmak 
üzere, tüm zorunlu �şlerde koruyucu ek�pman başta 

olmak üzere bütün eks�kl�kler g�der�lmel�, herhang� b�r 
aksama yaşanmayacağına da�r güven ver�lmel� ve bu 
�ş lerde çal ışan herkes düzenl�  olarak testten 
geç�r�lmel�d�r.
7. Salgın dönemler�nde dezavantajlı kes�mler olarak 
kabul ed�len; h�çb�r gel�r� ve b�r�k�m� olmayan yoksullar, 
göçmenler ve tutuklu/hükümlüler �ç�n yaşamlarını ve 
sağlıklarını koruyacak f��l� ve yasal düzenlemeler hayata 
geç�r�lmel�d�r.

DİSK, KESK, TMMOB ve T TB'n�n salgınla etk�n 
mücadelede halkın sağlığını, �ş�n� ve aşını korumak �ç�n 
�mzaya açtığı 7 ac�l önlem çağrısına kurum ve k�ş�lerden 
büyük destek geld�. Kısa zamanda on b�nlerce k�ş� ve 
kurumun destek verd�ğ� kampanyaya atılan �mzalar 
yayınlandı.

Metne destek olan �mzacıların l�stes�ne karekod 
bağlantımızdan ulaşab�l�rs�n�z.

DİSK (Türk�ye Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu) Kocael� Bölge Tems�lc�l�ğ�
KESK (Kamu Emekç�ler� Send�kaları Konfederasyonu) Kocael� Şubeler Platformu

TMMOB (Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�) Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu
TTB (Türk Tab�pler� B�rl�ğ�) - Kocael� Tab�p Odası Yönet�m Kurulu
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MMO ÇALIŞANLARI;
ODALARIMIZA, TMMOB’MİZE, DEMOKRASİYE

SAHİP ÇIKIYORUZ
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayy�p Erdoğan'ın, meslek kuruluşları hakkında yaptığı 
açıklamaya da�r Odamız Çalışanları b�r açıklama yaparak Odamıza, B�rl�ğ�m�ze ve demokras�ye sah�p 
çıkma çağrısı yaptı.

ODALARIMIZA, TMMOB'MİZE, DEMOKRASİYE 
SAHİP ÇIKIYORUZ

AKP �kt�darının, sömürü ve rant pol�t�kaları, yaptığı 
özelleşt�rmeler ve hukuk dışı tasarruflarının önünde 
engel olarak gördüğü TMMOB ve Odalarımızı yıllardır 
hedef�ne koyduğunu yakından b�l�yoruz. Çünkü 
Odalarımız ve TMMOB, kamu-toplum yararını, ülke ve 
halk leh�ne pol�t�kaları b�r bütün olarak savunmuş ve 
�kt�darın d�nc� ger�c�l�k eşl�ğ�ndek� neol�beral dönüşüm 
programlarına, Cumhur�yet, demokras�, la�kl�k, barış ve 
kardeşl�k �ç�nde b�r arada yaşam karşıtı otor�ter devlet-
toplum kurgusuna kararlılıkla karşı çıkmıştır.
İkt�dar bu nedenle bazen yalnızca TMMOB Yasası'nı, 
bazen bütün kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek 
kuruluşlarının yasal mevzuatını, Anayasa'nın kamu 
kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarına �l�şk�n 135. 
maddes�ne aykırı olarak değ�şt�rme g�r�ş�mler�nde 
bulunmaktadır. En son Cumhurbaşkanı/AKP Genel 
Başkanı,  part�s�n�n MYK toplantısında meslek 
örgütler�n�n mevzuatını değ�şt�rme hazırlıklarını 
gündeme alacaklarını açıklamıştır.

TMMOB ve bağlı Odalar; ülkem�z�n yeraltı-yerüstü 
kaynakları, kentler�, çevres�, doğası, suyu, toprağı, 
tarımı, peyzajı, yapıları, gıdası, ulaşımı, enerj�s�, �let�ş�m 
altyapısı, madenler�, malzemeler�, sanay�s�, b�l�ş�m 
uygulamaları vb. tüm alanlarda korumaya çalıştıkları 
kamu-toplum yararı ölçütünün tasf�yes� ve her 
toplumsal alanın b�l�msel, hukuksal, sıhh� normlardan 
arındırılması �ç�n hedefe konulmuştur.

Yaşadığımız pandem� sürec� rantın değ�l b�l�m�n ve 
tekn�ğ�n önem�n� b�r kez daha ortaya koyarken b�l�m� ve 
tekn�ğ� sömürgenler�n değ�l emekç� halkın h�zmet�ne 
sunmayı ş�ar ed�nm�ş TMMOB ve d�ğer demokrat�k 
kuruluşlara �kt�darın savaş açması kabul ed�lemez 
olmakla b�rl�kte sürpr�z b�r gel�şme değ�ld�r. Bu yıllardan 
ber� gerçekleşt�rmeye çalıştığı ant�demokrat�k b�r 
emeld�r.

B�zler, mühend�s veya toplu �ş sözleşmel� olarak �ç�nde 
çalıştığımız Odamız ve onun üst b�rl�ğ� TMMOB'ye 
yönel�k bu ant�demokrat�k mevzuat düzenlemeler�n� 

kabul etm�yoruz. Ülken�n �çer�s�nde bulunduğu 
ekonom�k, s�yas�, sağlık vb. onca sorun varken, tekrar 
tekrar ısıt ı l ıp gündeme get�r � len bu mevzuat 
değ�ş�kl�kler�ne ve meslek odalarının demokrat�k b�r 
ş e k � l d e  y a p ı l a n  s e ç � m l e r � n e  g ö s t e r � l e n 
tahammülsüzlüğe artık son ver�lmel�d�r.

Örgütümüz �le dayanışma ve mücadele b�rl�ğ� �ç�ndey�z. 
B�l�yor ve �nanıyoruz: B�rl�kten güç doğar. Emek ve 
demokras� mücadeles�n�n b�rer mensubu olarak, 
Odalarımız ve TMMOB'm�z�n yanında saf tutuyor; bu 
g�r�ş�m�n ülkem�ze, halkımıza yönel�k olumsuz 
yansımalarına karşı bütün �ler�c�, demokrat k�ş� ve 
çevreler� duyarlı olmaya, b�rl�kte tepk� göstermeye 
çağırıyoruz.

N e  ya p a r l a r s a  ya p s ı n l a r,  a nt �  d e m o k rat � k 
u yg u l a m a l a r,  s ö m ü r ü  ve  ra n t  p o l � t � k a l a r ı 
kaybedecek, kamu-toplum yararı üstün gelecek ve 
kazanan ülkem�z, halkımız, geleceğ�m�z olacaktır!
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası çalışanları 
olarak b�zler�n, bu neol�beral sömürü, rant ve 
yağma pol�t�kalarının ülkem�z, halkımız, �ç�nde 
çalıştığımız Odamız ve onun üst b�rl�ğ� TMMOB'ye 
yansımalarına karşı örgütlü b�r mücadele �çer�s�nde 
olduğumuzu, bu b�l�nçle örgütümüz �le tam 
dayanışma �ç�nde olac ağımızı  k amuoyuna 
duyururuz.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Çalışanları
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ŞUBELERİMİZDEN ORTAK AÇIKLAMA

TMMOB Kanunu'nu Değ�şt�rme G�r�ş�m�, Kamu-Toplum Yararına Yok Etmeye, Demokrat�k Yollarla 
Yönet�me Gelemed�kler� Odalarımızı İşlevs�zleşt�rmeye, Meslek� Denet�mler� Yok Etmeye, Odaların 
Üyeler�yle İl�şk�s�n� Kesmeye ve Toplumsal Muhalefet�n Tasf�yes�ne Yönel�kt�r

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Şubeler�, TMMOB Kanunu'nu Değ�şt�rme G�r�ş�m� üzer�ne ortak b�r 
açıklama yaptı.

Kamuoyunca b�l�nd�ğ� üzere �kt�dar 
yıllardır gündem�nde olan, Anayasa'nın kamu 
kurum ve kuruluşu n�tel�ğ�ndek� 135. 
maddes�ne dayalı  6235 sayıl ı  TMMOB 
Kanunu'nu değ�şt�rme g�r�ş�m�n� tekrar 
gündem�ne almıştır.

Özell�kle 2007 yılından bu yana süregelen 
�kt�darın kurgu ve g�r�ş�mler� �le ş�md� 
ed�nd�ğ�m�z ön b�lg�lerden hareketle, bu g�r�ş�m�n üç 
ana eksen� bulunduğunu söyleyeb�l�r�z.

B�r�nc�s�: Üye çoğunluğunun özgür �rades�ne dayalı 
seç�m s�stem�n� değ�şt�rerek, demokrat�k yollarla 
yönet�me gelemed�kler� Odalarımızda yönet�m 
�şley�ş�m�z� kaosa sürüklemekt�r.

İk�nc�s�: Otor�ter �dar� ve mal� denet�m yoluyla 
yönet�c� ve çalışanlarımızı cezalandırmaya kadar 
varacak şek�lde Odalarımızı baskı altına almak, mal� 
olarak güçten düşürmek ve �şlevs�zleşt�rmekt�r.

Ü ç ü n c ü s ü :  O d a l a r ı m ı z a  k a y ı t l ı  m e s l e k 
mensuplarının toplumsal yaşamın her alanına yönel�k 
projeler� üzer�ndek� kamusal meslek� denet�m� 
tamamen kaldırarak kuralsızlığı egemen kılmak ve 
Odalar �le üyeler�n�n �l�şk�ler�n� kesmekt�r. 

Böylel�kle �kt�dar, ben�msed�ğ� neol�beral pol�t�kalar 
gereğ� düşman belled�ğ�, kamu-toplum yararı kavram 
ve uygulamaları �le Anayasa'nın 135. Maddes�ne dayalı 
kamu kurumu n�tel�ğ�nde meslek kuruluşu, kamu 
tüzelk�ş�l�ğ�m�z� dönüştürerek yok etmek �stemekted�r.

Bu g�r�ş�m, toplumsal yaşamın her alanıyla 
doğrudan bağlantılı mühend�sl�k, m�marlık, şeh�r 
planlama h�zmetler�n� b�r bütün olarak p�yasa 
güdümüne sokarak değers�zleşt�rme, kuralsızlaştırma 
ve tasf�yeye yönel�kt�r.

Bu çaba �le sömürü ve rant �mparatorluğunun 
sınırsız ve kuralsız tam hak�m�yet�n� kurma çabaları 
arasında doğrudan bağlantılar bulunmaktadır.

Bu çaba �le b�l�m�n özgürce serp�l�p gel�şt�ğ� la�kl�ğ�n, 
demokras�n�n ve cumhur�yet�n �kt�sad� ve sosyal 
kazanımlarının yok ed�lmes� arasında doğrudan 
bağlantılar bulunmaktadır.

İşte bu nedenler bütünü �t�barıyla özerk ve 
demokrat�k �şley�şe sah�p Odalarımız, üst b�rl�ğ�m�z 
TMMOB, d�ğer demokrat�k k�tle örgütler� ve bütün 
toplum üzer�nde otor�ter vesayet oluşturmaya çalışan 
�kt�darın bu g�r �ş�m�ne herkes�  karşı  çıkmaya 
çağırıyoruz.

Bel�rtmek �ster�z k�, �kt�darın mevzuatımızı 
değ�şt�rme g�r�ş�mler� b�zler� ülkem�zden, 
halkımızdan, b�l�mden yana, sömürü ve rant 
k arş ı t ı  mücadelem�zden a l ıkoyamaz. 
Yaptığımız h�zmetler�n kamusal n�tel�ğ�n�n 
s e r m aye - r a n t - y a n d a ş  g ü ç l e r �  l e h � n e 
tasf�yes�ne, meslekler�m�z ve örgütler�m�ze 
yönel�k etk�s�zleşt�rme, �t�barsızlaştırma 

çabalarına karşı duruşumuz, 1970'lerden günümüze 
uzanan mücadelec� geleneğ�m�z doğrultusunda 
sürecekt�r.

TMMOB'n�n en büyük Odalarından b�r� olan Mak�na 
Mühend�sler� Odası (MMO), sanay�s�zleşmen�n, 
tarımdak� ger�lemen�n; demokras�n�n, la�kl�ğ�n, 
huk uk un tasf �yes �  � le  para le l  o larak  gel � şen 
otor�ter/d�ktacı vesayet oluşturma g�r�ş�m�ne karşı; 
kamucu, kalkınmacı, eş�tl�kç�, özgürlükçü, b�l�mden, 
halktan yana bel�rlen�mlerle onurlu b�r şek�lde 
d�renmeye devam edecekt�r.

MMO'nun örgütlü üye gücüne dayalı mücadelec� 
yapısı ve gelenekler�, TMMOB çatısı altında her zaman 
sürecekt�r. Demokrat�k mevz�ler�m�z� korumak, 
özelleşt�r�len, serbestleşt�r�len tüm kamusal h�zmetler�n 
kamu el�yle toplum çıkarlarını gözeten b�r anlayışla 
ver�lmes�n� sağlamak, Oda-TMMOB ç�zg�s�n� sürdürerek 
geleceğe taşımak �ç�n kararlılıkla mücadele etmede 
MMO örgütümüz tam b�r görüş b�rl�ğ� �ç�nded�r.

Tek t�p örgüt ve toplum olmayacak, örgütlü toplum 
savunusunu kararlılıkla sürdüreceğ�z.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!

TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası Adana Şubes�
TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası Ankara Şubes�
TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası Antalya Şubes�

TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası Bursa Şubes�
TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası Den�zl� Şubes�

TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası D�yarbakır Şubes�
TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası Ed�rne Şubes�

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Esk�şeh�r Şubes�
TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası Gaz�antep Şubes�

TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası İstanbul Şubes�
TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası İzm�r Şubes�

TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası Kayser� Şubes�
TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası Kocael� Şubes�
TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası Konya Şubes�
TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası Mers�n Şubes�

TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası Samsun Şubes�
TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası Trabzon Şubes�

TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası Zonguldak Şubes�
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TMMOB’A DOKUNMA
Şubem�ze bağlı İl ve İlçe Tems�lc�l�kler�m�z TMMOB Yasası �le �lg�l� değ�ş�kl�k g�r�ş�m� hakkında ortak b�r 

basın açıklaması gerçekleşt�rd�.

A K P  G e n e l  B a ş k a n ı  v e 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayy�p Erdoğan, part�s�n�n MYK 
toplantısında yaptığı konuşmada, 
Barolar B�rl�ğ�, Tab�p Odaları ve 
A n a y a s a ' n ı n  1 3 5 .  m a d d e s � 
uyarınca kurulmuş olan bütün 
kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� özerk 
meslek kuruluşları  hakkında 
demokras� �le bağdaşmayacak b�r 
mevzuat değ�ş�k l�ğ�n� tekrar 
gündeme get�rm�şt�r. 

Cumhurbaşkanlığının İnternet 
s�tes�nde “Baro ve Tab�p Odaları 
G�b� Meslek Kuruluşlarının Seç�m Usuller�” ara başlığı 
altında yayımlanan b�lg� şöyled�r: “Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�nde başlanmış 
olan ve veya başlama kararı alınıp net�celend�rmey� 
bek leyen pek  çok  düzenleme bulunduğunu 
hatırlatarak, bunlardan b�r�n�n de barolar ve tab�p 
odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının 
seç�m usuller�n�n yen�den bel�rlenmes�yle �lg�l� 
taslak olduğunu söyled�. Meslek kuruluşlarının seç�m 
yöntem�yle � lg�l �  düzenlemen�n ac�l �yet�ne ve 
ehemm�yet�ne d�kkat� çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
'Daha öncek� yıllarda bu konuda b�r hazırlık yapmış ve 
bel�rl� b�r sev�yeye get�rm�şt�k. Bu çalışmayı derhal 
yen�den ele almalı varsa eks�kler�n� tamamlayıp en kısa 
sürede Mecl�s�n takd�r�ne sunmalıyız. (…)' �fadeler�n� 
kullandı.”

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� (TMMOB) 1954 
yılında kurulmuş, tüzel k�ş�l�ğe sah�p, Anayasanın 135. 
maddes�nde bel�rt�len kamu kurumu n�tel�ğ�nde b�r 
meslek kuruluşudur. S�yas� �kt�darlardan, s�yas� 
yapılardan bağımsız özerk b�r kuruluştur. Ancak kamu 
yararını gözeterek görevler�n� yer�ne get�rmede, s�yas� 
tavır olarak göster�lmek �stenen faal�yetlerde 
bulunmaktan kaçınmaz.

TMMOB'n�n kuruluş amaçları arasında, üyeler�n�n 
haklarını savunmanın yanında, “Kamunun ve ülken�n 
çıkarlarının korunması, yurdun doğal kaynaklarının 
bulunması, korunması ve �şlet�lmes� �ç�n g�r�ş�m ve 
etk�nl�klerde bulunmak” �lkes� de vardır. 500 b�n� aşkın 
üyes�yle, ülke kaynaklarının talan ed�lmes�n�n önündek� 
en b�lg�l�, en b�r�k�ml� ve en güçlü meslek örgütü olarak 
Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�'n�n, halkın ve 
ülken�n çıkarlarını korumak �ç�n ortaya koyduğu çaba ve 

verd�ğ� hukuk mücadeleler� ,  rantçı ve talancı 
z�hn�yetler� her dönem rahatsız etm�şt�r.

Meslek örgütümüz TMMOB'y� yıllardır ele geç�rme, 
zayıflatma, etk�s�zleşt�rme, parçalama ve tasf�ye etme 
g�r�ş�mler�nde bulunan s�yas� �kt�dar, bugünlerde y�ne 
odaları, baroları, kend�ler�ne muhal�f gördükler� meslek 
örgütler�n� hedef almakta ve seç�m s�stemler�ne 
müdahale etmeye kalkışmaktadır. TMMOB seç�mler� on 
yıllardır en demokrat�k şek�lde yapılmaktadır ve 
bugüne kadar aleyh�nde tek b�r eleşt�r� dah� söz konusu 
olmamıştır.

