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Sevg�l� Meslektaşlarım,
1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününüzü tekrar kutluyor, 
meydanlarda, sokaklarda b�r araya gelerek Umudu, 
B�rl�ğ�, Mücadeley� ve Dayanışmayı büyüten tüm 
emekç�ler� saygı �le selamlıyorum.

Değerl� meslektaşlarım,
Bugün den�zler�m�z ölürken, yıllardır s�steml� olarak 
gerçekleşt�r�len çevre talanının etk�ler� artık görmezden 
gel�necek noktada değ�ld�r. Den�z yaşamı tehl�ke altına 
g�rm�şt�r. Mal�yet kalem� olarak görülüp h�çe sayılan 
önlemler, yapılmayan denet�mler ve kar hırsı doğamızı, 
yaşam alanlarımızı katletmekted�r. 

Marmara Den�z� kel�men�n tam anlamıyla can çek�ş�rken 
hala b�r �nat uğruna Kanal İstanbul'u yapacağız d�yenler, 
b�l�msel çalışmalara kulak asmayanlar b�ls�n k� bu yağma 
düzen�ne ve talana karşı mücadele etmekten ger� 
durmayacağız. 

Sevg�l� Meslektaşlar,
İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� mecl�s�n�n araştırmaları 
sonucunda  Mayıs ayında en az 232 �şç� �ş c�nayetler�nde 
hayatını kaybett�ğ� bel�rt�lmekted�r. Mayıs ayı �le b�rl�kte 
2021 yılının �lk beş ayında �ş c�nayetler�nde en az 972 �şç� 
arkadaşımızı kaybett�k.

13 Mayıs 2014 tar�h�nde yaşanan Soma Fac�asına rağmen 
emekç�ler�m�z ülken�n dört b�r yanında halen güvences�z 
ve açlık sınırında çalıştırılmaya devam ed�yor. 

15-16 Haz�ran 1970'te Send�kal haklarına ve örgütlenme 
özgürlükler�ne sah�p çıkmak �ç�n tar�hler�nde eş�ne az 
rastlanan b�r k�tlesell�k ve d�renen �şç�ler�n mücadeles�, 
hep�m�ze �lham ve cesaret olmaya devam ed�yor. 

İş c�nayetler�n� ve emek sömürüsünü durdurmak �ç�n 
send�kalaşma ve grev hakkının önündek�ler� engeller 
kaldırılmalı, emekç�lere �nsanca yaşanab�lecek ücret, 
sağlıklı-güvenl� çalışma ortamı ve güvencel� �st�hdam 
sağlanmalıdır.

16 Haz�ran'da açıklanan karar �le patronlar adeta 
ödüllend�r�lm�ş, �şç� yaşamının değer� olmadığı 
tesc�llenm�şt�r.

Bu ülken�n üret�m gücünün, emek mücadeles�n�n parçası 
olarak mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları olarak b�zler, 
emeğ�n talepler�ne ve alın ter�m�ze sah�p çıkmaya devam 
edeceğ�z. 

Değerl� meslektaşlar,
Mayıs ayında F�l�st�n'e gerçekleşt�r�len saldırılarda, 
emperyal�st ve �şgalc� güçler �ç�n �nsan yaşamının b�r 
değer� olmadığını b�r kez daha gördük. Gerçekleşt�r�len 
saldırılarda �k� yüzü aşkın �nsan hayatını kaybett�ğ� ve b�n� 
aşkın �nsanın yaralandığı b�lg�ler�ne karşın dünya 
kamuoyu olayları sadece kınamak �le yet�nd�. B�zler 
�şgalc� ve emperyal�st güçlere karşı F�l�st�n halkının 
yıllardır verd�ğ� bağımsızlık ve özgürlük mücadeles�n�n 
yanında olduğumuzu b�r kez daha d�le get�r�yoruz.

Mafya-Sermaye ve İkt�dar arasındak� �l�şk�ler�n b�r mafya 
l�der� tarafından adeta �t�raf ed�lmes�yle b�rl�kte gün 
yüzüne çıkan şudur k�; karartılmaya çalışılan b�zler�n ve 
bu ülken�n geleceğ�d�r. 

Ülkem�z�n bu karanlık �l�şk�lerle anılmak ve bunun b�r 
parçası olmak zorunda olmadığını b�l�yoruz. Mafyanın, 
çeten�n, tar�katın ve her tür karanlığın merkez�ne 
yer leşt �ğ�  bu düzenden k ur tuluşun emekten, 
demokras�den, la�kl�k ve barıştan yana olan tüm 
kes�mler�n ortak mücadeles�nden geçt�ğ�n� b�l�yoruz.