TMMOB'y�,  yapılan her �craata karşı durmakla 
suçluyorlar. TMMOB, yol, köprü, metro, havaalanı 
yapılmasına karşı değ�ld�r. Bunların halkın talep ve 
�ht�yaçları doğrultusunda, kamu zararı olmadan, 
benzerler�ne göre fah�ş f�yatlara mal ed�lmeden, 
çevreye ve yeş�l alanlara zarar ver�lmeden, denet�me 
açık ve şeffaf b�ç�mde yapılmasından yanadır.

TMMOB'ye bağlı meslek odaları olarak; Anayasal 
güvence, hukukun, �nsan haklarının ve demokras�n�n 
evrensel normlarına bağlılığımız devam edecekt�r. 
Üyeler�m�z�n demokrat�k �radeler�n�n ortaya koyduğu 
güçle, bundan sonra da ant�demokrat�k uygulamalara 
karşı duracağımızın b�l�nmes�n� �ster�z. 

TMMOB'ye DOKUNMA!

MMO Kocael� Şube İl-İlçe Tems�lc�l�kler�
MMO Bolu İl Tems�lc�l�ğ�
MMO Düzce İl Tems�lc�l�ğ�
MMO Sakarya İl Tems�lc�l�ğ�
MMO Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�
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TMMOB KANUNU’NU DEĞİŞTİRME GİRİŞİMİ !

Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener, Cumhurbaşkanı'nın "meslek örgütler�n�n seç�m s�stemler�n�n 
değ�şt�r�lmes�" konusundak� açıklamalarına �l�şk�n 11 Mayıs 2020 tar�h�nde b�r açıklama yaptı.

TMMOB Kanunu'nu Değ�şt�rme G�r�ş�m�,

Kamu-Toplum Yararına Yok Etmeye, 
D e m o k r a t � k  Y o l l a r l a  E l e 
G e ç � r e m e d � k l e r �  O d a l a r ı m ı z ı 
İş l evs � z l e ş t � r m eye,  Ya n d a ş l a r ı n a 
Açmaya, Meslek� Denet�mler� Yok 
Etmeye, Odaların Üyeler�yle İl�şk�s�n� 
Kesmeye ve Toplumsal Muhalefet�n 
Tasf�yes�ne Yönel�kt�r

Kamuoyunca b�l�nd�ğ� üzere �kt�dar 
yıllardır gündem�nde olan, Anayasa'nın 
kamu kurum ve kuruluşu n�tel�ğ�ndek� 135. 
maddes�ne dayalı 6235 sayılı TMMOB Kanunu'nu 
değ�şt�rme g�r�ş�m�n� tekrar gündem�ne almıştır.

Özell�kle 2007 yılından bu yana süregelen �kt�darın 
kurgu ve g�r�ş�mler� �le ş�md� ed�nd�ğ�m�z ön b�lg�lerden 
hareketle, bu g�r�ş�m�n üç ana eksen� bulunduğunu 
söyleyeb�l�r�z.

B�r�nc�s�: Üye çoğunluğunun özgür �rades�ne dayalı 
seç�m s�stem�n� değ�şt�rerek, demokrat�k yollarla ele 
geç�remed�kler� Odalarımızı yandaşlarına açmak ve 
�şley�ş�m�z� kaosa sürüklemekt�r.

İk�nc�s�: İkt�darın doğasına uygun b�r otor�ter �dar� ve 
mal� denet�m yoluyla yönet�c� ve çalışanlarımızı 
cezalandırmaya kadar varacak şek�lde Odalarımızı baskı 
altına almak, mal� olarak güçten düşürmek ve 
�şlevs�zleşt�rmekt�r.

Üçüncüsü: Odalarımıza kayıtlı meslek mensuplarının 
toplumsal yaşamın her alanına yönel�k projeler� 
üzer�ndek� kamusal meslek� denet�m� tamamen 
kaldırarak kuralsızlığı egemen kılmak ve Odalar �le 
üyeler�n�n �l�şk�ler�n� kesmekt�r. 

Böylel�kle �kt�dar, ben�msed�ğ� neol�beral pol�t�kalar 
gereğ� düşman belled�ğ�, kamu-toplum yararı kavram 
ve uygulamaları �le Anayasa'nın 135. Maddes�ne dayalı 
kamu kurumu n�tel�ğ�nde meslek kuruluşu, kamu 
tüzelk�ş�l�ğ�, yer�nden yönet�m özerk kuruluşu olma 
hüv�yet�m�z� dönüştürerek yok etmek �stemekted�r.

Bu g�r�ş�m, toplumsal yaşamın her alanıyla doğrudan 
bağlantılı mühend�sl�k, m�marlık, şeh�r planlama 
h�zmetler�n� b�r bütün olarak p�yasa güdümüne sokarak 
değers�zleşt�rme, kuralsızlaştırma ve tasf�yeye 
yönel�kt�r.

Bu çaba �le sömürü ve rant �mparatorluğunun sınırsız ve 
kuralsız tam hak�m�yet�n� kurma çabaları arasında 
doğrudan bağlantılar bulunmaktadır. Bu çaba �le 
b�l�m�n özgürce serp�l�p gel�şt�ğ� la�kl�ğ�n, demokras�n�n 
ve cumhur�yet�n �kt�sad� ve sosyal kazanımlarının yok 
ed�lmes� arasında doğrudan bağlantılar bulunmaktadır.
İşte bu nedenler bütünü �t�barıyla özerk ve demokrat�k 
�şley�şe sah�p Odalarımız, üst b�rl�ğ�m�z TMMOB, d�ğer 
demokrat�k k�tle örgütler� ve bütün toplum üzer�nde 
otor�ter vesayet oluşturmaya çalışan �kt�darın bu 
g�r�ş�m�ne herkes� karşı çıkmaya çağırıyoruz.

Bel�rtmek �ster�z k�, �kt�darın mevzuatımızı değ�şt�rme 
g�r�ş�mler� b�zler� ülkem�zden, halkımızdan, b�l�mden 
yana, sömürü ve rant karşıtı mücadelem�zden 
alıkoyamaz. Yaptığımız h�zmetler�n kamusal n�tel�ğ�n�n 
sermaye-rant-yandaş güçler� leh�ne tasf�yes�ne, 
meslekler�m�z ve örgütler�m�ze yönel�k etk�s�zleşt�rme, 
�t �barsızlaştırma çabalarına karşı  duruşumuz, 
1 9 7 0 ' l e rd e n  g ü n ü m ü z e  u z a n a n  m ü c a d e l e c � 
geleneğ�m�z doğrultusunda sürecekt�r.

Yunus YENER
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı
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BARO BAŞKANLARININ “SAVUNMA YÜRÜYÜŞÜNÜ”
DESTEKLİYORUZ !

Kocael� Barosunun "SAVUNMA YÜRÜYOR" eylem�n�n basın açıklaması ve yürüyüş başlangıcına TMMOB 
Kocael� İKK Sekreter� ve Kocael� MMO Kocael� Şube Başkanımız Murat KÜREKCİ ve MMO Kocael� Şube 

Sekreter�m�z Mehmet Al� ELMA katıldı.

Yolları açık, geleceğ�m�z aydınlık olsun.

2020 - 2021 YILI 15. DÖNEM YÜRÜTME KURULU
GÖREV DAĞILIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sal�m AYDIN
Olgun ÖZDEMİR
Ç�ğdem IŞIK
Orhan CANTEKİN
Ç�ğdem DALGIÇ
Ömer DEMİRTAŞ
Mehmet Rıza ADALI
Savaş KORA
Tek�n ÖLMEZ
Orçun KURT

Başkan
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye

SAKARYA İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİMİZ

Erol PERÇİN
Mustafa CAN
Erol ERTUNÇ
Murat PAKDİL
Erd� AYHAN
Arda NAMDAR
Hakan DİNÇEL
Alper ÖZOCAKCIOĞLU
Tuğba ÖZSARIKAMIŞ
O. Oğuz ERCAN

Başkan
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye

BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİMİZ

Yavuz ÖVEÇ
Uğur MURADOĞLU
Samet KOÇKAN
M�raç YILDIRIM
Umut BASKAN
Yasem�n KOLBASAR
At�lla BİRİNCİ
Hasan GÖKMEN
Kaan KARAKUŞ
Eray SAMUR

Başkan
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye

DÜZCE İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİMİZ

Barış İNCE
Yas�n ÇELİK
M. İlkay KINACI
Barış KUTLAY
Mehtap DEMİR
Leyla GÖNÜL
Erdoğan DAVULCU
Murat KILIÇ
Levent YILDIZ
Mustafa ERCAN

Başkan
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye

GEBZE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİMİZ



şube günlüğü

KOÜ MÜHENDİSLİK GÜNLERİ ETKİNLİĞİMİZ
2-3-4 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞUBE DENETLEMEMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BUHAR KAZANI İŞLETMECİLİĞİ KURSUMUZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE SAATİ” ETKİNLİĞİMİZİN
İLK’İ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO ÖĞRENCİ ÜYE TANIŞMA ETKİNLİĞİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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MMO Öğrenc� Üye Kom�syonumuzun etk�nl�ğ� olan 
KOÜ Mühend�sl�k Günler� Etk�nl�ğ� 2-3-4 Mart 2020 
tar�hler�nde Kocael� Ün�vers�tes� Mühend�sl�k Fakültes� 
Savaş Ayberk Toplantı Salonunda gerçekleşt�r�ld�.

Şube Ek�m & Kasım & Aralık 2019 dönem�n� kapsayan 
Şube mal� denetlemem�z 7 Mart 2020 tar�h�nde 
gerçekleşt�r�ld�.

Üyeler�m�z�n 7-12 yaş arasındak� çocuklarının katıldığı 
moderatör eşl�ğ�nde tartışmaların yönlend�r�ld�ğ� 
"Çocuklar Felsefe Etk�nl�ğ�m�z" �n �lk� 07 Mart 2020 
tar�h�nde şube toplantı salonumuzda gerçekleşt�r�ld�. 
D er ya  CUMBUR eğ�tmenl �ğ�nde gerçek leşen 
etk�nl�ğ�m�ze 11 çocuk ve a�les� katılım sağladı.

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
ETKİNLİKLERİNE KATILDIK

TMMOB Kocael� İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından 8 
Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü etk�nl�kler� 
kapsamında M�marlar Odası tar�h� b�nada düzenlenen 
panel ve, Kocael� Kadın Platformu tarafından yapılan 
basın açıklaması ve yürüyüşe katılım sağladık.

Buhar Kazanı İşletmec�l�ğ� Kursu 09-11 Mart 2020 
tar�hler� arasında şubem�zde gerçekleşt�r�ld�.

Mühend�sl�k Et�ğ� ve Toplumcu Mühend�sl�k konularının 
tartışıldığı, üye ve öğrenc� üyeler�m�z�n b�r araya geld�ğ� 
Tanışma Etk�nl�ğ�m�z 9 Mart 2020 tar�h�nde M�marlar 
Odası Tar�h� Taş b�na da gerçekleşt�r�ld�.



şube günlüğü

MESLEKTAŞLARIMIZA ÜYE ZİYARETLERİNDE
BULUNDUK

“COVID-19 VE HALK SAĞLIĞI” KONULU
SOSYAL MEDYA SÖYLEŞİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HIZ KONTROL CİHAZLARI VE
KOMPANZASYONDA YENİ TEKNOLOJİLER

“SALGIN SÜRESİNDE ÇALIŞANLARIN
ÖZLÜK HAKLARI”  SOSYAL MEDYA

SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzm�t Su A.Ş, Toyota A.Ş, S�metr�k Mühend�sl�k  
f�rmalarında çalışan meslektaşlarımızı z�yaret ederek, 
oda faal�yetler�, tekn�k h�zmetler konularında  b�lg� 
aktardığımız, üyeler�m�z�n şubem�zden beklent�ler�n� 
v e  ö n e r � l e r � n �  a l d ı ğ ı m ı z ,  � ş y e r �  t o p l a n t ı l a r ı 
gerçekleşt�rd�k.

Sem�ner�m�z 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat:14:00 – 
17:00 arasında MMO Kocael� Şubes� Uygulamalı Eğ�t�m 
Merkez�m�zde ücrets�z olarak gerçekleşt�r�ld�.
Türk Tes�sat Mühend�sler� Derneğ� (TTMD) �le MMO 
Kocael� Şube ortak etk�nl�ğ� olarak gerçekleşen sem�ner� 
n�n eğ�tmenl�ğ�n� Serkan PAMAY - Güç Çözümler� Satış 
L�der� /Schne�der Electr�c, G�zem SELVİ - Hız Kontrol 
Sürücüler� Ürün Müdürü / Schne�der Electr�c yaptı.

“EVDE ZAMANI KONTROL ALTINA ALMAK”
SOSYAL MEDYA SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

E v l e r � m � z d e  K a l ı r k e n , 
geç�rd�ğ�m�z zamanın ver�ml� 
şek�lde kullanılması,  yaşam 
koşullarımız normalleşt�ğ�nde 
h a y a t a  d a h a  k o l a y  a d a p t e 
olab�lmem�z �ç�n öneml�d�r.

A�le Danışmanı Muharrem Köse'n�n konuşmacı olarak 
katılacağı Evde Zamanı Kontrol Altında Tutma 
konusunun konuşulacağı canlı yayınımız 08.04.2020 
Çarşamba günü Saat 20:00 de Şubem�z�n Instagram 
hesabından gerçekleşt�r�ld�.

Prof.Dr.Ç�ğdem Çağlayan �le 
"Cov�d-19 ve Halk Sağlığı" konulu 
canl ı  yay ın ımız  11 .04 .2020 
Cumartes� günü saat 20:00 de 
@ k o c a e l � m m o  � n s t a g r a m 
sayfamızda gerçekleşt�r�lm�şt�r.

“COVID-19 SALGINI SEBEBİ İLE ÜYELERİMİZİN
ALABİLECEĞİ MALİ TEDBİRLER” 

SOSYAL MEDYA SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocael� Serbest Muhasebec� Mal� 
M ü ş a v � r l e r  O d a s ı  B a ş k a n ı 
Mustafa TAŞPINAR  �le "Cov�d-19 
Salgını Sebeb� İle Üyelerr�m�z�n 
Alab� leceğ�  Mal �  Tedb�r ler" 
k o n u l u  c a n l ı  y a y ı n ı m ı z 
13.04.2020 Pazartes� günü saat 
2 0 : 0 0  d e  @ k o c a e l � m m o 
�nstagram sayfasından gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Av.Banu SÖZAL � le  "Salgın 
Süres�nde Çalışanların Özlük 
Hakları" konulu canlı yayınımız 
14.04.2020 Salı günü saat 20:00 
de @kocael�mmo �nstagram 
sayfasından gerçekleşt�r�lm�şt�r.

“COVID-19 GÜNLERİNDE HAREKETSİZLİK
VE SPOR”  SOSYAL MEDYA SÖYLEŞİSİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
K�ş�sel Antreman Koçu En�s 
E R G Ü Z E L  � l e  " C o v � d - 1 9 
Günler�nde Harekets�zl�k ve 
Spor" konulu canlı yayınımız 
16.04.2020 Perşembe günü saat 
2 0 : 0 0  d e  @ k o c a e l � m m o 
� n s t a g r a m  s a y f a s ı n d a n 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.



şube günlüğü

“DİJİTAL YAKALI OLMAK” KONULU
WEBİNARIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“DİYET İÇİN PAZARTESİ’Yİ BEKLEMEYİN”
KONULU SOSYAL MEDYA SÖYLEŞİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“EZGİ AKŞAMI” CANLI YAYIN ETKİNLİĞİMİZ
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMALARI VE
VAKA ANALİZLERİ” WEBİNARIMIZ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞUBE DANIŞMA KURULU 1. TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ “BAKIM ÇALIŞMALARINDA GÜVENLİĞİN

ANAHTARI KİLİTLEME KART ASMA”
WEBİNARIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Uzman D�yet�syen H�lal BATMAZ 
�le çoğunlukla evde kaldığımız 
koşullarda vücut sağlığı ve d�yet 
k o n u l a r ı n ı n  k o n u ş u l d u ğ u 
"Pazartes�y� Beklemey�n" konulu 
canl ı  yayınımız 18.04.2020 
Cumartes� günü saat 20:00 de 
@ k o c a e l � m m o  � n s t a g r a m 
sayfasından gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Ç a ğ ı n  K A R A B I Ç A K 
Moderatörlüğünde Müz�syen 
Ozan KOÇ �le Ezg� Akşamı canlı 
yayın d�nlet�m�z� 19.04.2020 
Pa z a r  g ü n ü  s a a t  2 0 : 0 0  d a 
Ş u b e m � z � n  @ k o c a e l � m m o 
�nstagram sayfasında yoğun 
� z l e y � c �  k a t ı l ı m ı y l a 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Şube Danışma Kurulu 1. Toplantısı 21 N�san 2020 
tar�h�nde �nternet üzer�nde oluşturulan d�j�tal platform 
�le gerçekleşt�r�ld�
Şube Danışma Kurulu Üyeler� ve Oda Genel Kurulu 
Delegeler�m�z�n katıldığı Şube Danışma Kurulu 
1.Toplantısı, Dünyamızda ve Ülkem�zde yaşanan Cov�d-
19 v�rüs salgını sebepl� Pandem� sürec�nde �nternet 
ü z e r � n d e n  o l u ş t u r u l a n  d � j � t a l  p l a t f o r m d a 
gerçekleşt�r� ld�.  Oda Başkanımız Yunus YENER 
toplantıya katılarak salgın sürec�nde Ülkem�z genel�nde 
yaşanan süreçler ve Odamızın aldığı tedb�rler hakkında 
b�lg� paylaştı. Şube Başkanımız Murat KÜREKCİ Şube 
Genel Kurulu ve sondarında Şube �şley�ş süreçler� 
hakkında b�lg� paylaşarak Pandem� sürec�nde etk�nl�k 
alanımızda yürütülen çalışmalar hakkında b�lg� verd�. 
Şube faal�yetler� ve �şley�ş� �le Şube Sekreter� Mehmet Al� 
ELMA'nın b�lg� aktarımından sonra danışma kurulu 
üyeler�m�z görüş ve f�k�rler�n� paylaştı. Toplantıya 86 
Danışma Kurulu üyes� katılmıştır.

D � j � t a l  ç a ğ d a 
yönet�c�ler�n sah�p 
o l m a s ı  g e r e k e n  8 
y e t k � n l � ğ � n 
k o n u ş u l a c a ğ ı 
w e b � n a r ı m ı z 
05.05.2020 tar�h�nde 
1 0 7  k a t ı l ı m c ı y l a 
gerçekleşt�r�ld�.

F a b r � k a  b a k ı m 
yöntemler�nden b�r� olan 
kest�r�mc� bakım alanına 
yönel�k olarak düzenlenen 
" K e s t � r � m c �  B a k ı m 
U y g u l a m l a r ı  v e  V a k a 
A n a l � z l e r � "  we b � n a r ı m ı z 
0 8 . 0 5 . 2 0 2 0  t a r � h � n d e  1 6 4  k a t ı l ı m c ı  � l e 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

B a k ı m  ç a l ı ş m a l a r ı n ı n 
yürütülmes�nde en öneml� 
kr�ter olan �şç� sağlığı ve �ş 
güvenl�ğ�ne yönel�k olarak 
d ü z e n l e n e n ,  " B a k ı m 
Çalışmalarında Güvenl�ğ�n 
Anahtarı K�l�tleme Kart Asma" 
web�narı 09.05.2020 tar�h�nde 147 katılımcı �le 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

“NEMİN YAPI FİZİĞİNE ETKİSİ” WEBİNARIMIZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sunumunu Mak.Mühend�s�, 
Ekonom�st Hat�ce Nükhet 
AKINCI nın yapmış olduğu;
Nem�n Yapı F�z�ğ�ne Etk�s�, 
yoğunlaşma m�ktarı, Glaser 
D�yagramında Göster�m, 
Ya l ı t ı m l a  N e m � n  İ l � ş k � s � 
konularının anlatıldığı web�narımız 13.05.2020 
tar�h�nde 66 katılımcı �le gerçekleşt�r�lm�şt�r.



“BUHAR KAZANI SİSTEMLERİNDE VERİMLİLİK”
WEBİNARIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü

“BAKIM YÖNETİM SİSTEMLERİ”
WEBİNARIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“TMMOB YASASI VE AVUKATLIK KANUNUNA
YÖNELİK YASA DEĞİŞİKLİĞİ” GİRİŞİMİNİ

SOSYAL MEDYA CANLI YAYINDA KONUŞTUK

“ENDÜSTRİYEL OTOMASYONDA
ALGILAYICILAR” KONULU WEBİNARIMIZ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“YALIN YOLDA DIGITAL ORTAK DİL
OLUŞTURMAK” WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

S u n u m u n u  M a k � n e 
M ü h e n d � s � ,  H a s a n 
VENEDİKOĞLU'nun yapmış 
olduğu;
Bakım Çeş�tler�; Güven�rl�k 
Merkezl� Bakım, R�sk Tabanlı 
K o n t r o l ,  S � f - P r o ,  H a t a 
Ayıklama, 5 Neden ve TPM konularının anlatıldığı 
web�narımız 15.05.2020 tar�h�nde 142 katılımcı �le 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

T M M O B  v e  A v u k a t l ı k 
K a n u n u n a  yö n e l � k  y a s a 
d e ğ � ş � k l � k  g � r � ş � m � n � n 
değerlend�r�ld�ğ�, TMMOB 
K o c a e l  İ l  K o o rd � n a s yo n 
K u r u l u  S e k r e t e r �  Ş u b e 
Başkanımız Murat Kürekc�, 
Kocael� Barosu Başkanı Bahar 
G ü l t e k � n  C a n d e m � r '  � n 
katıldığı canlı yayınımız 18.05.2020 pazartes� günü saat 
21:30 da @kocael�mmo �nstagram sayfamızda 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

ŞUBE DANIŞMA KURULU 2. TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şube Danışma Kurulu 2. Toplantısı 19.05.200 tar�h�nde 
gerçekleşt�r�ld�.

19.05.2020 tar�h�nde,TMMOB yasasının değ�şt�r�lme 
g�r�ş�m�ne yönel�k değerlend�rmeler�n yapıldığı 
Danışma Kurulu 2. Toplantısı �nternet üzer�nden 
oluşturulan platformda gerçekleşt�r�ld�. 77 Danışma 
Kurulu Üyem�z�n katıldığı toplantıda üyeler�m�z�n görüş 
ve öner�ler� alındı.

Sunumunu Mak.Mühend�s�, 
Mustafa SARI'nın yapmış 
olduğu Buhar Kazanlarında 
V e r � m l � l � k  k o n u l u 
web�nar ımız  20.05.2020 
t a r � h � n d e  s a at : 1 5 . 0 0  d e 
gerçekleşt�r�ld�.

Endüstr�yel Otomasyonda 
A l g ı l a y ı c ı l a r  k o n u l u 
Web�narımız; Mak. Müh. Üm�t 
D İ N L E R  s u n u m u y l a 
2 2 . 0 5 . 2 0 2 0  t a r � h � n d e , 
saat :16.00 da 81 k �ş �n�n 
katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

Yalın Yolda D�j�tal Ortak D�l 
O l u ş t u r m a k  k o n u l u 
Web�narımız; Yalın Üret�m 
Koord�natörü Hakan ACAR 'IN 
s u n u m u y l a  2 8 . 0 5 . 2 0 2 0 
tar �h�nde,  saat :20.00 de 
gerçekleşt�r�ld�.
Yalın Felsefe,Toyota Product�on System(TPS), Yalın 
Düşünce Prens�pler�, Yalın Ev�, Yalın Araçlar, İş Yapış 
Modeller�, Yalın Düşünce Yayılımı, Değ�ş�m Yönet�m� 
,Yalın-D�j�tal konularının anlatıldığı web�narımıza 87 k�ş� 
katılım sağladı.

“BAKIM OPERASYONLARINDA TEHLİKE
TAHMİNİ” (SWOT ANALİZİ) WEBİNARIMIZ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mak�na Müh. A Sınıfı İGU Yalın 
Ürt.Danıış. Vedat BOZKAN'ın 
sunumunu yaptığı;
Bakım Operasyonları hang� �ş 
güvenl�ğ� tehl�keler�n� �çer�r? 
İ ş  g ü v e n l � ğ �  ö z e l � n d e 
bakımları nasıl yapılır* Swot 
A n a l � z �  k o n u l a r ı n ı n  a n l a t ı l a c a ğ ı  " B A K I M 
OPERASYONLARINDA TEHLİKE TAHMİNİ (SWOT 
ANALİZİ)" web�narımız 30.05.2020 tar�h�nde saat:15:00 
de 103 k�ş�n�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.



İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü

“KONUTLAR VE ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE
YANGIN VE İÇME SUYU DEPOLARI”
WEBİNARIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“METAL ŞEKİLLENDİRME PROSESLERİNİN
SAYISAL SİMİLASYON YÖNTEMİ İLE

ANALİZLERİ” WEBİNARIMIZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“YALIN 6 SİGMA” WEBİNARIMIZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19
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Su Depoları ned�r? Hang� 
amaçla kullanılır, t�pler� ve 
malzeme çeş�tler�, Yangın ve 
İçme suyu depolarında prat�k 
hesap yöntemler�, tem�zl�k ve 
b a k ı m  � ç e r � k l e r � n � n 
paylaşılacağı KONUTLAR VE 
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN VE İÇME SUYU 
DEPOLARI konulu web�narımız 05.06.2020 tar�h�nde 64 
katılımcı �le gerçekleşt�r�lm�şt�r.

M e t a l  Ş e k � l l e n d � r m e 
P r o s e s l e r � n � n  S a y ı s a l 
S � m � l a s y o n  Yö n t e m �  � l e 
A n a l � z l e r �  We b � n a r ı m ı z 
11.06.2020 tar�h�nde saat: 
2 0 : 0 0  d e  M e r t  AY G E N 
eğ�tmenl�ğ�nde 70 k�ş�n�n 
katılımı �le gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Yalın 6 S�gma web�narımız 
12.06.2020 tar�h�nde saat: 
20 .00 de Endüstr �  Müh. 
D r . H a k a n  T U R A N 
eğ�tmenl�ğ�nde 66 k�ş�n�n 
katılımıyla gerçekleşm�şt�r.

“İŞLETMELERDE PUKO DÖNGÜSÜ
UYGULAMALARI” WEBİNARIMIZ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

�şletmelerde Puko Döngüsü 
Uygulamaları web�narımız 
16.06.2020 tar�h�nde saat: 
20.00 de Mak�na Yük. Müh. 
V e d a t  B O Z K A N 
eğ�tmenl�ğ�nde 59 k�ş�n�n 
katılımıyla gerçekleşm�şt�r.

şube günlüğü - bolu

TMMOB Bolu İl Koord�nasyon Kurulu tarafından 03 Mart 
İş C�nayetler�ne Karşı Mücadele Günü neden�yle  
gerçekleşt�r�len basın açıklaması gerçekleşt�r�lm�şt�r.

ÜYE EĞİLİM BELİRLEME TOPLANTIMIZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

14.03.2020 TARİHİNDE Bolu İl Tems�lc�l�ğ� Üye Eğ�l�m 
bel�rleme toplantısı Tems�lc�l�ğ�m�zde 21 üyem�z�n 
katılımıyla gerçekleşt�r�lm�şt�r.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNE SİPERLİK
DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Bolu İl Koord�nasyon Kurulu tarafından Sağlık 
e m e k ç � l e r � n e  1 0 0 0  a d e t  s � p e r l � k  d a ğ ı t ı m ı 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.



şube günlüğü - bolu

ETKİNLİK ALANINDAKİ ÜYELERİMİZE
SİPERLİK DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“ÖZLÜK HAKLARI, HAK KAYIPLARI VE İŞ
YERLERİNDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER”

SOSYAL MEDYA SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tems�lc�l�ğ�m�z etk�nl�k alanında yer alan tüm üyeler�m�z 
�ç�n s�perl�k tem�n� ed�lerek talep etmeyen üyeler�m�z�n 
s�perl�kler�n� sağlık çalışanları ulaştırılmıştır.

65 YAŞ ÜSTÜ ÜYELERİMİZE SİPERLİK
VE KİTAP DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Te m s � l c � l � ğ � m � z  E t k � n l � k 
a l a n ı n d a  S o k a ğ a  ç ı k m a 
yasağı kapsamında 65 yaş 
üstü 22 üyem�z �ç�n s�perl�k ve 
Gamze Yücesan –Özdem�r'�n 
“Fırtınadak� Arı ” k�tabı z�yaret 
ed�lerek ulaştırılmıştır.

AVM’LER VE İŞYERLERİ İÇİN COVİD-19
ÖNLEMLERİ BASIN AÇIKLAMASI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

08.05.2020 Tar�h�nde Tems�lc�l�ğ�m�zde AVM'ler, İşyerler� 
ve Toplu Bulunulan Mekânların Tes�satlarında Mutlaka 
Alınması Gereken Corona V�rüs Önlemler� basın 
açıklaması gerçekleşt�r�lm�şt�r.

20.05.2020 tar�h�nde Bolu İl 
Te m s � l c � l � ğ �  I n s t a g r a m 
sayfasında Yürütme Kurulu 
Başkanı Erol PERÇİN ve A 
Sınıfı İş Güvenl�ğ� Uzmanı 
S e l ç u k  K A R S TA R L I  � l e 
pandem� sürec�nde Özlük 
hakları, Hak kayıpları ve İş 
y e r l e r � n d e  a l ı n a b � l e c e k 
önlemler konulu canlı yayın 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

“TMMOB’YE DOKUNMA” BASIN AÇIKLAMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

27.05.2020 Tar�h�nde TMMOB Bolu İl Koord�nasyon 
Kurulu tarafından “TMMOB'YE DOKUNMA ” başlıklı 
basın açıklaması gerçekleşt�r�lm�şt�r.

MESLEK KURULUŞLARININ YASALARININ
DEĞİŞTİRİLMESİ KONULU BASIN AÇIKLAMASI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

30.05.2020 Tar�h�nde TMMOB Bolu İl Koord�nasyon, 
Bolu Barosu, Bolu Serbest  Muhasebec� ve Mal� 
Müşav�rler Odası, Bolu Tab�p Odası olarak meslek 
kuruluşları yasalarının değ�şt�r�lmes�ne �l�şk�n ortak 
basın açıklaması gerçekleşt�r�lm�şt�r. 



şube günlüğü - bolu

“TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİ KONULU”
SOSYAL MEDYA SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

02.06.2020 Tar�h�nde Bolu İl Tems�lc�l�ğ� Instagram 
sayfasında Yürütme Kurulu Başkanı Erol PERÇİN ve 
Tmmob Genel Sekreter� Ders�m GÜL tarafından Tmmob 
Yasa değ�ş�kl�ğ� �lg�l� canlı yayın gerçekleşt�r�lm�şt�r.

BAROLARIN “SAVUNMA YÜRÜYÜŞÜ”NE
TEMSİLCİLİK OLARAK DESTEK VERDİK

20.06.2020 Tar�h�nde TMMOB Bolu İl Koord�nasyon 
Kurulu tarafından Kocael�,  Yalova, Düzce baro 
başkanlarının katılımı ve Bolu barosunun eşl�ğ�nde 
savunma yürüyor eylem�ne TMMOB olarak destek 
vererek D-100 sınırına kadar yürüyüşler�ne destek 
ver�lm�şt�r.

BOLU BARO’SUNUN BASIN AÇIKLAMASINA
TEMSİLCİLİK OLARAK DESTEK VERDİK

23.06.2020 Tar�h�nde TMMOB Bolu İl Koord�nasyon 
Kurulu tarafından Bolu Barosunun Bolu Adl�yes�n�n 
önünde gerçekleşt�r�len basın açıklamasına destek 
ver�lm�şt�r.

15. DÖNEM YÜRÜTME KURULUMUZ
BELİRLENDİ

Tems�lc�l�ğ�m�zde gerçekleşt�r�len Üye Eğ�l�m Bel�rleme 
Toplantısı sonrasında  gerçekleşen 15. Dönem Yürütme 
Kurulumuz bel�r lenerek yen� dönem yürütme 
kurulumuz görev dağılımı gerçekleşt�r�lm�şt�r.

“BAROLAR VE MESLEK ODALARINA 
MÜDAHALE” KONULU ÇEVRİM İÇİ PANELİMİZ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2 9 . 0 6 . 2 0 2 0  T a r � h � n d e  B o l u  E ğ � t � m s e n 
Moderatörlüğünde Bolu Barosu Başkanı Sabr� 
ERHENDEKÇİ ve TMMOB Bolu İKK Sekreter� Erol 
PERÇİN'�n konuşmacı olarak katıldığı Barolar ve Meslek 
Odalarına Müdahale konulu panel Facebook sayfası 
üzer�nden canlı olarak gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
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şube günlüğü - gebze

“KORUYUCU KESTİRİMCİ BAKIMDA YAĞ
ANALİZLERİNİN ÖNEMİ” SEMİNERİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde Sayın Belkız ENGİN'n�n 
sunumuyla Koruyucu ve Kest�r�mc� Bakımda Yağ 
Anal�zler�n�n Önem� sem�ner� gerçekleşt�r�ld�.

15. DÖNEM ÜYE EĞİLİM BELİRLEME
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z 15. Dönem Yürütme Kuruluna 
aday olacak üyeler�m�z�n bel�rlenmes� amacıyla üye 
eğ�l�m bel�rleme toplantısı gerçekleşt�r�ld�. 60'a yakın 
üyem�z�n katıldığı toplantıda 14. Dönem çalışma raporu 
sunuldu.

GEBZE İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZ 15. DÖNEM
YÜRÜTME KURULU BELİRLENDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z 15. Dönem Yürütme Kurulu 
Bel�rlend�. Yürütme Kurulu Başkanlığına Barış İNCE, 
Sekreter Üyel�ğe Yas�n ÇELİK, Sayman Üyel�ğe M. İlkay 
KINACI seç�l�rken, Mehtap DEMİR, Barış KUTLAY, Leyla 
GÖNÜL, Erdoğan DAVULCU, Murat KILIÇ, Mustafa 
ERCAN, Levent YILDIZ yürütme kurulu üyes� olarak 
bel�rlend�.

15. DÖNEM YÜRÜTME KURULU TOPLANTILARI
ONLINE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z 15. Dönem yürütme 
kurulumuz olağan toplantılarını 2 haftada b�r düzenl� 
olarak onl�ne gerçekleşt�rd�.

AVM’LERİN AÇILMASI VE COVİD-19 SÜRECİNDE
AVM’LERİN HAVALANDIRILMASI

HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1  H a z � r a n d a  G e b z e 
Bölgem�zde de açılacak olan 
A l ı ş v e r � ş  M e r k e z l e r � n � n 
C O V I D - 1 9 ' a  k a r ş ı 
Havalandırma S�stemler� �le 
Yürütme Kurulu Başkanımız 
Sayın Barış İNCE basın açıklaması gerçekleşt�rd�.

GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ZİYARET EDİLDİ

TMMOB MMO Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� olarak Gebze İlçe 
Sağlık Müdürümüz Dr. İlhan Kadıoğlunu z�yaret ett�k. 
Pandem� dönem�nde büyük özver� gösteren tüm sağlık 
çalışanlarına teşekkürler�m�z �lett�k. Genel merkez�m�z 
tarafından hazırlanan Havalandırma ve İkl�mlend�rme 
s � s te m l e r � n � n  u yg u n l u ğ u n u  � çe re n  ra p o r  ve 
çalışmalarımızı �lett�k.

“TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİ GİRİŞİMİ VE TMMOB
NEDEN HEDEFTE” SOSYAL MEDYA CANLI YAYINI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Moderatörlüğünü Tems�lc�l�k 
YK Başkanımız Barış İnce'n�n 
yaptığı, Kocael� Şube Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Sn. Murat 
Kürekç�n�n konuk olarak 
katıldığı “ TMMOB NEDEN 
HEDEFTE” adlı söyleş�m�z 
M M O G e b z e  İ n s t a g r a m 
sayfamızda gerçekleşt�. 



basın açıklaması

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB Kocael� b�leşenler� olarak, 1 Mayıs'a da�r ortak basın açıklaması 
gerçekleşt�r�ld�. 