Gez� D�ren�ş�'n�n 8. yıl dönümünde ver�len mücadeley� 
selamlıyor, y�t�rd�ğ�m�z gençler�m�z� sevg� ve özlemle 
anıyoruz. 

Gez�'den Boğaz�ç�'ne d�ren�şler�yle geleceğ�m�z ve 
u m u d u m u z  o l a n  g e n ç l e r � m � z � n  ve  s � z  s e vg� l � 
meslektaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençl�k ve 
Spor Bayramı'nı kutluyoruz.

Sağlık, umut ve mutluluk s�zlerle olsun...
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MÜSİLAJ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, 11 Haz�ran 2021 tar�hl� B�rGün Gazetes�'ndek� köşes�nde, 
Marmara Den�z�'nde ortaya çıkan müs�laj sorunu ve çözüm öner�ler� üzer�ne yazdı

1979 yılı Kasım ayında İstanbul Boğazı'nda yaşanan 
gem� kazası sonrasında ham petrol yüklü Independenta 
�s�ml� gem�de başlayan ve gökyüzüne yükselen kara 
dumanıyla 27 gün boyunca devam eden yangın, o 
dönemde yangın yer�ne dönen ülken�n durumuyla 
benzeşt�r�ld� uzun yıllar boyunca.

Bugün y�ne aynı yerde, Marmara Den�z�'nde, ortaya 
çıkan b�r d�ğer çevre felaket� olan müs�laj da �ç�nden 
geçt�ğ�m�z dönemde su yüzüne çıkan �kt�darın k�rl� 
�l�şk�ler�n�n dışa vurumuyla benzeşt�r�leb�l�r belk� de… 
Yılların b�r�k�m�ne dayanan, koşulların sürdürülemez 
hale gelmes�yle b�rden b�re ortaya çıkan, hızla etrafa 
yayılan ve çevres�ndek� yaşamı yok eden vıcık vıcık 
�l�şk�ler ağını bu denl� tems�l edeb�lecek başka b�r 
görüntü bulmak zor olurdu.

İlk olarak geçt�ğ�m�z Kasım ayında den�z tabanında 
tesp�t ed�lmeye başlayan, bahar aylarından �t�baren �se 
den�z yüzey�nde yaygınlaşan müs�laj, yarattığı görsel 
k�rl�l�k b�r yana, Marmara Den�z�'n�n canlılığı açısından 
taşıdığı tehd�t neden�yle en öneml� gündemler�m�zden 
b�r�s� hal�ne geld�.

SORUNUN NEDENİ
Den�zde bulunan m�kroorgan�zmalar tarafından 
salgılanan müs�laj aslında dünyanın bütün den�zler�nde 
ve okyanuslarında görülen doğal b�r  olaydır. 
Den�zlerdek� ekos�stem�n devamı �ç�n de öneml� olan 
bu salgının Marmara Den�z�'nde b�r çevre felaket�ne 
dönüşmes�ne neden olan şey, kontrolsüz boyutlarda 
üremeye ve yaygınlaşmaya başlamasıdır. Salgının 
sümüksü yapısı neden�yle b�r araya gelerek den�z 
yüzey�nde kalın tabakalar oluşturması, den�z�n 
atmosferle bağını keserek bölgedek� den�z canlılığını 
büyük oranda azaltmaya başlamıştır.

İkl�m değ�ş�kl�ğ� sonucunda den�z suyu sıcaklığının 
a r t m a s ı  v e  M a r m a r a  D e n � z � ' n d e k �  k � r l � l � ğ � n 
sürdürülemez boyutlara ulaşması neden�yle başlayan 
bu yoğun müs�lajın, uzun zamandan ber� göz ardı 
ed�len b�r d�z� sorunun sonucu olduğu konusunda tüm 
b�l�m �nsanları görüş b�rl�ğ�nde.

Türk�ye nüfusunun neredeyse üçte b�r�n�n yaşadığı, 
ülke sanay�s�n�n neredeyse üçte �k�s�n�n bulunduğu 
Marmara Den�z�, uzun yıllardan bu yana evsel ve 
endüstr �yel  at ık lar la  k �r let � lmekted�r.  Meslek 
örgütler�n�n, ün�vers�teler�n ve b�l�m �nsanlarının tüm 

uyarılarına rağmen yanlış atık pol�t�kaları ve yeters�z 
a r ı t m a  n e d e n � y l e  M a r m a r a  D e n � z �  k e n d � n � 
yen�leyemeyecek b�r k �rl � l �k düzey�ne ulaşmış 
görünüyor.

Yaklaşık 20 yıldır ülkey� yöneten, 25 yıl boyunca da 
İstanbul 'u yöneten s�yas�  �kt �dar �se suçu ve 
s o r u m l u l u ğ u  ü z e r � n d e n  a t m a y a  ç a l ı ş ı y o r . 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP grup toplantısında 
Ekrem İmamoğlu'nu hedef göstermes�, �kt�darın 
konuya yaklaşımını göstermekted�r.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ
Müs�lajdan pol�t�k rant devş�rmeye yönel�k b�r d�ğer 
açıklama �se Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ad�l 
Kara�sma�loğlu'ndan geld�. Bakan, b�r telev�zyon 
programında yaptığı  açık lamalarda,  sorunun 
kaynağına h�ç değ�nmeks�z�n, Kanal İstanbul'un 
yapılmasıyla Marmara Den�z�'ndek� müs�laj sorununun 
da çözüleceğ�n� �dd�a ett�.

Oysa Kanal İstanbul'a �l�şk�n b�l�m �nsanları tarafından 
yapılan eleşt�r�ler�n en başında Marmara Den�z�'n�n 
uzun yıllara dayanan ekoloj�k denges�n�n bozulmaması 
gerekt�ğ� konusu yer alıyordu. Karaden�z'den açılacak 
yen� b�r su yolunun bu dengey� hızla değ�şt�receğ�, 
den�z�n bu hızlı değ�ş�me tepk� vereceğ� açık b�ç�mde 
d�le get�r�l�yordu.

B�r kez daha hatırlatacak olursak, Karaden�z �le 
Akden�z'den gelen suların karşılaşma ve b�rleşme 
noktası olarak Marmara Den�z�, �k� farklı su kütles�ne 
sah�p b�r �ç den�z özell�ğ� taşımaktadır. Bu yüzden 
Marmara Den�z�, �k� farklı su tabakasıyla her �k� den�z 
suyunun özell�kler�n� barındıran ve b�nlerce yıllık döngü 
�le bugünkü denges�n� bulmuş olan hassas b�r 
ekos�steme sah�pt�r. İstanbul Boğazı ve Marmara 
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Den�z�'nde hızlı akıntılar, farklı n�tel�ktek� ortamlar 
arasında karışım sağlar; bu da den�zdek� tüm canlı 
yaşamına yansır.

Karaden�z �le Marmara Den�z� arasında açılacak yen� b�r 
kanal, su akışını ve yen� organ�k maddeler�n m�ktarını 
artıracak, Marmara Den�z�'n�n doğal yapısını bozacaktır. 
Organ�k yapıların ve k�rl�l�ğ�n Marmara Den�z� der�n 
suyuna çökelmes� �le b�rl�kte, buradak� yeters�z oks�jen 
m�ktarı daha da azalacak ve metan, h�drojen sülfür, azot 
m�ktarı aşırı derecede artacaktır.

Bakanın sorumsuz açıklamaları b�l�msel zem�nden uzak 
olduğu g�b� yangına adeta körükle g�tme çabasını da 
göstermekted�r. İht�yacımız olan Marmara Den�z�'n�n 
ekos�stem�n�n tümüyle bozulması değ�l, dengeye 
kavuşturulmasıdır. Bunun öncel�kl� ve ac�l çözümü atık 
pol�t�kasının hızla düzelt�lmes�d�r. Endüstr�yel ve evsel 
atıkların etk�l� b�ç�mde arıtılmasıdır. Mevcut atıksu 
tes�sler�n�n hızla İler� B�yoloj�k Atıksu Arıtma Tes�s� hal�ne 
get�r�lmes�d�r. Kanal İstanbul g�b� ekos�stem� tahr�p 
edecek projelerden vazgeç�lmes�d�r.

4
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UMUT İÇİN ADALET, BİSİKLETLİ ÖLÜMLER DURSUN!
15 Temmuz 2020 tar�h�nde 
A n k a r a ' d a  a l k o l l ü  b � r 
sürücünün çarpması sonucu 
yaşamını y�t�ren b�s�kletç� 
Umut Gündüz'ün davasının 
�lk duruşması 24 Haz�ran 2021 
tar �h�nde görüldü.  Dava 
önces� gerçekleşt�r�len basın 
açıklamasına TMMOB destek 
verd�.