Koronav�rüs neden�yle, f�z�k� mesafe kurallarına uyarak 
İnsan Hakları Parkı'ında (Sabr� Yalım Parkı'nda) 
gerçekleşt�r�len basın açıklamasına KESK ve DİSK'e bağlı 
Send�ka Tems�lc�ler�, TMMOB ve bağlı Odaların 
Tems�lc�ler�, Kocael� TTB tems�lc�s�'n�n yanı sıra çeş�tl� 
s�yas� part� ve dernekler�n tems�lc�ler� katıldı.

Ortak basın açıklamasını, kurum tems�lc�ler� sırasıyla, 
Kocael� Tab�p Odası tems�lc�s� Ers�n KARAGÖZ, TMMOB 
Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şb.Başkanı, Kocael�  
İKK Sekreter� Murat KÜREKC�, KESK Dönem Sözcüsü 
Erdal KARAKUŞ ve DİSK Bölge Tems�lc�s� Vedat KÜÇÜK 
okudu.
 
BASIN AÇIKLAMASı
İNSANCA YAŞAMAK İÇİN ÜRETECEĞİMİZ
YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZENİ
EMEK VE BİLİMLE KURACAĞIZ!

B�zler bu ülken�n �şç�ler�, emekç�ler�, kamu emekç�ler�, 
mühend�sler�,  m�marları,  hek�mler� ,  aydınları, 
akadem�syenler�, sanatçıları, gençler�, kadınları, 
emekl�ler�….

B�zler bu dünyanın tüm değerler�n� ve güzell�kler�n�, alın 
ter�m�zle, aklımızla, b�lg�m�zle, kısacası emeğ�m�zle 
üretenler.

2020 1 Mayısında f�z�ken olmasa da,her yılk� g�b� 
umutlarımızla, b�l�nc�m�zle ve dayanışmamızla b�r 
aradayız.

On yıllardır dünya halklarına sınırsız b�r emek ve doğa 
sömürüsü, savaşlar, ekonom�k kr�zler, artan eş�ts�zl�kler, 
yoksulluk, �şs�zl�k dışında h�çb�r şey sunamayan bu 
düzen küresel salgın �le beraber büyük b�r uygarlık kr�z� 
yaşıyor.

Ortak hastalığımız kap�tal�zm! İnsanlığın, doğanın ve 
yaşamın üzer�ne çöküyor. Bu uygarlık kr�z� b�r kez daha 
göster�yor k�, bu düzen�n çarkları b�zler�, dünyanın tüm 
değerler�n� ve güzell�kler�n� üretenler� �nsanca 
yaşatmak �ç�n kurulmamış.

Salgın koşullarında b�le zorunlu olmayan �şlerde, 
fabr�kalarda, atölyelerde, kamu kurum ve kuruşlarında, 
şant�yelerde çalışmamızı dayatan; zorunlu �şlerde 
gerekl� önlemler� almadan b�zler� çalıştıran bu düzen, 
b�z� üret�mdek� herhang� b�r araç gereçten farksız bas�t 
b�r meta olarak görüyor.

Artık daha net görüyoruz k�, �nsan� �ht�yaçlarımız �ç�n 
üretm�yoruz, �nsanca yaşamak �ç�n üretm�yoruz, 
toplumun gen�ş kes�mler�ne daha �y� b�r yaşam kurmak 
�ç�n üretm�yoruz. Sadece ve sadece sermayen�n bu 
akıldışı düzen�n�n çarkları dönsün d�ye üret�yoruz.
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basın açıklaması

İşte 2020 1 Mayıs'ı bu gerçekl�ğ�n en çıplak hal�yle 
görüldüğü ve bunun karşısında �şç� sınıfının başka b�r 
dünya, yen� b�r toplumsal düzen �rades�n�n dünya 
çapında haykırıldığı b�r kırılma anı olarak tar�he 
geçecek.

B�z yen� b�r toplumsal düzen �st�yoruz.
Eğer bugün �nsanca yaşamak �ç�n üreten b�z 
emekç�ler�n  düzen� egemen olsaydı salgına karşı 
göstermel�k b�r mücadele  yer�ne gerçek b�r mücadele 
ver�rd�k.

1. Temel, zorunlu ve ac�l mal ve h�zmet üreten �şler 
dışında bütün �şlerde salgın süres�nce çalışma ac�len 
durdurulurdu. Çünkü yaşamaktan, �nsandan daha 
öneml� h�çb�r şey olmazdı.

2. Salgın süres�nce herkes�n �ş� ve geç�m� devlet�n 
güvences�nde olurdu.

3. İnsanlar yaşam savaşı ver�rken elektr�k, su, doğalgaz 
faturalarından KDV, kred�lerden fa�z toplamak asla akla 
gelmeyeceğ� g�b�, temel �ht�yaçlar salgın r�sk� boyunca 
devlet tarafından karşılanırdı.

4. Tümüyle kamu kontrolündek� sağlık kuruluşları, 
yurttaşların tamamına, �st�snasız ve ön koşulsuz 
bütünüyle parasız sağlık h�zmet� sunardı. 

5. Salgına karşı önlemler üç beş patron örgütü �le değ�l, 
� ş ç � l e r l e ,  k a m u  e m e k ç � l e r � y l e ,  h e k � m l e r l e , 
mühend�slerle, akadem�syenlerle beraber bel�rlen�rd�. 
Ölçü patronların karları değ�l aklın ve b�l�m�n ışığında 
toplumun korunması olurdu. 

6. Başta hek�mler, sağlık ve beled�ye çalışanları olmak 
üzere tüm zorunlu �şlerde çalışanlar haftalarca 
koruyucu ek�pman beklemez, �nsanlarımızın ölümü ve 
hastalanması engellen�rd�.

7. Tüm kadınlara �ş ve gel�r güvences� sağlanır, ev �ç� 
ş�ddet�n önlenmes� �ç�n devlet etk�n önlemler alırdı.

8. Tek k�ş�n�n ded�ğ� ferman olmaz, muhtarından 
beled�yes�ne tüm kamu kurumları �le �şb�rl�ğ� �ç�nde b�r 
mücadele yürütülür, maskes�nden ekmeğ�ne tüm 

�ht�yaçlar beraber karşılanır, s�yas� rekabet değ�l halkın 
sağlığı öncel�kl� olurdu.

Bu anlatılan hayal değ�l. İnsanlık tar�h� boyunca 
egemenler, toplumun çoğunluğunun çıkarına b�r 
düzen�n mümkün olmadığını anlattılar ve yalan 
söyled�ler.

Bugün görüyoruz k�, asıl mümkün olmayan, asıl akıldışı 
olan bu düzend�r. Toplumları hastalığa, dünyayı ekoloj�k 
kr�zlere, üretenler� açlığa, �şs�zl�ğe, güvences�zl�ğe 
mahkum eden bu düzen Türk�ye ve dünya halklarının 
sırtında b�r yüktür.

Bu düzen�n çarkları b�z�m emeğ�m�zle, aklımızla, 
b�lg�m�zle dönüyor, öyle �se b�z bu düzen� emekten, 
demokras�den, barıştan yana değ�şt�reb�l�r�z.

B�z emekç�ler sermaye değ�l halk egemenl�ğ�n� esas 
alan, sömürüye karşı emeğ�n haklarını koruyan, 
toplumsal zeng�nl�ğe el koyan yüzde 1'�n değ�l 
toplumun yararını esas alan yen� b�r toplumsal düzen� 
kurmak �ç�n seferber olacağız.

1.İnsan onuruna yaraşır b�r �ş ve ücret, kamusal sosyal 
güvenl�k ve send�kal hakların eks�ks�z güvence altına 
alındığı yen� b�r toplumsal düzen kuracağız.

2.Demokras�n�n ve �fade özgürlüğünün tahr�p 
ed�lmed�ğ� yen� b�r toplumsal düzen kuracağız.

3.Her türlü ayrımcılığa, c�ns�yetç�l�ğe ve ötek�leşt�rmeye 
karşı eş�t yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada 
barışın ben�msend�ğ� yen� b�r toplumsal düzen 
kuracağız.

2020 1 Mayıs'ında tar�h�n bu kırılma anında �lan 
ed�yoruz:

B�rl�ğ�m�z�, mücadelem�z� ve dayanışmamızı böyles� b�r 
toplumsal düzen� kurmak �ç�n güçlend�receğ�z.

Yen� b�r toplumsal düzen� emek �le b�l�m �le 
kuracağız!



basın açıklaması

ADAPAZARI TRENİ FAALİYETE GEÇİRİLMELİ
Pandem� dönem�nde ulaşımda raylı s�stem�n kent�m�z �ç�n önem� ve Adapazarı Tren�n�n faal�yete 
geç�r�lmes� �le �lg�l� Şube Yönet�m Kurulu olarak basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 

Adapazarı Tren� Faal�yete Geç�r�lmel�
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ad�l Kara�sma�loğlu'nun 

YHT, Bölgesel ve Anahat Trenler� �le �lg�l� yapılan 
açıklama söyled�r  “28 Mart 2020 tar�h�nden �t�baren 
Marmaray ve Başkentray dışında seferler�ne ara ver�len 
YHT, ana hat ve bölgesel tren seferler�nden sadece YHT 
seferler�n�n 28 Mayıs 2020 tar�h�nden �t�baren 
başlatılacağı”

Hızlı Tren seferler�n�n 28 Mayıs 2020 tar�h�nde tekrar 
h�zmete başlayacağı açıklandı. Fakat Adapazarı Tren�n�n 
h�zmete tekrar ne zaman g�receğ� �le �lg�l� b�r açıklama 
yapılmadı.

Otobüs f�rmalarının yolcu taşımasına �z�n ver�l�p, 
devlete a�t olan TCDD' n�n bu güzergahta faal�yetler�ne 
durdurması çel�şk�l� b�r karardır.

Adapazarı, Kocael�, İstanbul arasında Adapazarı 
Tren�n� kullanan b�nlerce k�ş� halen bu �mkandan 
faydalanamamaktadır. B�l�nd�ğ� g�b� 7 yıl önces�nde 
Adapazarı-Haydarpaşa arasında Adapazarı Tren� günde 
24 sefer yapıyor ve 31 tren �stasyonunda h�zmet 
ver�yordu.  Son dönemde sefer sayısı 24'ten 10' a, 
h�zmet verd�ğ� tren �stasyonu sayısı 31'den 10'a 
düşürülmüştü. Pandem� sürec�nde tamamen h�zmet 
dışı kalan Adapazarı Tren� seferler�n�n h�jyen ve sağlık 
kuralları gözet�lerek tekrar h�zmete g�rmes�n� 
bekl�yoruz. Daha önce 7 vagon �le h�zmet veren 
Adapazarı Tren�n�n vagon sayısının 4' e düşürülmes� 
sebeb�n�n açıklanmasını �st�yoruz.

Adapazarı Tren� sefer sayısını artırmak yer�ne, 
Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından bu güzergaha 
otobüs sefer� konularak geç�c� çözüm bulunmuştu.  
Dem�ryolu ulaşımı yer�ne, çok daha pahalı olan last�k 
tekerlekl� taşıma yöntem� terc�h ed�l�r olmuştur. Bu 
mal�yetler ulaşım ücretler�ne de yansıtılmıştır.

Hızlı Tren İl�m�zde Durmuyor.
Hızlı Tren�n de Gebze, İzm�t, Ar�f�ye duraklarında 

durmayacağı açıklanmıştır. Gebze, Kocael�, Sakarya 
halkının hızlı tren h�zmet�nden en kısa sürede tekrar 
faydalanması �ç�n, kamu kurum yetk�l�ler�n�n verd�ğ� bu 
kararı tekrar değerlend�r�lmes� �st�yoruz. Pandem� 
önces�nde, hedeflenen günlük yolcu sayısının (50.000 
k�ş�/gün) çok altında (gerçekleşen 6.500 k�ş�/gün) yolcu 
taşıyan İstanbul-Ankara hızlı tren sefer sayısının 
artırılması gerekl�l�ğ�n� b�r kez daha gündeme get�rmek 
�ster�z. Yolcu taleb� olmasına rağmen sefer sayısının 
artırılmaması doğru değ�ld�r.

Ar�f�ye-Ankara arasında h�zmet veren Boğaz�ç� Tren� 
güzergahının öncel�kle Şehr�m�ze kadar uzatılmasını, 
Sefer sayısının artırılmasını talep ed�yoruz.

Yük Taşımacılığı Unutulmamalı.
Halen ülkem�zde yük taşımacılığının sadece yüzde 

4' ü dem�ryolu �le yapılmaktadır. İstanbul-Ankara hızlı 
tren projes� planlanırken, daha önce yük taşımalığı 
yapılan hat tamamen kullanılmaz hale get�r�lm�şt�r. Yük 
taşımacılığı �ç�n, yapılacağı söylenen 3. Hat halen 
b�t�r�lemem�şt�r. Haydarpaşa g�b� öneml� b�r l�manın 
dem�ryolu bağlantısı halen kullanılamaz durumdadır. 
L�man-Dem�ryolu Organ�ze    Sanay�-Dem�ryolu 
bağlantıları en kısa sürede yapılmalıdır.

Sakarya'nın geleceğ� �ç�n çok öneml� b�r yatırım olan 
Karasu L�manı dem�ryolu hattını ver�len sözlere rağmen 
b�t�r�lemem�şt�r. Bu sebep �le l�man yükler� karayolu �le 
taşınmak zorunda kalınmaktadır.

(2014 yılında 62 km'l�k dem�ryolunun da 2 yıl �ç�nde 
b�t�r�leceğ�n�n müjdes�n� Sakarya'da ver�lm�ş �d�.)

Sanay�c�n�n hammadde ve ürett�ğ� ürünler� ucuz ve 
hızlı nakledeb�lmes� �ç�n dem�ryolu bağlantısı 
vazgeç�lmezd�r.

2015 yılında b�t�r�lmes� planlanıp halen devam 
eden, Konya-Karaman, Ankara-S�vas, Bursa hızlı tren 
projeler� �ç�n halen açılış tar�h� ver�lemem�şt�r. Konya-
Karaman hızlı tren projes� �ç�n son olarak açılış tar�h� 
2020 Mayıs ayı hedef göster�lm�ş, sonrasında 2020 sonu 
olarak rev�ze ed�lm�şt�r. Daha da kötüsü bu hatlarda yük 
taşımacılığının nasıl yapılacağı �le �lg�l� b�r açıklama 
yapılamamıştır.

Ulaşımın kamusal b�r hak olduğunu savunmaktayız. 
Ulaşım ücretler�n�n bel�r len�rken kamu yararı 
gözet�lmes�n�n gerekl�l�ğ�n� tekrar vurgulamak 
�st�yoruz. Yük taşımacılığı mal�yetler�n�n yüksek olması 
sebeb� ( karayolu �le taşınması oranının toplam taşıma 
�ç�ndek� payı % 90) �le sanay�c�m�z�n, yabancı ülke 
sanay�c�ler� �le rekabet etmes�n�n her geçen gün 
zorlaştığının altını ç�zmek �ster�z.

TMMOB
Mak�na Mühend�sler� Odası
Şube Yönet�m Kurulu
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ASANSÖRLER NE KADAR GÜVENLİ?
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu tarafından, 
hafta �ç�nde meydana gelen ölümlü asansör kazasıyla �lg�l� b� basın açıklaması yapıldı.

Geçen hafta Gebze de meydana gelen ve 11 yaşındak� 
b�r kardeş�m�z�n hayatını kaybetmes�ne sebep olan 
asansör kazasının ardından, asansörler�n ne kadar 
güvenl� olduğu b�r kez daha tartışmalı hale geld�. 
Hayatını kaybeden kardeş�m�z�n a�les�ne başsağlığı 
d�l�yoruz.

Günümüzde kullanılması vazgeç�lmez hale gelen, 
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.

Bu asansörler Asansör Per�yod�k Kontrol Yönetmel�ğ� 
kapsamında yıllık olarak kontrol ed�lmekte ve kontroller 
sonunda asansörlere, anlamları kısaca Yeş�l et�ket 
kusursuz, Mav� Et�ket haf�f kusurlu, Sarı Et�ket kusurlu ve 
Kırmızı Et�ket güvens�z olarak n�telend�r�leb�lecek 
et�ketler �l�şt�r�lmekted�r.

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı ver�ler�ne göre 2018 
yılında toplam 434 b�n 717 asansörün per�yod�k 
kontrolü yapılmış ve 223 b�n 433 asansöre (yüzde 51) 
kırmızı et�ket, 21 b�n 122 asansöre (yüzde 5) sarı et�ket, 
102 b�n 405 asansöre (yüzde 24) mav� et�ket ve 87 b�n 
757 asansöre de (yüzde 20) yeş�l et�ket �l�şt�r�lm�şt�r.

Kamu kurumu n�tel�ğ�nde b�r meslek kuruluşu olan 
Odamız, asansörler�n yıllık kontroller�n�n kamusal 
denet�m anlayışıyla, tekn�ğ�ne uygun olarak, deney�ml� 
ve uzman mak�na mühend�sler� tarafından yapılması ve 
b�na sorumlularının b�l�nçlend�r�lmes� �ç�n ülke 
genel�nde b�rçok � l- � lçe beled�yes�nde eğ�t�m 
düzenleyerek neler yapılması gerekt�ğ�n� �fade etm�ş; 
toplumun can ve mal güvenl�ğ�n�n sağlanması �ç�n 
yapılacak çalışmalara her tür desteğ� vereceğ�n� 
b�ld�rm�ş ve bu yönde b�rçok açıklama da yapmıştır.
B�zler b�r kez daha uyarıyoruz:

Apartman yönet�c�ler� (B�na sorumlusu) asansörün ayda 
b�r defa per�yod�k bakımını, yılda b�r defa da per�yod�k 
kontroller�n� yaptırmalıdır.