24 Haz�ran 2021 tar�h�nde 
saat 12.00'de Ankara 16. 
Asl�ye Ceza Mahkemes�'nde 
görülen dava önces� Umut'un 
a�les�, dostları ve demokrat�k 
k�tle örgütler� adl�ye önünde 
b�r araya geld�.

Burada Umut'un a�les� adına 
b�r açıklama yapılırken, "Son �k� yıl �ç�nde buna benzer 
olaylar sonucu 272 b�s�kletl� hayatını kaybetm�şt�r. 
Umut Gündüz davasının örnek b�r dava olarak 
görülmes�n� ve alınacak kararın bundan sonrak� 
zamanda yaşanması muhtemel b�s�kletl� ölümler� 
durdurmak �ç�n emsal olması �ç�n sanığın 'Kasten Adam 
Öldürmek' suçundan yargılanmasını ve en ağır cezayı 
almasını bekl�yoruz" den�ld�.

Görülen duruşmada mahkeme heyet�, Umut'un 
a�les�n�n avukatlarının olayın ağır ceza mahkemes�nde 
görülmes� gerekt�ğ� yönündek� taleb�n� reddederek; 
alkollü sürücünün neden olduğu c�nayet olayına �l�şk�n 
"tarafların kusurunun tesp�t� �ç�n dosyanın adl� tıp 
kurumuna gönder�lmes�" yönünde karar verd�.

Duruşmanın ardından Umut Gündüz'ün babası 
Menderes Gündüz, "Kat�l korundu, aklandı, paklandı. 
Buradan h�çb�r şey çıkmayacak. Hak�m görev�n� 
yapamadı, savcı ve avukatlarımız ona yardım ett�... 

Burada tanıkları yönlend�rerek, suçlayarak sanığı 
korumaya yönel�k �fade almaya çalıştı. Hak�me hanım 
söylenen sözler� çarpıtarak �ş�ne geld�ğ� g�b� anladı. 
Umut'u �çer�dek� kat�l, b�z� de Türk�ye Cumhur�yet�'n�n 
adalet� öldürdü" ded�.
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TMMOB 46. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANIYOR
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu 31 Temmuz - 1 Ağustos 2021 tar�hler�nde Ankara'da toplanıyor.

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu'nun çoğunluklu olarak 24 Temmuz 2021 tar�hler�nde saat 10:00'da TMMOB'de 
(Selan�k Caddes� No:19/1 Kızılay-Ankara) toplanmasına, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde Genel 
Kurulun 31 Temmuz 2021 tar�hler�nde saat 10:00'da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenc� Ev� ve Sosyal Tes�s�nde 
(Mehmet Ak�f Ersoy Mahalles� 295. Sokak No:6 Yen�mahalle) çoğunluk aranmaksızın aşağıdak� gündemle 
toplanmasına; seç�mler�n çoğunluk sağlandığı takd�rde 25 Temmuz 2021, çoğunluk aranmaksızın 1 Ağustos 2021 
Pazar günü Saat 09:00-17:00 arasında TMMOB Teoman Öztürk Öğrenc� Ev� ve Sosyal Tes�sler� (Mehmet Ak�f 
Ersoy Mahalles� 295. Sokak No:6 Yen�mahalle) yapılmasına karar ver�ld�.

GÜNDEM

1. Açılış ve D�van Seç�mler�,
2. Saygı Duruşu ve Anıtkab�r Çelenk Kom�syonu Seç�m�,
3. Gündem�n Karara Bağlanması,
4. Yönet�m Kurulu Başkanı'nın Açış Konuşması,
5. Konukların Konuşmaları,
6. Kom�syonların Seç�m�,
-Yönetmel�kler Kom�syonu
-Kararlar Kom�syonu
-Mal� İşler ve Bütçe Kom�syonu
-Genel Kurul Sonuç B�ld�rges� Kom�syonu
7. Yönet�m Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmes�,
8. 45. Dönem Yönet�m Kurulu'nun Aklanması,
9. Kom�syon Raporlarının Görüşülmes� ve Karara Bağlanması,
10. Yönet�m Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının Açıklanması,
11. D�lek ve Öner�ler
12. Seç�mler
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SAROZ KÖRFEZİ’Nİ KURTARALIM
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, 25 Haz�ran 2021 tar�hl� B�rGün Gazetes�'ndek� köşes�nde, 
Saros Körfez�ne yapılmak �stenen "FSRU Doğalgaz L�manı ve Kara Boru Hattı Projes�" ve yöre halkının 
verd�ğ� çevre mücadeles� üzer�ne yazdı.