Asansörler�n bakımının; meslek odalarınca meslek� 
yeterl�l�ğ� belgelend�r�lm�ş olan bakım personelen�n 
olduğu, mühend�s çalıştıran ve TSE H�zmet Yeterl�l�k 
Belges� olan yetk�n asansör f�rmalarınca bakım 
yaptırılması sağlanmalıdır.

Asansör bakım f�rmaları kamu kurumlarınca sıklıkla 
denetlenmel�, yetk�nl�kler� kontrol ed�lmel�d�r.

Asansör bakım f�rmalarının bakımı gerçekleşt�rd�ğ� b�na 
da enaz 2 k�ş�ye asansör kurtarma eğ�t�m� vermel�, 
gerekl� eğ�t�m tutanakları tutulmalıdır.

Yetk�s�z k�ş�ler�n kurtarma eğ�t�m� yapması b�na 
sorumlusu tarafından engellenmel�d�r.

Kırmızı Et�ket �l�şt�r�lm�ş asansöre kes�nl�kle bakım 
h�zmet� ver�lmemes� ve asansörün bu süre zarfında 
kullanıma kapatılması sağlanmalıdır.

Kırmızı ve Sarı et�ket almış güvens�z asansörler�n, 
denet�m sonrası tesp�t ed�len eks�kl�kler�n 60 gün 
(Kırmızı) ve 120 gün (Sarı) �çer�s�nde g�der�lmemes� 
durumunda mutlaka Beled�yelerce mühürlenmes� 
sağlanmalıdır.

Beled�ye s ınır lar ı  �çer �nde henüz kontrol ler � 
gerçekleşt�r�lmem�ş asansörler �ved� olarak tesp�t 
ed�lmel� ve per�yod�k kontroller�n�n yaptırılması 
sağlanmalıdır.

İlg�l� kamu kuruluşları �le yerel yönet�mler, asansör 
per�yod�k kontroller�n�n düzenl� olarak yaptırılması 
konusunda daha duyarlı davranmalı, bu konuda Meslek 
Odaları �le denet�m süreçler�nde �şb�rl�ğ�n� arttırmalıdır.
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Gebze İlçe 
Tems�lc�l�ğ� olarak; sektörde çalışan mühend�s ve 
tekn�syenler�n eğ�t�lmes� konularında, uzman mak�na 
mühend�sler�ne dayalı örgütlü yapımızla, kamu 
kurumları ve derneklerle �şb�rl�ğ� yaparak kamu adına 
ve kamu güvenl�ğ� �ç�n her zaman görev almaya hazır 
olduğumuzu b�r kez daha kamuoyu �le paylaşıyor ve 
acılı a�lem�ze tekrar başsağlığı d�l�yoruz.

TMMOB
Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şube Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu
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AVM’LER, İŞYERLERİ VE TOPLU BULUNAN MEKANLARIN
TESİSATLARINDA MUTLAKA ALINMASI GEREKEN

CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ
Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener, 11 Mayıs tar�h�nde bazı bölümler� har�ç açılacak olan 
AVM'lerde alınması gereken önlemler üzer�ne b�r basın açıklaması yaptı.

B � l d � ğ � m � z  ü z e r e  0 4 . 0 5 . 2 0 2 0  t a r � h � n d e 
Cumhurbaşkanı tarafından Corona v�rüs önlemler�n�n 
tedr�c� olarak esnet�lmes� ve alınacak önlemlere da�r 
yen� b�r açıklama yapılmıştır. Buna göre 11 Mayıs 
tar�h�nde bazı bölümler� har�ç AVM'ler açılacaktır. Bu 
nedene daha önce 12 Mart 2020 tar�h�nde kamuoyu �le 
paylaşmış olduğumuz, Corona V�rüs Vakasından 
Hareketle Hastaneler ve Toplu Bulunulan Mekanlarda 
Yapılması Gereken Bazı Ac�l Düzenlemelere Da�r 
Öner�ler�m�z başlıklı açıklamada değ�nm�ş olduğumuz 
önlemlerle �lg�l� bazı hususları gen�şleterek �lg�l�ler�n ve 
kamuoyunun b�lg�s�ne sunuyoruz.

1. Cov�d-19 v�rüsü parçacık büyüklükler� ≥ 80-160 
μm çapında (μm=1 nanometre=0,001 mikron, 1 mm 
1000 mikron) olup v�rüsün geç�ş yolları, bulaşması ve 
yayılması aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

Havadak� damlacıklar �le d�rek temas (konuşma, 
hapşırma veya öksürme �le oluşan büyük damlacıkların 
doğrudan solunması),

D�rek temas (konuşma, öksürük ve hapşırma �le 
oluşan büyük damlacıkların düşerek yüzeylere 
yapışması, bu yüzeylere elle temas ve eller�n yüze (ağız, 
burun, göz) sürülmes� veya hasta k�ş�lerle el teması),

Damlacıkların dolaylı olarak solunması (havada 
asılı kalan damlacıkların solunması, konuşma, öksürük 
ve hapşırma �le oluşan damlacık ve kalıntılarının hava 
hareketler� ve akımlarıyla uzaklara taşınması ve bu 
havanın solunması),

Enfekte k�ş�den kaynaklanan faktörler (�drarı, 
dışkısı, vücut dokuları ve sıvıları),

D�ğer (Tuvaletlerden, yer süzgeçler�nden ve p�s su 
tes�satından kaynaklanan parçacıkların havayla 
taşınarak solunumu veya temasla yüze taşınması) 
yoluyla olmaktadır.

2. Pandem� sırasında �ç havanın herhang� b�r şek�lde 
kullanılmaması gerek�r. Bu yüzen gerekl� tad�latlar 
yapılıp s�stemler�n % 100 taze hava �le çalıştırılır hale 
get�r�lmes� gerekmekted�r. Kl�ma santraller� % 100 hava 
�le çalıştırılsa b�le by-pass-res�rkülasyon kanalları 
sadece damperlerle kapatılmamalı, tam sızdırmaz hale 

get�r�lmel�d�r. Mayıs ayında olunması neden�yle kl�ma 
c�hazlarının Free Cool�ng (serbest soğutma) şekl�nde 
çalıştırılması ancak hava şartlarının uygun olması 
hal�nde mümkündür. Kl�ma santraller� AVM'ler 
açılmadan en az �k� saat önce veya mahal�n �ht�yacı olan 
hava deb�s�n� �k� defa s�rküle ett�recek şek�lde 
çalıştırılması gerekmekted�r. Ayrıca s�stem 24 saat 
boyunca dış taze hava �le düşük deb� ve hızda 
çalıştırılmalıdr.

3. Hepa/Ulpa F�l�treler� ve tavanı yüksek olmayan 
mağaza, vb. g�b� mekânlarda �ç havayla çalışan bütün 
kl�ma c�hazları (Rooftop-Fanco�l-VRF, Heat Pump, vb.) 
çalıştırılmamalıdır.

4. AVM'ler açılmadan ve fanlarını çalıştırmadan önce 
Fan-co�ller �k� saat boyunca 60°C'de ısıtılmalıdır.

5. Kl�ma santraller�ndek� nemlend�rme s�stemler� 
Buharlı Nemlend�r�c� s�stemler� �le değ�şt�r�lmel�d�r.

6. AVM g�r�şler�nde hava perdeler� çalışıyorsa 
kapatılmalıdır.

7. Tuvaletler�n egzos fanlarının 24 saat çalıştırılması 
ve kapılarının açık bırakılmamasına d�kkat ed�lmel�, 
varsa yer süzgeçler�n�n susuz kalmaması sağlanmalı, 
l ava b o,  k l oze t  a r m at ü r l e r �  s e n s ö r l ü  d e ğ� l s e 
değ�şt�r�lmel�, havalı el kurulama c�hazları sökülerek 
kullan-at kağıt peçete kullanımına geç�lmel� ve deterjan 
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�ht�yacı sürekl� olarak karşılanmalıdır.
8. Kl�maların taze hava ve egzos s�stemler� �le WC 

asp�ratörler�n�n atış ve em�ş mesafeler� bakım personel� 
t a r a f ı n d a n  k o n t r o l  e d � l m e l � ,  y a k ı n  o l a n l a r 
düzelt�lmel�d�r.

9. N�san ve Mayıs aylarının yaz sezonu �ç�n kl�ma 
s�stemler�n�n bakım dönem� olması neden�yle f�ltreler�n 
değ�şt�r�lmes� ve c�haz bakımlarının yapılması gerek�r. 
VRV, VRF vb. g�b� s�stemlerle �lg�l� bu �şlemler yapılırken 
standartlara uygun k�ş�sel koruyucu donanım (elb�se, 
maske, eld�ven, gözlük, vb.) kullanılmalıdır. Mevcut 
f�ltreler�n Corona v�rüsü engellemes�n�n mümkün 
olmadığı ve v�rüsü tutab�lecek Hepa veya Ulpa 
F�ltreler�n s�stem sonuna takılmasının tekn�k ve 
ekonom�k olarak mümkün olmayacağı göz önüne 
alınarak EN779/2002 ve 2012 Standartları yer�ne geçen 
ISO16890/2016 F�ltre Standartına uygun f�ltre 
s�stem�yle değ�şt�r�lmes�, v�rüsü % 100 önlemese de 
faydalı olacaktır.

10. HVAC bakım personel�, f�ltreler� standart 
güvenl�k prosedürler�ne uygun olarak özell�kle egzoz 
hava f�ltreler�n� değ�şt�rd�ğ�nde r�sk altında olab�l�r. 
F�ltreler, s�stem kapalıyken standartlara uygun k�ş�sel 
koruyucu donanım kullanarak değ�şt�r�lmel� ve sökülen 
f�ltreler �ç�n b�yoloj�k atık kuralı uygulanmalıdır.

11. Bu tad�lat ve bakımların yapılıp yapılmadığının 
ac�len denetlenmes� ve eğer yapılmadıysa AVM'ler 
açılmadan önce �ved�l�kle yapılmasının sağlanması 
gerekmekted�r.

12. AVM yönet�c�ler�n�n AVM'ler açılmadan almaları 
gereken d�ğer tedb�rler arasında

Havalandırma ve kl�ma s�stemler�n� projeler�ne, 
standartlara ve özell�kle Corona V�rüsüne uygun tedb�r 
alınmış halde çalıştırılmasını sağlatmak,

Bakımlarını yaptırmak,
S�stemle �lg�l� test ve per�yod�k kontroller� yaptırmak 

da olmalıdır.
13. İşletme/bakım mühend�s� ve bakım f�rmalarının 

AVM açılmadan alması gereken tedb�rler de şunlardır:
Havalandırma ve kl�ma s�stemler�n� projeler�ne, 

standartlara ve özell�kle Corona V�rüsüne uygun tedb�r 
alınmış halde çalıştırılmasını sağlamak,

Bakımlarını yapmak/yaptırmak,
Sorun çıktığında arızaları g�dermek,
S�stemle � lg� l �  te s t  ve  p e r � yo d � k  ko n t ro l l e r � 

yapmak/yaptırmak.
14. Mutlaka yapılması gereken bu �şlemler�n, kl�ma 

s�stemler�n� tasarlayan, uygulayan ve �şletenler�n 
meslek� ve v�cdan� sorumluluklarına bırakılması asla 
yeterl �  değ�ld�r.  Bakım ve kontroller�n tekn�k 
standartlara uygun olarak yapılmaması v�rüsün 
yayılmasına neden olacaktır.

Yukarıda AVM'ler nezd�nde bel�rtt�ğ�m�z önlemler�n 
büyük �şyerler� ve bütün toplu bulunulan mekânlar �ç�n 
geçerl� olması gerekt�ğ�n� özell�kle vurgulamak �ster�z. 
İnsan yaşamı p�yasanın �nsafına bırakılmamalı ve 
gündel�k s�yasete alet ed�lmemel�d�r.

Mutlaka alınması gereken bu önlemler� �lg�l�ler�n ve 
kamuoyunun d�kkat�ne sunuyor, tüm halkımıza sağlıklı 
günler d�l�yoruz.

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

CORONA VİRÜS SALGININA YÖNELİK SOSYOEKONOMİK
ÖNLEMLER HALKTAN YANA KÖKLÜ VE BÜTÜNCÜL BİR

ŞEKİLDE YAYGINLAŞTIRILMALIDIR
Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener, Corona V�rüs'e karşı ac�l alınması gereken önlemlere �l�şk�n b�r 
basın açıklaması yaptı. 

Odamız, ülkem�z ve bütün dünya toplumları �ç�n çok 
c�dd� b�r tehl�ke oluşturan Corona V�rüs (Cov�d 19) 
salgını üzer�ne 12.03.2020 tar�h�nde “Corona V�rüs 
Vakasından Hareketle Hastaneler ve Toplu Bulunulan 
Mekanlarda Yapılması Gereken Bazı Ac�l Düzenlemelere 
Da�r Öner�ler�m�z”�; 19.03.2020 tar�h�nde de “Kırılgan 
Ekonom�ye Corona V�rüs Yükü” açıklamasını yapmıştır. 
Bu arada 17 Mart 2020 günü ekonom�k tedb�rler 
açıklanmıştır. Ancak �lg�l� toplantıya ne yazık k� Türk 
Tab�pler B�rl�ğ� (TTB), Sağlık Emekç�ler� Send�kası (SES), 
Türk Eczacıları B�rl�ğ� (TEB) başta olmak üzere TMMOB, 
DİSK ve KESK davet ed�lmem�şt�r. Toplumun her 
kes�m�n� �lg�lend�ren b�r konuda bu vd. �lg�l� kuruluşların 

tems�lc�ler�n�n karar süreçler�nde bulunmaması 
yaşamsal b�r eks�k oluşturmuştur.



basın açıklaması

Açıklanan tedb�rler �ncelend�ğ�nde:

• Bankacılık-f�nans sektörünün özel sektörlere 
yönel�k kred� mekan�zmalarının güçlend�r�ld�ğ�,

• Konut satışlarına yönel�k kararın bu süreçle �lg�s�n�n 
bulunmadığı, �nşaat sektörünün canlandırılmaya 
çalışıldığı,

• “Muhtasar ve KDV tevk�fatı �le SGK pr�mler�n�n N�san, 
Mayıs ve Haz�ran ödemeler�n� 6'şar ay erteleme” 
maddes�nde bel�rt�len sektörler�n ekonom�k yaşamın 
ve sektörler�n bütününü kapsamadığı, eş�ts�zl�k 
oluşturduğu,

• Desteklenenler�n tamamen özel sektör olduğu, 
kamusal h�zmet üret�m� yapan kamu kurumu 
n�tel�ğ�nde meslek kuruluşları ve yerel yönet�mler�n 
kapsam dışı bırakıldığı,

•  Halk a  “ e v l e r � n � z d e n  ç ı k m a y ı n ” den� l � rken 
“ K o n a k l a m a  v e r g � s � n � n  K a s ı m  a y ı n a  k a d a r 
uygulanmayacağı”, “İç havayolu taşımacılığında 3 ay 
s ü r e y l e  K D V  o r a n ı n ı n  y ü z d e  1 8 ' d e n  y ü z d e  1 ' e 
�nd�r�leceğ�”n�n �fade ed�lmes�, Corona V�rüs salgınından 
korunmada gerekl� olan “Sosyal Mesafe ve İzolasyon” 
uygulamasıyla açık b�r çel�şk� oluşturduğu,

• “Mevzuatımızdak� esnek ve uzaktan çalışma 
modeller�n�n daha etk�n hale get�r�lmes�”n�n daha fazla 
sömürü ve kâr peş�nde koşan sermaye güçler�ne açık b�r 
destek olarak gündeme geld�ğ�; Corona v�rüs ve sağlık 
kr�z�n�n �şverenler �ç�n fırsata dönüştürüldüğü 
anlaşılmaktadır.

• D�ğer taraftan 100 M�lyar TL �ç�nde halka ve halk 
sağlığına desteğ�n oldukça az olduğu görülmekted�r. 
“En düşük emekl� maaşının 1.500 l�raya yükselt�lmes�” (kaç 
k�ş�y� kapsadığı bel�rt�lmem�şt�r) emekl�ler�n sorununu 
çözmed�ğ� g�b�, “�ht�yaç sah�b� a�lelere yapılacak nakd� 
yardımlar �ç�n �lave 2 m�lyar l�ra” g�b� çok az b�r kaynak 
ayrılmış olması ve “65 yaş üstüne bedava kolonya ve 
m a s k e ” ve r � l m e s � ,  h a l k  s a ğ l ı ğ ı n ı n  ye t e r � n c e 
gözet�lmed�ğ�n� ortaya koymaktadır.

Bu noktada alınan ya da alınmayan kararların 
halkımızın ve halkın b�r parçası olarak üyeler�m�z�n 
mağdur olmasına yol açtığı görülmekted�r. Çalışma 
İlkeler�nde ülke, halk, üye ve meslektaş sorunlarının 
çözümünü b�rl�kte olarak ve öncel�kler� arasına alan 
Odamızın gerekl� olan tüm konularda halkımız ve 
üyeler�m�zle/meslektaşlarımızla dayanışma �çer�s�nde 
olacağını bu ves�leyle duyuruyor ve aşağıdak� 
önlemler�n alınması �ç�n merkez� yönet�me çağrıda 
bulunuyoruz.

• B�l�nd�ğ� üzere salgın ülkem�zde de hızlı yayılma 
aşamasına gelm�şt�r. Bu nedenle bütün ekonom�k 
yaşamın durdurulması seçeneğ� gec�kmeks�z�n 
değerlend�rmeye alınmalıdır. Bu değerlend�rme sürec� 
çok kısa tutulmalı ve bu arada kamu–özel sektör ayrımı 
olmaksızın çalışma süreler� günlük en fazla 6 saat olacak 

şek�lde düzenlenmel�d�r.
• İşe başlama ve �ş�n son bulacağı saatler, �ller 

bazında toplu taşıma ve traf�k yükünü farklı zaman 
d�l�m�ne yayacak ve rahatlatacak şek�lde yerel 
�darelerce farklı saatlere kaydırılmalıdır.