Ege Den�z�'n�n kuzey�nde Gel�bolu �le Eceabat arasında yer 
alan Saros Körfez� yakın zamana kadar ününü ve değer�n� 
sadece Trakyalıların ve sualtı sporcularının b�ld�ğ�, ser�n ve 
tem�z sulara sah�p b�r bölgeyd�. Sah�p olduğu güçlü der�n 
akıntılar neden�yle kend� kend�n� tem�zleyeb�len nad�r 
körfezlerden b�r�s� olan Saros, bugünlerde büyük b�r 
tehd�tle yüz yüze bulunuyor.

BOTAŞ tarafından körfez�n tam ortasına, Keşan �lçes�ne 
bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyler� arasına yapılması 
planlanan “FSRU Doğalgaz L�manı ve Kara Boru Hattı 
Projes�” bölgen�n tüm güzell�ğ�n� ortadan kaldıracak 
büyüklükte tehd�tler taşıyor.

Projeye göre gem�lerle bölgeye get�r�lecek sıvılaştırılmış 
doğalgaz burada �nşa ed�lecek �skelede tes�slere 
boşaltılacak ve döşenecek boru hatları vasıtasıyla 
doğalgaz şebeke s�stem�ne aktarılacak.

Proje kapsamında FSRU (Yüzer LNG Depolama ve 
Gazlaştırma Ün�tes�) gem�ler�n�n yanaşab�lmes� �ç�n 
den�zde b�r �skele/l�man, sah�lde b�r �şletme tes�s� ve 
doğalgazın aktarımı �ç�n de 17 km uzunluğunda boru hattı 
yapılması planlanıyor. Proje hem den�z�, hem sah�l şer�d�n�, 
hem tarım alanlarını, hem de ormanlık alanları kapsayan 
gen�ş b�r alanı tahr�p ed�yor.

HALKIN MÜCADELESİ
Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) 
�hracatçılarından b�r� olan Katar �le �l�şk�ler�n en 
yoğunlaştığı dönemde, 2018 yılında ortaya atılan bu proje, 
duyurulduğu andan �t�baren bölge halkının, b�l�m 
�nsanlarının ve çevre örgütler�n�n büyük tepk�s�yle 
karşılaştı. Projen�n �ptal� �ç�n çevre yerleş�mlerden 45 b�n�n 
üzer�nde �mza toplandı.

Halkın büyük tepk�s� ve k�tlesel katılımı neden�yle ÇED 
toplantısı yapılamamış olmasına rağmen ver�len ÇED 
Olumlu Kararı'na karşı açılan dava sonucunda Ed�rne İdare 
Mahkemes� b�l�rk�ş� heyet� raporu doğrultusunda ÇED 
Olumlu Kararı'nı �ptal ett�.

Mahkemen�n bu kararının ardından projede yapılan küçük 
çaplı rev�zyonlarla �k�nc� b�r ÇED sürec� başlatıldı. Ver�len 
ÇED Olumlu Raporu'na karşı bölge halkı b�r kez daha 
mahkemeye başvurdu ve mahkemen�n atadığı b�l�rk�ş� 
heyet� b�r kez daha projen�n uygun olmadığı yönünde 
karar b�ld�rd�.

DOĞA DÜŞMANI PROJE
B�l�rk�ş� raporunda özetle “Orman botan�ğ� ve ekoloj�s� 
ç a l ı ş m a l a r ı n ı n  y a p ı l m a d ı ğ ı ,  y a n g ı n  s ö n d ü r m e 
organ�zasyonunun olmadığı, flora ve fauna raporunun 

yeterl� olmadığı, körfezdek� endem�k türler�n ve 
mercanların yok ed�leceğ�, mühend�sl�k çalışmalarının 
b�l�msel olarak yapılmadığı, kıyı sed�ment hareketler�n�n 
etk�s�n�n değerlend�r�lmed�ğ�, den�z suyu kal�tes�ne �l�şk�n 
� n c e l e m e  y a p ı l m a d ı ğ ı ,  � n ş a a t  r � s k  a n a l � z 
değerlend�rmeler�n�n sunulmadığı, jeoloj�k �ncelemeler�n 
yapılmadığı” tesp�tler� yapılarak Z�raat-İnşaat-Jeoloj� ve 
H�drojeoloj� Mühend�sl�ğ� açılarından projen�n yer�nde 
olmadığı vurgulanmaktadır.

Bölge halkının tepk�s�ne, b�l�m �nsanlarının �t�razına ve 
b�l�rk�ş� heyet�n�n raporuna rağmen BOTAŞ geçt�ğ�m�z yılın 
sonunda bölgede şant�ye kurarak �nşaat faal�yetler�ne 
başladı. Bölgede hem den�zde, hem sah�lde hem de tarım 
alanlarında daha ş�md�den telaf�s� güç tahr�batlar yaratıldı.

BOTAŞ'ın hukuk tanımayan bu tavrına karşı bölge halkı, 
�nşaat faal�yetler�n�n ve projen�n durdurulması, b�l�rk�ş� 
heyet�n�n raporu doğrultusunda �ptal kararı ver�lmes� �ç�n 
geçt�ğ�m�z aylarda mahkemeye başvuruda bulundu. 
Mahkeme neden� b�l�nmez b�r b�ç�mde kararı gec�kt�rmeye 
çalışıyor.

BOTAŞ yetk�l�ler� �se “mahkeme kararı olmaksızın B�l�rk�ş� 
Heyet� Raporunun geçerl�l�ğ� olmadığı” gerekçes�yle �nşaat 
faal�yetler�n� sürdürüyor. Daha önce pek çok proje 
süreçler�nde olduğu g�b� proje de gec�ken yargı süreçler� 
neden�yle oldub�tt� �le sonuçlandırılmaya çalışılıyor.

Hemen yanında bulunan Marmara Den�z� yıllardır merkez� 
ve yerel yönet�mler�n büyük �hmalkarlıkları, sorumsuz 
kararları neden�yle adeta can çek�ş�rken ülkem�z�n en 
güzel den�zler�nden b�r�n�n göz göre göre yok ed�lmes�ne 
�z�n veremey�z.

Mahkeme heyet� hukuku gec�kt�rmey� bırakıp b�l�rk�ş� 
heyet�n�n görüşler� doğrultusunda karar vererek ÇED 
Olumlu Kararı'nı �ptal etmel� ve �nşaatı durdurmalıdır. 
Hükümet, doğal hayatı tehd�t eden bu rant projes�nden 
derhal bütünüyle vazgeçmel�d�r
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TÜRKİYE BU KARANLIK GİDİŞE MAHKUM DEĞİLDİR!
17 Haz�ran 2021 tar�h�nde HDP İzm�r İl Örgütü'nü hedef alan ve b�r k�ş�n�n ölümüyle sonuçlanan s�lahlı 
saldırıya �l�şk�n DİSK, KESK,TMMOB ve TTB tarafından 18 Haz�ran 2021 tar�h�nde ortak basın açıklaması 
yapıldı.

HDP İzm�r İl B�nasını hedef alan ve 
Den�z  Poyraz ' ın  öldürülmes�y le 
s o n u ç l a n a n ,  d e m o k r a s � y � ,  h a l k 
�rades�n� ve ülkem�z�n geleceğ�n� hedef 
alan alçakça saldırıyı lanetl�yor, Den�z 
Poyraz'ın yakınlarına, sevenler�ne ve 
HDP'ye başsağlığı d�l�yoruz.

Saldırganın k�ml�ğ� ve saldırının b�ç�m�, 
bu ülke tar�h�n� b�lenler açısından h�ç 
de şaşırtıcı değ�ld�r. 

Tar�h�m�zde hemen her kontrger�lla 
saldırısında gördüğümüz pol�t�k 
s�mgeler, uluslararası bağlantılar, 
kolluk güçler�n�n "�hmaller�", "k�mseyle 
bağlantısı  olmayan münfer�t b�r 
meczup" olarak �lan ed�len fa�ller ve b�r 
süre sonra saldır ıya uğrayanları 
suçlama takt�kler� bu saldırıda da 
aynen kend�n� gösterm�şt�r.

İkt�darın ve emr�ndek� medyanın kışkırtıcı, ayrıştırıcı, 
bölücü ve hedef gösteren söylemler�n�n bu tür 
saldır ı lar ı  azmett�r �c �  etk �s �  or tadadır.  Ancak 
karşımızdak� tablo bundan daha tehl�kel� b�r yönel�me 
�şaret etmekted�r. 

Bu saldırı, kapısında her an pol�s bekleyen, “etrafında 
kuş uçurtulmayan” b�r b�nada gerçekleşm�şt�r.