• Esasen salgın neden�yle gündeme gelmes� 
gereken uzaktan çalışma, salgın kontrol altına 
alınıncaya kadar mümkün olan en yaygın b�ç�mde 
organ�ze ed�lmel�d�r.

• Mutlaka �şyer�ne g�d�lmes�n� veya evden çıkılmasını 
gerekt�ren durumlara yönel�k taşıma araçlarının 
h�jyen�k koşulları olup olmadığı yerel yönet�mlerce her 
gün kontrol ed�lmel�d�r. Her tür toplu taşıma araçlarında 
ayakta yolcu alınması yasaklanmalıdır.

• Tüm �şyerler�nde r�sk değerlend�rmes� ve ac�l 
durum planları yen�lenmel�, tüm çalışanlara COVİD 19 
b�lg�lend�rmes� ve eğ�t�m yapılmalıdır. Yen�lenen r�sk 
değerlend�rmeler�nde alınması öner�len ve alınan 
önlemler tüm çalışanlara duyurulmalıdır.

• İşyerler�n�n çalışma organ�zasyonu h�jyen kuralları 
gözet�lerek düzenlenmel�d�r. K�ş�sel h�jyen malzemeler� 
ve k�ş�sel koruyucu donanımlar �şç�ler ve halka ücrets�z 
olarak dağıtılmalıdır.

• Sağlık h�zmetler� ücrets�z ve herkesçe er�ş�leb�l�r 
hale get�r�lmel�d�r. Sağlık taramaları yaygınlaştırılmalı; 
testler ve muayeneler kamu ve özel hastanelerde 
ücrets�z olarak yapılmalıdır.

• İş güvenl�ğ� uzmanı ve �şyer� hek�mler�n�n öner�ler� 
göz önünde bulundurularak, �şyerler�nde gereken 
tedb�rler alınmalı, sosyal mesafe kavramına d�kkat 
ed�lmel�, �şyer� ortamları sık sık dezenfekte ed�lmel�d�r.

• İşyerler�ne çalışanların dışında g�r�şler tamamen 
önlenmel� ya da kontrollü olarak yapılmalıdır.

• Kamuda çalışanlar �ç�n bazı düzenlemeler yapılmış 
olmakla b�rl�kte özel sektörde de ham�lelere, süt �zn�n� 
kullananlara, engell�lere, kron�k rahatsızlığı olanlara ve 
60 yaş ve üzer� çalışanlara �dar� �z�n; 12 yaşından küçük 
çocuğu olanlara �se talepler� hal�nde ücretl� �z�n 
ver�lmel�d�r.

• İşverenler�n kr�z bahanes� �le �şten çıkarma, ücrets�z 
�z�n, ücret düşürme vb. uygulamalara başvurması 
yasaklanmalıdır.

• İşs�zl�k S�gortası Fonu'ndan yararlanma koşulları 
yen�den değerlend�r�lmel�, fon sadece �şs�z kalanlara 
yardım �ç�n kullanılmalıdır.

• İşs�zl�k ödeneğ�ne hak kazanmak �ç�n �şyer�nde 
üret�m�n/h�zmet�n en az dört hafta durması yeterl� 
sayılmalıdır. Ayrıca �şs�zl�k s�gortasından yararlanma 
koşulları aranmaksızın üret�m�n durduğu tüm 
�şyerler�ndek� çalışanlar ücretler�nde herhang� b�r 
k e s � n t �  o l m a d a n  k ı s a  ç a l ı ş m a  ö d e n e ğ � n d e n 
yararlanmalı; bunun �ç�n �ş müfett�ş� �nceleme şartı 
aranmamalıdır.

• Salgını kullanarak fah�ş f�yatlarla ürün satanlara 
devlet tarafından gereken müeyy�deler mutlaka 
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uygulanmalıdır. Gıda ve h�jyen ürünler�ne yapılan fah�ş 
zamlar ger� çek�lmel�, temel gıda malzemeler�nde KDV 
kaldırılmalıdır.

• Elektr�k, su, doğalgaz, tüket�c� kred�s� ve pr�m 
borçları ertelenmel�d�r. Özell�kle salgın süres�nce temel 
kamu h�zmetler� ücrets�z olmalıdır.

• Coronav�rüsle mücadele ancak kamu h�zmetler�n� 
g e l � ş t � r m e k l e  m ü m k ü n d ü r.  B u  yö n d e  b ü t ü n 
hastaneler�n salgın hastanes� �lan ed�lmes� olumlu 

olmakla b�rl�kte bununla yet�n�lmeyerek rad�kal ve 
bütüncül adımlar atılarak öncel�kle özel sağlık 
kuruluşlar ı  k amulaşt ı r ı lmal ı  ve  bütün sağl ık 
kuruluşlarında tanı ve tedav� h�zmetler� tamamen 
ücrets�z olmalıdır.

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

TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR ŞUBE DANIŞMA
KURULU BASIN AÇIKLAMASI

TMMOB Yasa değ�ş�kl�ğ�ne da�r MMO Kocael� Şube Danışma Kurulu Basın Açıklaması metn�;

MEMLEKETİMİZE, MESLEĞİMİZE, ODAMIZA VE 
TMMOB'YE SAHİP ÇIKACAĞIZ!...

S�yas� �kt�dar, yıllardır gündem�nde olan kamu kurumu 
n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarımızın yasal yapısını 
değ�şt�rerek etk�s�z hale get�rme g�r�ş�m�n�, b�zzat AKP 
Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
geçt�ğ�m�z günlerde yaptığı açıklamayla b�rl�kte tekrar 
gündem�ne almıştır. Bu çalışma �çer�s�nde TMMOB 
Kanununa yönel�k b�r hazırl ığın da olduğunu 
b�lmektey�z.

Demokras� �le bağdaşmayan, yüzb�nlerce üyes�n�n 
taleb� dışında yapılan bu çalışmanın neden� şüphes�z 
k� TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının, halkımızın 
çıkarları doğrultusunda, ülkem�z�n sanay�leşmes� 
ve demokrat�kleşmes� �ç�n verd�ğ� mücadeled�r. 
TMMOB'n�n hedef hal�ne get�r�lmes�ndek� amaç, 
doğanın yağmalanmasına,  kentler�n tar�h� 
dokusunun tahr�p ed�lmes�ne, kamusal denet�m�n 
ortadan kaldırılmasına, ülke kaynaklarının yok 
ed�lmes�ne olanak sağlamaktır. B�l�nd�ğ� üzere Türk 
Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kamu Kurumu 
n�tel�ğ�nde b�r meslek örgütüdür. B�rl�ğ�m�z, meslek 
mensuplarımızın hak ve yetk�ler� kadar, toplumun 
genel çıkarlarının korunması �ç�n de çalışmakla 
yükümlüdür.

İç�nde bulunduğumuz salgın koşullarında halk sağlığı 
�ç�n, çalışan emekç�ler�n �ş güvences� �ç�n kurullarımızın 
d�le get�rd�ğ� talepler� görmek, sorunları çözmek �ç�n 
yapılması beklenen b�rçok düzenleme varken, bunlar 
yer�ne b�rl�k ve odalarımızın yapısına ve seç�m 
s�stemler�ne yönel�k tartışma ve yasa değ�şt�rme 
g�r�ş�mler�n� asla kabul etmeyeceğ�m�z�n b�l�nmes�n� 

�st�yoruz. Demokrat�k yollarla ele geç�r�lemeyen 
TMMOB ve bağlı odalarımızın, seç�m yöntemler�ne 
m ü d a h a l e  ve  d � ğ e r  yo l l a rl a  b e r t a ra f  e d � p 
�şlevs�zleşt�rmek ve tasf�ye etmek arzusu üyeler�m�z 
nazarında beyhude b�r g�r�ş�m olarak kalacaktır.

B�zler, TMMOB Mak�ne Mühend�sler� Odası Kocael� 
Şubes� 15. Dönem Danışma Kurulu üyeler� olarak; 
B�rl�ğ�m�z�n kuruluşundan bu yana her s�yas� �kt�dar 
dönem�nde olduğu g�b� bu dönemde ve gelecekte de 
uzmanlık alanlarımızdan hareket ederek, halkımızın 
ç ı k a rl a r ı  d o ğ ru l t u s u n d a  ra nt ı n  ve  t a l a n ı n 
karşısında, b�l�m�n ve tekn�ğ�n ışığında, B�rl�ğ�m�z�n 
demokrat�k �şley�ş�n�n, kamusal gücünün, �ler�c� 
duruşunun ortadan kaldırılması yolundak� her 
türden g�r�ş�m�n k arşısında mücadelem�z� 
kararlılıkla sürdüreceğ�z.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü
 
TMMOB
Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şubes� 15. Dönem Danışma Kurulu
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İŞ CİNAYETLERİ MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB 3 Mart �ş c�nayetler� �le mücadele günü anma kapsamında İnsan Hakları parkında Emek 
Platformu olarak basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. İSİG Mecl�s� üyes�  Selçuk KARSTARLI'nın yaptığı 
konuşma sonrası basın açıklamasını TMMOB Kocael� İKK Sekreter� ve Kocael� Şube Başkanı Murat 
KÜREKCİ okudu.

EMEKÇİLERİN HAYATI DAHA FAZLA KAR İÇİN FEDA 
EDİLEMEZ,

İŞ CİNAYETLERİNE SON

Bundan tam 28 yıl önce 3 Mart 1992 tar�h�nde, 
Zonguldak Kozlu Kömür Ocağında meydana gelen 
gr�zu patlamasında 263 emekç� hayatını kaybett�. 
TMMOB,  Ülkem�zdek �  �ş  c �nayetler �ne d�k k at 
çekeb�lmek, �şç� sağlığının ve �ş güvenl�ğ�n�n önem�n� 
vurgulamak �ç�n 3 Mart tar�h�n�,  “İş C�nayetler�ne Karşı 
Mücadele Günü” olarak �lan etm�şt�r. Kozlu'dan 
günümüze �ş c�nayetler�nde hayatını kaybeden 
emekç�ler� saygıyla anıyoruz.
Aradan yıllar geçt�, 2020'ler Türk�ye's�nde emekç�ler, 
�şyerler�nde can vermeye devam ed�yor. Her yıl, Kozlu 
fac�asında kaybett�ğ�m�z yurttaşlarımızın en az 6 katı �ş 
c�nayetler�nde hayatını kaybed�yor. AKP 'l� yıllarda en az 
24106 emekç� �ş c�nayetler�nde yaşamını y�t�rd�.
İşyerler�nde �nsanlar ölüyor;  �şverenler ve devlet 
ölümler� seyred�yor.  Önlem almayan �şverenlere 
yaptırım uygulanmıyor. İşyerler� yıllardır, �şç� sağlığı ve �ş 
güvenl�ğ� yönünden denetlenmed�ğ� g�b�, ölümlü �ş 
kazalarının olduğu �şyerler�ne, �ş kazalarını �ncelemek 
üzere b�le �ş müfett�ş� görevlend�r�lm�yor. Her gün en az 
5 �şç�n�n �şyerler�nde �ş c�nayetler�nde hayatını 
kaybetmes� artık haber n�tel�ğ� b�le taşımıyor. İkt�dar �se 
sadece çok sayıda �şç�n�n öldüğü �ş c�nayetler�n�n �ş�n 
doğal sonucu olduğu anlamına gelen türden 
açıklamalar yapmakla yet�n�yor.

Meslek hastalıklarına bağlı ölümler�n�n tesp�t�n�n dah� 
yapılamadığı ülkem�zde, SGK kamuoyunu aydınlatacak 
güven�l�r ver�ler dah� sunmamaktadır.

İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Mecl�s�'n�n ver�ler�ne göre;
 
• 2019 Yılı:1736 k�ş� (Kocael� 70 k�ş�)
• 2018 Yılı: 1923 k�ş� (Kocael� 81 k�ş�)
• 2017 Yılı: 2006 k�ş� (Kocael� 71 k�ş�)
• 2016 Yılı: 1970 k�ş� (Kocael� 89 k�ş�)
• 2015 Yılı: 1730 k�ş� (Kocael� 54 k�ş�)
• 2014 Yılı: 1886 k�ş� (Kocael� 65 k�ş�)
• 2013 Yılı: 1235 k�ş� (Kocael� 33 k�ş�)
yaşamını y�t�rd�.

2012 yılında, “�ş sağlığı güvenl�ğ�nde devr�m” söylemler� 
�le 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenl�ğ� Kanunu çıkartıldı. 
Ancak o günden bugüne �ş c�nayetler� azalmak b�r yana 
artmıştır. Gerçekte olan, �ş güvenl�ğ� alanındak� 
faal�yetler�n p�yasalaşmasıdır.
AKP'n�n ekonom� pol�t�kasının b�r sonucu olarak yıllar 
�ç�nde çalışma yaşamı esnekleşt�r�lm�ş, send�kalı �şç� 
oranı düşmüş, kamu çalışanları da dah�l olmak üzere �ş 
güvences� tamamen ortadan kalkmıştır.  Gel�r 
dağılımında adalets�zl�k ve �şs�zl�k artmıştır. Sermaye 
� ç � n  h e r t ü r l ü  d e n e t � m  ve  s ı n ı r l a m a  o r t a d a n 
kaldırılmıştır. Bu durum �ş c�nayetler�ne ve meslek 
hastalıklarına bağlı ölümler� artırmıştır.

İşs�zl�k, borç, baskı ve çares�zl�k sonucu �nt�harlar 
artmıştır.
İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Mecl�s�'n�n ver�ler�ne göre 
2013 yılında en az 15, 2014 yılında en az 25, 2015yılında 
en az 59, 2016 yılında en az 90, 2017 yılında en az 89, 
2018 yılında en az 73, 2019 yılında �se en az 82 �şç� �şyer� 
�ç�nde ve �şyer� dışında �şe bağlı olarak �nt�har ederek 
yaşamını y�t�rm�şt�r. Yan� son 7 yılda en az 433 �şç� ağır 
çalışma koşulları, �şs�zl�k neden�yle �nt�har etm�şt�r. İşç� 
�nt�harlarının farklı zaman ve mekanlarda vuku 
bulmasına karşın benzer nedenlerden kaynaklandığı 
açıktır.  Kamu b�naları  önünde “ açım, �şs�z�m, 
çocuklarıma ekmek götürem�yorum” d�ye haykırıp 
kend�n� yakanların görüntüler�n� ve “yanarak değ�l kalp 
kr�z�nden öldü” d�yen val�ler� unutmayacağız. 
İşyerler�nde �şç�lere keyf� b�r b�ç�mde �ş tanımı dışında 
�şler yaptırılıyor. Taşeronlaştırma, uzun mesa� saatler�, 
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kuralsızlık, denet�ms�zl�k ölümler� artırıyor. Türk�ye, 
haftalık 60 saatten fazla çalışanların toplam çalışanlara 
oranının en yüksek olduğu �k�nc� ülked�r. Fazla çalışmak, 
yeter�nce d�nlenememek, �şyer�ndek� r�sklere daha fazla 
maruz kalmak ve vücudun kend�s�n� yen�lemes� �ç�n 
daha az zaman anlamına gel�yor. Aynı zamanda 
yorgunluk d�kkat eks�kl�ğ�n�n de nedenler�ndend�r. Bu 
nedenle haftalık çalışma süres� ve fazla mesa� sınırları 
düşürülmel�. Etk�n b�r denet�m �le herkes�n eğ�t�m�ne ve 
görev�ne uygun �şlerde çalışması sağlanmalı, fazla 
mesa� kısıtlanmalıdır.
İş güvences� �le �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ�n�n b�rb�r�n� 
tamamladığı gerçeğ�nden hareketle, tüm çalışanlar 
�nsana yakışır “norm ve standartta” b�r sosyal güvenl�k 
şems�yes� altına alınmalıdır. S�gortasız ve send�kasız 
çalıştırma önlenmel�, kayıt dışı ekonom� kayıt altına 
alınmalıdır. Send�kalaşmanın önündek� engeller 
kaldırılmalı, çalışanların sosyal ve ekonom�k yaşamları 
�y�leşt�r�lmel�d�r.
İş c�nayetler�n�n sorumlusu patronlar, bürokratlar ve 
s�yas�ler yargılanmıyor. Yargılananlar �se çoğunlukla 
günah keç�s� hal�ne get�r�len �ş güvenl�ğ� uzmanlarıdır. 
Y�ne mahkemeler �ş c�nayetler�n� cezalandırmıyor, 
fa�ller� '24 taks�tl� para cezası vererek serbest bırakıyor'. İş 
c�nayetler�n�n sorumlusu patronlar, bürokratlar ve 
s�yas�ler yargılanmalıdır.
M e s l e k  h a s t a l ı k l a r ı  t e s p � t �  � s e  h e m e n  h � ç 
yapılmamaktadır. SGK �stat�st�kler�ne göre, yıllardır 

ülkem�zde meslek hastalıkları neden� �le ölüm h�ç 
yoktur. Oysa b�l�msel gerçekl�kler göstermekted�r k�; 
ülkem�zde her yıl b�nlerce �nsan meslek hastalığından 
ölmekte, ama bu gerçekl�k tesp�t ed�lmemekte, 
kamuoyuna açıklanmamaktadır. Meslek hastalıkları 
konusunda araştırma yapan tanı ve tedav� h�zmet� 
veren pol�kl�n�kler�n sayısı artırılmalıdır.

İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� alanına �l�şk�n düzenlemeler�n 
ve denet�m�n yalnızca A�le, Çalışma Sosyal H�zmetler 
Bakanlığı tarafından yürütülmes�, doğru kararların 
alınmasının önünde b�r engeld�r.  Bu nedenle 
düzenleme ve denetleme; A�le, Çalışma Sosyal 
H�zmetler Bakanlığı'nın yanında, Sağlık Bakanlığı, 
ün�vers�teler, send�kalar, TTB ve TMMOB'den oluşan 
�dar� ve mal� yönden bağımsız b�r enst�tü tarafından 
yer�ne get�r�lmel�d�r. Çalışma yaşamına �l�şk�n tüm 
düzenlemeler bu enst�tü tarafından yen�den ele 
alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.
Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında �şç� sağlığı ve �ş 
güvenl�ğ� önlemler�n�n artırılması, bağımsız denet�m 
s�stem�n�n yerleşt�r�lmes�, �ş c�nayetler�n�n ve �ş 
kazalarının durdurulması �ç�n yılmadan mücadele 
edeceğ�m�z� kamuoyuna saygı �le duyururuz.
Emekç�ler�n Hayatı Daha Fazla Kar İç�n Feda Ed�lemez, İş 
C�nayetler�ne Son!