B u  s a l d ı r g a n  S u r � ye ' d e  c � h a t ç ı  ç e t e l e r � n  ve 
kontrger � l lan ın  "operasyon"  ve  "egemenl �k" 
bölgeler�nde "görev" almıştır.
Bu saldırı, halkın tek başına �kt�dara son verd�ğ� 7 
Haz�ran 2015 seç�mler� sonrası terör dönem�n�n 
hatırlatıldığı; muhal�f gazetec�lere ve s�yasetç�lere 
saldıranların cezasız kaldığı hatta övüldüğü ve terf� 
ett�r�ld�ğ�; muhalefet�n "bunlar �y� günler�n�z, daha neler 
olacak" d�ye tehd�t ed�ld�ğ�; �kt�dar-yargı-sermaye-
mafya ve medya �l�şk�ler�ndek� k�rl� çamaşırların �ç 
çatışmalar sonucu b�rer b�rer ortaya döküldüğü b�r 
dönemde gerçekleşm�şt�r.

Manzaranın �zaha gereks�n�m� yoktur. Bu karanlık 
tablodan sorumlu olanlar, bu c�nayet� soruşturamaz, bu 
çürümüşlüğün hesabını soramaz.

Bütün yönler� �le çürüyen bu düzen�n üzer�m�ze 
çöküşünü beklemek de akılcı değ�ld�r. Çünkü bu düzen 
çökerken daha fazla acı, kan, gözyaşı, �şs�zl�k, yoksulluk, 
adalets�zl�k, savaş, baskı ve zulüm get�rmekted�r.

Türk�ye bu karanlık g�d�şe mahkûm değ�ld�r!

Bu enkazın yıkıntıları arasından emeğ�n, barışın ve 
demokras�n�n egemen olduğu b�r ülkey�, omuz omuza 
kardeşçe yen�den kurmak �ç�n kaybed�lecek her vak�t, 
çocuklarımızın ve ülkem�z�n geleceğ�nden çalınacaktır.

En öneml� güvencem�z, bu ülken�n kültürel, b�l�msel 
b�r�k�m� ve bu toprakların köklü emek, barış, demokras� 
mücadeles� geleneğ�d�r.

Ülkem�zde tamamen yok ed�len demokras�y� ac�len 
güçlü b�r b�ç�mde yen�den �nşa etmek �ç�n �ht�yacımız 
ac�l b�rl�k, ac�l dayanışma ve ac�l mücadeled�r.

B�zler dört emek ve meslek örgütü olarak, yarın çok geç 
olmadan tüm emek, barış ve demokras� güçler�n�, tüm 
k�ş�ler� ve kurumları dayanışma �ç�nde olmaya ve omuz 
omuza mücadeleye çağırıyoruz.

DİSK - KESK - TMMOB - TTB
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mücadeles�ne devam edecekt�r.
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BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMAMIZ İLE GÜCÜMÜZÜ
BÜYÜTME ZAMANI

Emekç�ler�n uluslararası b�rl�k mücadele dayanışma 
günü olan 1 Mayıs'ı bu yıl da zorlu koşullarda 
kutlayacağız. Çünkü sömürü ve azam� kâra dayalı 
kap�tal�zm, Cov�d-19 salgını koşullarında sömürü, 
�şs�zl�k, yoksulluk ve pahalılığı daha da artırdı. Örneğ�n 
Türk�ye salgın neden�yle salgına karşı halkına en az 
destek sunan, �şs�zl�k ve yoksulluğun artış gösterd�ğ� 
ülkeler arasında yer alıyor.

Ekonom�k sosyal desteklerden yoksun ve “üret�m ve 
�malat tes�sler� �le �nşaat faal�yetler� ve bu yerlerde 
çalışanlar”ı yan� sanay� ve �kt�darın gözdes� �nşaat 
sektörler�n� kapsamayan sınırlı “kapanma” da göster�yor 
k�, �kt�darın öncel�ğ� çalışanlar ve halk değ�l sermaye 
düzen�d�r.

İkt�dar salgın sürec�nde üret�m z�nc�rler�n�n kes�nt�s�z 
olarak çalışmasının peş�nde �ken meslektaşlarımız dâh�l 
bütün emekç�ler yoksullaşma, �şs�zleşme, esnek 
güvences�z çalışma b�ç�mler� ve yoğun sömürü 
koşullarında alın ter� döküyorlar. D�ğer yandan 
bel�rtmek gerek�r k� la�kl�ğ�n tasf�ye ed�lmes�yle 
emekç�lere reva görülen çalışma ve yaşam koşulları 
sermaye güçler�n�n çıkarları leh�ned�r. Bu nedenle 
bütün emekç�ler olarak olarak b�rl�k, mücadele ve 
dayanışmamızı büyütme zamanıdır d�yoruz.