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�  Kocael� İKK

BARO BAŞKANLARININ “SAVUNMA YÜRÜYÜŞÜNÜ”
DESTEKLİYORUZ !

Salgın, �şs�zl�k, hayat pahalılığı, yoksulluk g�b� c�dd� 
toplumsal sorunlarla yüz yüze olduğumuz bu günlerde, 
halkın ac�l sorunlarına çözüm üretemeyen s�yasal 
�kt�dar, tüm �t�razlarımıza rağmen meslek kuruluşları 
yasasını gündemde tutmaya devam ed�yor.

Anayasada tanımlanan görevler�n� yapab�lmek, 
kamusal sorumluluklarını yer�ne get�reb�lmek �ç�n özerk 
statüler�n� ve �şley�şler�n� korumak zorunda olan meslek 
kuruluşlarını hükümete bağlı yapılara dönüştürmek ve 
�şlevs�zleşt�rmek �ç�n yapılmak �stenen bu değ�ş�kl�kler, 
ü l k e m � z � n  ö n c e l � k l e r � y l e  v e  ç ı k a r l a r ı y l a 
uyuşmamaktadır.

Meslek kuruluşlarımızın var oluş gerekçeler�yle çel�şen, 
anayasaya ayk ır ı  bu değ�ş �k l �k  g�r �ş �mler �n�n 
karşısındayız. B�rl�kler�m�z�n demokrat�k �şley�ş�n�n, 
kamusal gücünün ve toplumcu duruşunun ortadan 
kaldırılmasına yönel�k her türlü g�r�ş�me karşı mücadele 
edeceğ�m�z� b�r kez daha y�nel�yoruz.

Bu doğrultuda, “�llerde b�rden fazla baro kurulması”, 
“seç�m s�stem�n�n değ�şt�r�lmes�”, “avukatların hak ve 
yetk�ler�n�n sınırlandırılması”na yönel�k yapılmak 
�stenen düzenlemelere karşı Baro Başkanlarının farklı 
�llerden Ankara'ya doğru başlattıkları “Savunma 
Yürüyor” eylemler�n� destekl�yoruz.

Meslek kuruluşlarının ve meslek mensuplarının görüş 
ve öner�ler�n� d�kkate almayan, ülke menfaatler�yle 
uyuşmayan, b�rl�kler�m�z� �kt�dar güdümlü yapılara 
dönüştürmek �steyen ant�-demokrat�k g�r�ş�mlere 
derhal son ver�lmel�d�r. Ülkem�z�n, halkımızın, 
meslekler�m�z�n ve meslektaşlarımızın çözüm bekleyen 
s o r u n l a r ı y l a  y ü z l e ş � l e r e k  o r t a k  ç ö z ü m l e r 
gel�şt�r�lmel�d�r.

TMMOB
Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu
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OTOBÜS YANGINLARI ÖNLENEBİLİR !
Basında, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kes�m�nde sey�r hal�ndek� b�r yolcu otobüsünde yangın çıktığı, ölen 
ya da yaralananın olmadığı yangında otobüste hasar meydana geld�ğ� ve Düzce ve Sakarya'dan sevk 
ed�len �tfa�ye ek�pler�n�n alevler� söndürdüğü haber� yer almaktadır.

Cov�d-19 Pandem� Salgınında “Yen� Normal” şekl�nde 
�fade ed�len bu günlerde, tat�l dönem�n� de d�kkate 
aldığımızda, karayolu �le toplu seyahatlerde artışlar 
yaşanmaktadır.  Benzer haberler�  yaşamamak, 
duymamak �ç�n, meslek� sorumluluğumuz gereğ� 
aşağıdak� b�lg�ler� kamuoyuyla paylaşmayı b�r gerekl�l�k 
olarak görmektey�z.

Ülkem�zde; bütün motorlu araçlarda olduğu üzere, 
otobüsler de Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nın 
yayımlamış olduğu AB Tekn�k Mevzuatıyla aynı olan 
tekn�k düzenlemelere uygun olarak üret�lmekte ve 
aracın p�yasaya arzı �ç�n söz konusu motorlu araca “t�p 
onayı” ver�lmekted�r. 

Motorlu araçların tesc�l�nden, yan� satışından sonra, 
araçların üret�m standartlarının devam ed�p etmed�ğ� 
ve tesc�l görmüş araçlarda, sonradan yayınlanmış yasal 
yönetmel�kler ve mevzuatlar çerçeves�nde, araçlar 
üzer�nde yapılması gereken değ�ş�kl�k ler�n ve 
uygulamaların, yapılıp yapılmadığının denet�m� ve 
kontrolü, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'na bağlı, Kara 
Ulaştırma Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır.

Otobüs Yangınlarının Önlenmes� İç�n Mevcut Yasal 
Düzenlemeler
M2 (azam� yüklü ağırlığı 5000 kg'a kadar olan yolcu 
taşıyan motorlu araçlar) ve M3 (azam� yüklü ağırlığı 
5000 kg'dan fazla olan yolcu taşıyan motorlu araçlar) 
kategor�s� araçların genel yapısı �le �lg�l� tekn�k 
düzenlemeler� �çeren (UNECE-R107 ) regülasyon 
ülkem�zde yayımlanmıştır. Bu regülasyona göre, 
araçlarda yangına karşı önlem alınması zorunludur. 
Ayrıca, 26 Haz�ran 2012 tar�h ve 28335 sayılı Resm� 
Gazete'de yayımlanan, Araçların İmal, Tad�l ve Montajı 
Hakkında Yönetmel�k (AİTMY)'�n, 1.54 maddes�nde, 
“Araçların, sürücü bölmes� arkasında yer alan motora 
(motorun en ön noktası, sürücünün arkasındak� �lk 
koltuk sırasının ger�s�nde olandır) sah�p olmaları ve 
sürücü bölmes�, motor bölmes� ve yanmalı b�r ısıtıcı 
bulunan her b�r bölmede aşırı sıcaklık oluşması 
durumunda araçlar, sesl� ve görsel (s�nyal) �şaret �le 
sürücüyü uyaran b�r alarm s�stem�yle donatılır” �fades� 
yer almaktadır.

1 Aralık 2012 tar�h�nden sonra üret�lecek araçlar, 
UNECE-R107 Regülasyonuna göre, mevcut araçlarda (1 
Aralık 2012 tar�h� önces� tesc�l görmüş araçlar) �se 
TSE'n�n standardlarını bel�rled�ğ� ve yayımladığı “Yangın 

Algılama ve Alarm S�stemler�” n�n, 2005 model ve 
sonrası, motoru sürücünün arkasındak� �lk koltuk 
sırasının ger�s�nde olan M2 ve M3 kategor�s� araçlarda 
bulunması, 1 Kasım 2013 tar�h�nden �t�baren zorunlu 
hale get�r�lm�şt�r.

Şeh�rlerarası otobüslerde 1 Haz�ran 2020 tar�h�ne kadar 
“Otomat�k Yangın Söndürme S�stemler�” n�n 
yaptırılmış olması b�r zorunluluktur.

Yen� üret�len araçlarda, yangın algılama ve alarm 
s�stemler� kullanılmakta ve hatta bazı otobüs üret�c�ler�, 
yangın söndürme s�stem�n� de otobüslere monte 
etmekted�r.

Ancak, s�stem�n herhang� b�r nedenle akt�ve olması 
durumunda, s�stem�n (söndürme s�stem�) tekrar 
akt�f  hale get�r�lmes�,  mal�yetler�n yüksek 
olmasından dolayı s�stem�n yen�den hazır hale 
get�r�lmes�nden �mt�na ed�lmekted�r. TÜVTÜRK 
araç muayene �stasyonlarında, s�stem�n çalışıp 
çalışmadığına da�r değerlend�rmede, s�stem�n 
ç al ışmaması,  haf�f  kusurlar  l �stes�nde yer 
almaktadır. Mevcut araçlarda �se, yangın algılama 
ve alarm s�stem�n�n araçlara montajı, 2020 yılına 
kadar ertelenm�şt�r.

Otobüs Yangınlarının Nedenler�
Yukarıda ver�len b�lg�lerden sonra, otobüs yangınlarının 
nedenler�n� değerlend�rmek daha uygun olacaktır. Bu 
nedenler aşağıdak� g�b� sıralanab�l�r: Otobüslerde 
oluşan yangınların, %70-74'ü motor odasından 
çıkmaktadır. Euro 4, 5 ve 6 d�zel motorlarda yakıtın 
püskürtme basıncı çok yüksekt�r (1500- 2000 bar). Bu 
nedenle, motor odasında bulunan yakıt s�stem�n� 
oluşturan parçaların bakım ve onarımlarının, eğ�t�m 
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almış personel tarafından yapılması öneml�d�r. Motor 
odasındak� yakıt s�stem�n�n bakım ve onarımının, 
tekn�ğe uygun olmaması durumunda, zaman 
�çer�s�nde tehl�kelere yol açacağı aş�kârdır.

Ayrıca, em�syon sev�yeler�ndek� kısıtlamalar neden�yle 
oluşan yüksek yanma sıcaklıkları ve motor bölmeler�n�n 
daha �y� �zole ed�lm�ş olması neden�yle artan parça 
sıcaklıkları, araçların motor bölümünden başlayan 
yangınlara neden olmaktadır. D�ğer taraftan, solventle 
�ncelt�lm�ş 10 numara yağın ve EN590 standardı 
dışında kullanılan yakıtların da, motorlarda 
oluşturduğu yüksek ısı da, motor odasında bulunan 
bazı malzemeler�n yanmasına neden olmaktadır.

Yetk�l� olmayan veya eğ�t�ms�z personel tarafından, 
elektr�k tes�satları üzer�nde yapılan tad�latlar. 
Araçlar üret�ld�kten sonra, araç hakkında tekn�k 
b�lg�s� olmayan ve h�ç b�r eğ�t�m almamış, araç 
elektr�ğ� konusunda yeters�z k�ş�ler�n, araçlar 
üzer�nde yaptığı elektr�ksel tad�latlar, araçların 
yanmasına neden olab�lmekted�rler. Bu tad�lat 
ancak, b�r mühend�s tarafından projelend�r�lmel� ve 
yetk�l� b�r onay makamı tarafından onaylanmalıdır.
Araç per�yod�k bakımları,  araç üret�c�s�n�n 
bel�rled�ğ� per�yodlarda ve yetk�l� serv�slerde veya 
eğ�t�m almış ve yetk�lend�r�lm�ş personel tarafından 
yapılmalıdır. Ancak, p�yasada bu t�p tad�latlar, yetk�s�z 
ve eğ�t�ms�z k�ş�ler tarafından yapılmakta ve herhang� 
b�r onay alma zorunluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, 
otobüslere üret�m sonrası monte ed�len, mult�med�a 
s�stemler� de, tad�latlar kapsamında yer almakta ve 
standartları bulunmaktadır. Y�ne, bu s�stemler�n 
araçlara montajı, çoğunlukla eğ�t�ms�z k�ş�ler tarafından 
yapılmaktadır.

Yeters�z Tekn�k Denet�m:
 • Türk�ye'dek� Araç Muayenes�, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 
yönet�lmekted�r. Araç muayene �şlem�n�n özel f�rmaya 
devred�ld�ğ� tar�hlerde ülkem�zde de araç muayene 
�şlemler�, AB'de devrede olan 96/96/EC tekn�k 
mevzuatına göre yapılmaktayken, bu süre �ç�nde AB'de 
�k� değ�ş�kl�k olmuştur: Önce 2009/40/ EC ve sonrasında 
2009/40/ EC d�rekt�f�n�n yer�ne geçen  2014/45/ EC. 
Ancak Türk�ye bu mevzuatları �ç hukuka dah�l 
etmem�şt�r.
 • 2009/40/EC mevzuatına göre üye ülkeler �sterlerse 
daha detaylı ek muayeneler yapab�l�rler. Almanya'dak� 
SP muayenes� g�b� ağır t�car� araçlara farklı b�r 
organ�zasyon �le detaylı ve parçaları söküp �nceleyerek 
detaylı b�r muayene yapılab�l�r. Almanya'da otobüslere 
yılda b�r yapılan muayene (HU) dışında 3 adet SP 
muayenes� yapılmaktadır. Bu şek�lde araç güvenl�ğ�n� ve 

t �p onayı  etk � leyen parçaların (fren balatası/ 
d�sk�/kampanası kal�per�/ körüğü, yakıt s�stem� vs.) 
güvenl� ve onaylı olduğu denetlen�r.
 • B�zdek� tek muayeneyle ağır taşıtlara bu detayda 
tekn�k denet�m yapmak mümkün değ�ld�r.
 • Mevcut muayene ağır taşıtlar �ç�n detaylı �k�nc� 
tekn�k denet�m olmadığı sürece yeters�zd�r.

Otobüs Yangınlarının, Önlenmes� İç�n Öner�ler
Yukarıda ver�lm�ş olan b�lg�ler ışığında otobüs 
yangınlarının engellenmes� �ç�n öner�ler aşağıdak� g�b� 
sıralanmalıdır:

 • Öncel�kle, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nın 
yayımlamış olduğu tekn�k mevzuatın, araç traf�ğe 
çıktıktan sonra da, devam etmes� �ç�n gerekl� denet�m 
ve kontroller�n yapılması sağlanmalıdır.
 • Yangın algılama ve alarm s�stemler� �le �lg�l� 
yayımlanmış olan yönetmel�kler�n gerekler� yer�ne 
get�r�lmel�d�r. S�stem�n çalışıp çalışmadığı per�yod�k 
olarak kontrol ed�lmel�, haf�f kusurlar l�stes�nden 
çıkartılarak, ağır kusurlar l�stes�ne alınmalıdır.
 • Araçlar üzer�nde yapılacak olan her türlü tad�latın, 
yetk�l� serv�slerde veya eğ�t�ml� ve yetk�lend�r�lm�ş 
personel tarafından yapılması sağlanmalıdır.
 • Standard dışı yakıt kullanılmaması �ç�n denet�mler 
arttırılmalı ve standart dışı yakıt kullanılmasının 
sakıncaları hakkında otobüs f�rmalarına eğ�t�m 
ver�lmel�d�r.

Araçların h�zmet süreler�n� uzayab�lmes�, araç per�yod�k 
b a k ı m l a r ı  t a m  v e  z a m a n ı n d a  y a p t ı r ı l m a s ı , 
karayollarında kaza r�sk� azaltılması, can ve mal 
güvenl�ğ�n�n sağlanması ve yola elver�şl� araçların 
traf�ğe çıkab�lmeler�n� sağlamak amacıyla;

• Araçlarda t�p onayının alınmasındak� tekn�k mevzuatın 
�zleneb�lmes� ve gel�şt�r�lmes�,

 • Yasa ve yönetmel�klere uygun olmayan tad�latların 
yapılmasının önlenmes�,
 •  S t a n d a r t l a ra  u yg u n  d o ğr u  ye d e k  p a rç a 
kullanımının sağlanması,
 • Mevcut araçların, mevzuatlara uygunluğunun 
tem�n ed�lmes� hususlarında

MMO (Mak�na Mühend�sler� Odası) tarafından 
bel�rlenm�ş b�r eğ�t�mden geçen ve yetk�lend�r�len 
mak�na mühend�sler�n�n, f�rmalarda görev alması 
sağlanmalı ve araçların, “yola elver�şl�” olmalarını 
sağlayacak b�r kamusal denet�m s�stem� kurulmalıdır.

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





Spot�fy şarkı sözü göstermeye başladı!
Popüler çevr�m�ç� müz�k platformu olan 
Spot�fy, b�r dönem şarkı sözü göstermeye 
başlamıştı. Ancak Apple Mus�c'�n tanıtılması 
�le şarkı sözü sağlayıcısı Spot�fy �le olan 

anlaşmasını b�t�rm�ş ve Apple Mus�c �le anlaşmıştı. Apple 
Mus�c bu özell�ğ� gel�şt�r�p şarkı sözler�n� gerçek zamanlı 
olarak göstermeye başlamıştı. Bugün �se Spot�fy şarkı 
sözü gösterme özell�ğ�ne çok geç de olsa yen�den 
kavuştuğunu açıkladı.
Spot�fy şarkı sözü özell�ğ�  Ş�md�l�k; Arjant�n, Brez�lya, 
Kolomb�ya, Ş�l�, Meks�ka, Peru, Bol�vya, Kosta R�ka, 
Dom�n�k Cumhur�yet�, Ekvador, Guatemala, Honduras, 
H�nd�stan, N�karagua, Panama, Paraguay, El Salvador, 
Uruguay, V�etnam, F�l�p�nler, Endonezya, Malezya, 
Tayland, Tayvan, S�ngapur ve Hong Kong'da kullanıma 
sunulan bu özell�k yakında tüm dünyada akt�f olarak 
kullanılab�lecek.

�Phone SE kamera performansı nasıl? 
DxOMark son noktayı koydu!
Apple, �Phone XR �le dened�ğ� uygun 
f�yatlı �Phone projes� �le başarılı olmuş ve 
dönem�nde en çok satan telefon 

unvanını el�ne almıştı. Apple daha sonra �Phone 11 �le bu 
pol�t�kasını devam ett�rm�şt�. Ancak �Phone 11'�n f�yatının 
b�raz pahalı olması ve koronav�rüs salgının baş 
göstermes� satışları etk�lem�şt�. Bu süreçte tanıtılan 
�Phone SE model� 399 dolarlık f�yatı �le Andro�d tarafının 
soğuk terler dökmes�ne neden olmuştu. Ancak telefonun 
tek kamera kurulumu �le gelmes� çok eleşt�r�lm�şt�. Bugün 
�se �Phone SE kamera performansı DxOMark tarafından 
tesc�llend� d�yeb�l�r�z.

Telefonların kameralarını �nceley�p puanlayan ve bu 
puanları genel geçer kabul gören DxOMark ek�b� �Phone 
SE'y� der�nlemes�ne �nceled�. Hem arka hem de ön 
kamerasını �nceleyen ek�p, telefonun f�yatına göre 
har�kalar yarattığını bel�rt�yor. Rak�pler�n�n bu f�yattak� 
üçlü beşl� kamera kurulumlarının ne kadar boş olduğu 
DxOMark'ın test� �le b�r kez daha kanıtlandı d�yeb�l�r�z.

F a c e b o o k ,  e s k �  h a b e r  p a y l a ş a n 
kullanıcıları uyaracak!
Facebook platformdak� b�lg� k�rl�l�ğ�n� 
azaltmak �ç�n yen� b�r adım attı. Facebook, 90 
günden daha esk� haber makaleler�n� 

paylaşan kullanıcılarını b�r b�ld�r�m ekranıyla uyaracak.   
Kul lanıc ın ın  Facebook üzer �nden paylaşmaya 
hazırlandığı makale 90 günden esk� �se, k�ş� paylaş 

düğmes�ne tıklayınca b�r b�ld�r�m ekranı bel�recek ve 
makalen�n esk� olduğu bel�rt�lecek.

Apple Watch, el�n�z� yıkarken 20 san�yeden ger�ye 
sayacak..
Özell�kle koronav�rüs salgınıyla b�rl�kte daha da önem 
kazanan bu h�jyen kuralıyla �lg�l� Apple'dan �se sürpr�z 
b�r açıklama geld�.

Apple Watch başta olmak üzere bazı akıllı saatler, artık 
e l  y ık ama süres �  konusunda kul lanıc ı lar ına 
hatırlatmada bulunarak onların daha h�jyen�k olmasını 
sağlıyor. watchOS'un yen� sürümüyle b�rl�kte gelecek 
olan el yıkama sayacıyla �lg�l� açıklama yapan Apple �se 
bu özell�ğ� koronav�rüs salgını önces� düşündükler�n� 
ve gel�şt�rd�kler�n� kaydett�.

Özell�ğ�n akt�f hale gelmes� �ç�n kullanıcıların herhang� 
b�r şey yapması gerekm�yor. S�z eller�n�z� yıkamaya 
başladığınız anda sayaç otomat�k olarak başlıyor ve 20 
san�yeden ger�ye doğru sayıyor.

PlayStat�on 5 ne zaman çıkacak? Çok 
beklemeyeceks�n�z..
Sony, yen� oyun konsolu PlayStat�on 5'� �lk 
kez geçt�ğ�m�z haftalarda gerçekleşt�rd�ğ� 

etk�nl�kte gün yüzüne çıkarmıştı. Bazı PS5 oyunlarının 
da serg�lend�ğ� etk�nl�ğ�n ardından gözler PS5'�n çıkış 
tar�h�nde...
PS5 etk�nl�ğ�n�n sona ermes�yle b�rl�kte kullanıcıların 
aklında tek b�r soru kaldı: PlayStat�on 5 ne zaman 
çıkacak? Sony'e yakın kaynaklardan b�r� olan 
IronManPS5 hesabından paylaşılan b�lg�ye göre Sony, 
Kuzey Amer�ka ve Avrupa'da PS5'� 20 Kasım'da satışa 
sunmaya hazırlanıyor.
C�hazların f�yatları �se ABD'de 499 dolar, B�rleş�k 
Krallık'ta 449 sterl�n, d�ğer Avrupa ülkeler�nde �se 499 
euro olacak. Ancak PS5 �k� farklı sürümde geld�ğ�nden 
d�sk sürücüsü bulunmayan PS5 model�n� almak 
�steyenler 100 dolar daha az ödeme yapacak.

NASA'nın akıllı kolyes� yüzüne dokunanları 
uyaracak
NASA �se özell�kle bu sıcak yaz günler�nde dışarıda 
eller�n� sıklıkla yüzüne götürenler� uyarmak adına özel 
b�r 'akıllı kolye' gel�şt�rd�. K�rl� ellerle yüze teması 
engellemek adına tasarlanan ürün, el�n� yüzüne 
yakınlaştıran kullanıcıları t�treş�m göndererek 
uyaracak.



sağlık

COVID-19 BESLENME ÖNERİLERİ
Türk�ye D�yet�syenler Derneğ�'n�n Koronav�rüs (Cov�d-19) Hakkında Beslenme Öner�ler�

1. Genel Beslenme Öner�ler�
Dünya Sağlık Örgütü'nün artık b�r pandem� olarak kabul ett�ğ� 
koronov�rüs hastalığı (Cov�d-19) ülkem�zde de öneml� b�r halk 
sağlığı tehd�d� oluşturmaktadır. Koronav�rüsün bulaşmasını 
tek başına engelleyeb�lecek veya tedav� edeb�lecek herhang� 
b�r gıda olmasa da; sağlıklı ve dengel� beslenmen�n, f�z�ksel 
akt�v�te ve düzenl� uyku �le beraber bağışıklık s�stem�n� 
güçlend�rd�ğ� kanıtlanmıştır.
Sağlıklı beslenme, koronav�rüs pandem�s� bağlamında 
değerlend�r�ld�ğ�nde ülkem�z �ç�n sağlıklı b�reylere yönel�k 
öner�ler aşağıdak� g�b�d�r;

1.1.Karant�na Uygulamalarında Sağlıklı Beslenme 
Öneml�d�r
Cov�d-19 �le �lg�l� b�l�nen en net uygulama her türlü temasın 
m�n�muma �nd�r�ld�ğ� sosyal �zolasyon olduğu �ç�n, b�rçok 
k ü re s e l  s a ğ l ı k  k u r u l u ş u  h e r k e s e  o l a s ı  k a r a n t � n a 
uygulamalarını da kapsayacak şek�lde en az �k� haftalık �laç ve 
gıda bulundurulmasını önermekted�r. Alınacak gıdaların 
olab�ld�ğ�nce besley�c�, raf ömrü uzun ve dayanıklı olması 
uygun olacaktır. Bu zor dönem� olab�ld�ğ�nce rahat atlatmak 
�ç�n seç�lecek gıdaların prote�n, l�f, v�tam�n, m�neral ve 
ant�oks�danlardan zeng�n olması dengel� beslenme 
yönünden büyük önem taşımaktadır.

1.2.Sebze ve Meyve Tüket�m� Ön Planda Tutulmalıdır
Dayanıklı gıda dend�ğ�nde akla hemen gelmese de; aslında 
günlük yeterl� sebze ve meyve tüket�m� her gün ve her öğün 
sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı'nın g�r�ş�m�yle Beslenme ve 
D�yetet�k bölümler�nden uzman hocalarımızın hazırladığı 
Türk�ye'ye Özgü Beslenme Rehber�'n�n öner�ler� bu konuda en 
güncel kaynaktır. Türk�ye'ye Özgü Beslenme Rehber�'nde 
öner�len Sağlıklı Yemek Tabağı'na göre her ana öğünde 
tabağın b�r çeyreğ� sebzelerden, d�ğer çeyreğ� tam tahıl 
ürünler�nden ve kalan yarısının eş�t üç parça hal�nde 
meyvelerden, yüksek prote�nl� gıdalardan (kurubaklag�ller, et, 
yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar, vb.) ve süt ürünler�nden 
(süt, yoğurt, ayran, peyn�r vb.) gelmes� öner�lmekted�r (Şek�l 
1). Bunların yanı sıra yeterl� su tüket�m�n�n sağlanması ve 
günlük beslenmede zeyt�nyağı kullanılması öner�lmekted�r.
Bu b�lg�ler ışığında y�yecek alışver�şler�nde sebze ve meyveye 
ağırlık ver�lmel�d�r. Taze sebze ve meyven�n b�r kısmının daha 
sonra tüket�lmeye ve/veya p�ş�r�lmeye uygun m�ktarlarda 
dondurularak saklanması da evden uzun süre çıkılamayan 
d u r u m l a r d a  s a ğ l ı k l ı  b e s l e n m e n � n  s ü r e k l � l � ğ � n � n 
sağlanab�lmes� �ç�n gerekl�d�r.

1.3.Mevs�me Uygun ve Dayanıklı Sebze ve Meyveler Satın 
Alınmalıdır
İç�nde bulunduğumuz mevs�m düşünüldüğünde uzun süre 
dayanab�lecek bazı sebzelere karnabahar, lahana, kabak, 
brokol�, b�ber, turp, havuç, patates; meyvelere �se elma, 
portakal, greyfurt, mandal�na, olgun olmayan muz örnek 
ver�leb�l�r. Özell�kle narenc�ye grubu meyveler bağışıklık 
s�stem�n� destekley�c� C v�tam�n�nden zeng�n olduğu �ç�n bu 
meyveler�n tüket�m�ne ağırlık ver�lmel�, mümkünse 

yemeklere taze l�mon sıkılmalıdır. Dayanıklı sebzeler�n raf 
ömrünü uzatmak �ç �n yık anmadan ve kes� lmeden 
buzdolabında saklanmaları gerekmekted�r. Bunlara ek olarak 
kuru meyve, kuru bamya, patlıcan, b�ber, domates g�b� gıdalar 
da raf ömrü uzun; l�f ve m�neral kaynağı gıdalar olduğu �ç�n 
evde bulundurulmak faydalı olacaktır.
 
1.4.Kuru Baklag�ller Her Gün Tüket�leb�l�rler
Oldukça dayanıklı ve bes�n değer� yüksek b�r başka prote�n 
kaynağı alternat�f� �se kuru baklag�llerd�r. Yeş�l, kırmızı 
merc�mek, nohut, fasulye çeş�tler�, barbunya, vb. gıdalar her 
gün tüket�leb�l�rler. Yalnız, p�ş�rme süres� uzun olab�len bu 
ürünler�n önceden büyük m�ktarlarda haşlanıp daha sonra 
hızlıca p�ş�r�leb�lecek şek�lde buzlukta saklanması kuru 
baklag�ller�n tüket�m�n� kolaylaştıracaktır. Konserve olarak da 
alınab�lecek bu ürünler�n evde hazırlanması, konserveden 
başka alternat�f� sınırlı olab�lecek ürünler düşünüldüğünde 
Türk�ye'de öner�ler�n oldukça üzer�nde seyreden tuz 
tüket�m�n�n azaltılması açısından daha uygun olacaktır.

1.5.Haftada İk� Kere Balık Tüket�m� Öneml�d�r
Haftada en az �k� defa tüket�lmes� öner�len balığın tazes�n�n 
bulunamadığı durumlarda donmuş veya konserve ton balığı 
alternat�f ler �n�n karant�na durumlarına karşı  evde 
bulundurulması öner�leb�l�r. Zeng�n prote�n kaynakları olan 
kırmızı et ve kümes hayvanlarının etler�ne kıyasla balık, daha 
fazla yağ �çereb�lmes�ne rağmen genel olarak aynı m�ktardak� 
kırmızı ve beyaz etlerden daha az enerj�ye sah�p olduğu �ç�n 
de tüket�m�n�n artırılması gereken y�yeceklerdend�r.

1.6.Kal�tel� Hayvansal Prote�n Tüket�m�ne Yönel�k 
Tavs�yeler
Yumur ta ve peyn�r  çeş �t ler �  de uygun koşul larda 
saklandığında uzun süre dayanab�len kal�tel� hayvansal 
prote�n �çeren gıdalardır. Hastalıklara neden olan v�rüs ve 
b a k t e r � l e r e  k a r ş ı  v ü c u d u n  ö n e m l �  s a v u n m a 
mekan�zmalarından olan ant�korların görevler�n� yer�ne 
get�reb�lmeler� �ç�n her gün yeterl� prote�n alınması 
gerekmekted�r. Bunlara ek olarak prob�yot�k takv�yel� yoğurt 
ve kef�r g�b� ürünlerde bulunan faydalı m�kroorgan�zmalar da 
bağışıklık s�stem�n� destekley�c� etk�de bulunab�ld�kler� �ç�n 
özell�kle bu dönemde sevenlerce tüket�leb�l�r.
1.7.Tüket�m� Sınırlandırılması Gereken Y�yecek ve 
İçecekler
Bu dönemde tüket�lmes� sınırlandırılması gereken y�yecek ve 
�çecekler; kan şeker�n� hızla yükselten şeker ve şekerl� y�yecek 
ve �çecekler, beyaz ekmek de dâh�l hamur �ş� ürünler, �şlenm�ş 
et ürünler�, aşırı tuz �çeren bes�nlerd�r (hazır soslar, c�ps g�b� 
tuzlu ürünler, patlamış mısır, tuzlu kurab�yeler, vb.). Enerj� 
�çer�ğ� yüksek alkollü �çecekler�n de v�tam�n, m�neral em�l�m�n� 
olumsuz etk�leyeb�ld�ğ� ve uyku problemler�ne yola açab�ld�ğ� 
�ç�n tüket�m� mümkün olduğunca sınırlı olmalıdır. Alkol 
tüket�m�n�n koronov�rüs enfeks�yonunu önled�ğ�ne da�r 
herhang� b�r kanıt bulunmadığı g�b�, �ç�nde et�l alkol yer�ne 
met�l alkol bulunan sahte �çk�ler de çok c�dd� zeh�rlenmelere 
yol açab�lmekted�r.

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

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


üyelerimizden
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TEBRİKLER BAŞSAĞLIĞI

HASAN ALİ TAŞDEMİR
ÇAĞDAŞ ELBASAN
ERKİN BİLGE
EREN OKTAY
HÜSEYİN DENİZ AKSOY
CEM SERBEST
SABRİ ALPEREN ESER
ERAY SAMUR
MUSTAFA BULUT
EZEL NOGAY TEKİN

EMRE DOĞAN
MUHAMMED BAAJ
MERVE DENLİ
GÜRKAN ACET
HALİL İBRAHİM PEHLİVAN
MURAT KABAKCI
ADEM ECE
MAHMUT NEDİM GÜNAYTAN
HABİB KAÇMAZ

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Mart-N�san-Mayıs-Haz�ran 2020 tar�hler�nde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza “ARAMIZA 
HOŞGELDİNİZ” d�yoruz. Oda ve Meslek� çalışmalarında başarılar d�l�yoruz.  Şube Yönet�m Kurulu

DOĞUKAN AKSU
ABDURRAHİM KARAGÜL
EREN GÜL
SAMET ZAFER YORUL
ERHAN AKBAYIR
MEHMET ALİ ERİŞ
BATUHAN BATO
ERHAN TELLİ
EDA UZUNER
MUSA YILDIZ

YUNUS KESKİN
HASAN HÜSEYİN GÜNGÖR
AYSU KÖSE
ÖZGÜR KATAKOYUN
ORHAN ÇAKIR
MAZLUM ŞENGÜL
SERKAN DEMİRCİ
MURAT DERİNGÜL
SEMİH ŞAHİN

• Değerl� Üyem�z, Gebze İlce Tems�lc�l�g� 14. Dönem 
yürütme kurulu üyem�z Can Bulut YILMAZ`ın babası 17 
Mart 2020 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� 
a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Sakarya İl Tems�lc�l�g� oncek� dönem 
yürütme kurulu üyem�z Faruk ÖZ un annes� 20 Mart 2020 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, 
başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z  Can OĞUZHAN'ın annes� 09 N�san 
2020 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Kend�s�ne ve a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z. 

• Değerl� Üyem�z Şener SÖĞÜT'ün ağabey� 12 N�san 
2020 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Kederl� a�les�n�n acısını 
paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Bülent USTAOĞLU'nun kayınval�des� 
24 N�san 2020 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Kederl� a�les�n�n 
acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Tangor ÖZDEN (Üyem�z Onur 
ÖZDEN'�n babası) 24 N�san 2020 tar�h�nde vefat etm�şt�r. 
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 

• Değerl� üyem�z Ayhan KASNAK'ın annes� 27 N�san 
2019 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z  Kaplan ATCI  04 Mayıs 2020 tar�h�nde 
vefat etm�şt�r. Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı 
d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Sakarya İl Tems�lc�l�g� oncek� dönem 
yürütme kurulu üyem�z A.İlhan DÜZGÜN'ün yeğen� 05 
Mayıs 2020 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� 
a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Üyeler�m�z Burc�n ERSÖZ DEMİREL'�n babas�, 
M.Hakk� ERSÖZ ün ağabey�, 18 Mayıs 2020 tar�h�nde vefat 
etm�şt�r. Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı 
d�l�yoruz.

• Sakarya Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu Üyem�z Orhan 
CANTEKİN �n kardeş� 05 Haz�ran 2020 tar�h�nde vefat 
etm�şt�r. 

• Şube Yönet�m Kurulu Üyem�z 
Ömer BOZKURT'un  01 Mart 
2020 tar�h�nde oğlu  dünyaya 
gelm�şt�r. 
Üyem�z� ve a�les�n� kutluyoruz.
M�n�k  CAN ATEŞ'e aramıza hoş 
geld�n d�yor, mutlu, sağlıklı 
ömürler d�l�yoruz. 

• Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Tekn�k 
Görevl� olarak çalışmakta olan 
m e s a �  a r k a d a ş ı m ı z  M e t � n 
BAŞOĞLU'nun  16 Haz�ran 2020 
tar�h�nde kızı dünyaya gelm�şt�r.  
Kend�s�n� ve a�les�n� kutluyoruz. 
M�n�k  DOĞA'ya aramıza hoş 
geld�n d�yor, mutlu sağlık lı 
ömürler d�l�yoruz. 

• Üyeler�m�z Suph� ÇAKIR ve Hüsn�ye ÇAKIR'ın 24 
Haz�ran 2020 tar�h�nde oğulları dünyaya gelm�şt�r. 
Üyem�z� ve a�les�n� kutluyor,  m�n�k AREN'e sağlıklı 
ömürler d�l�yoruz. 

• Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� öncek� 
dönem Yürütme Kurulu üyem�z 
Erdem S�nan SAPAZ ' ın  29 
Haz�ran 2020 tar�h�nde oğlu  
dünyaya gelm�şt�r.   
Üyem�z� ve a�les�n� kutluyor, 
m�n�k YAMAN'a sağlıklı ömürler 
d�l�yoruz.