Emekç�ler�n �stemler� bell�d�r: Yaşam ve �ş güvences�n�n 
sağlanması, �şs�z olmamak, aç ve yoksul olmamak, 
emeğ�n karşılığını hakkıyla almak, eğ�t�m-sağlık-
ulaşım-enerj�-barınma gereks�n�mler�n�n kamucu 
pol�t�kalarla karşılanması, eş�t �şe eş�t ücret, asgar� 
ücretten verg� kes�nt�s� yapılmaması, kıdem tazm�natı 
hakkına dokunulmaması, BES s�stem�n�n kaldırılması, 
�şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� önlemler�n�n tam olarak 
alınması, �ş c�nayetler�n�n olmaması, geç�c� �şç�, k�ralık 
�şç� olmamak, yasal çalışma süres�ne uyulması, fazla 
mesa� ücretler�n�n ödenmes�, grev ve toplu sözleşme 
dâh�l örgütlenme ve send�kal hakların tanınması, 
taşeron çalışmanın yasaklanması, kamuya alımlarda 
adalets�zl �k  yapılmaması ,  c �ns�yet ayr ımcıl ığı 
y a p ı l m a m a s ı ,  f a b r � k a l a r ı n ı n  s a t ı l m a m a s ı -
kapatılmaması, üret�m ve yaşam alanları �le doğal 
çevren�n rant talanına açılmaması.

Cov�d-19 salgını neden�yle emekç�ler�n d�ğer ac�l 
�stemler� de şunlardır. Salgının gerekt�rd�ğ� bütün 
koruyucu önlemler�n tam olarak alınması, aşılamada 
ö n c e l � k l �  g r u p l a r  � ç � n d e  y e r  a l m a k ,  t e m e l 
gereks�n�mler�n devlet tarafından karşılanması, zorunlu 
ve ac�l �şler dışındak� tüm �şler�n durdurulması, �şten 
çıkarma ve ücrets�z �zn�n yasaklanması, ücretlerde 
kes�nt� yapılmaması, durdurulan �şlerde çalışanlara 
ücret kaybına yol açmaksızın İşs�zl�k Fonu'ndan ödeme 
yapılması/ön koşulların kaldırılması, kayıtdışı çalışan 
emekç�lere en az asgar� ücret düzey�nde destek 
sağlanması, bütün emek-meslek örgütler�n�n d�le 
get�rd�ğ� �stemler�n eks�ks�z karşılanması…

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası örgütlülüğü 
emeğ�n hakları ve bayramı �ç�n, la�kl�k �ç�n, emek, b�l�m, 
kamuculuk öncüller� üzer�nde kurulacak yen� b�r 
to p l u m s a l  d ü ze n  � ç � n  T M M O B  ç at ı s ı  a l t ı n d a 
mücadeles�ne devam edecekt�r.

Bütün meslektaşlarımızı ve halkımızı, DİSK-KESK-
TMMOB-TTB öncülüğündek� 1 Mayıs etk�nl�kler�nde yer 
almaya davet ed�yoruz.

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emekç�ler�n b�rl�k mücadele ve 
dayanışması!

Yunus YENER
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı
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EMEKÇİLER BAŞKA BİR TÜRKİYE VE DÜNYA İSTİYOR
Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener, 15-16 Haz�ran 1970 Büyük İşç� D�ren�ş�n�n yıldönümü 
dolayısıyla “Emekç�ler Başka B�r Türk�ye ve Dünya İst�yor” başlıklı b�r basın açıklaması yaptı.

11 Haz�ran 1970'te çıkarılan b�r yasa �le send�ka seçme 
özgürlüğünün kısıtlanması ve DİSK'�n kapatılması 
öngörülüyordu. Bu gel�şme üzer�ne g�r�ş�mler�nden 
sonuç alamayan DİSK yönet�m�n�n aldığı d�ren�ş kararı 
�le �şç�ler Marmara'dak� fabr�kalarından çıkarak 15-16 
H a z � r a n  1 9 7 0  g ü n l e r � n d e  İ s t a n b u l ' u  a d e t a 
fethetm�şlerd�.

1960'ların �şç� mücadeleler�n�n b�r�k�m ve kazanımları 
temel�nde yükselen ve Türk�ye �şç� sınıfı tar�h�n�n en 
büyük �şç� d�ren�şler�nden b�r� olan bu eyleml�l�k örgütlü 
olmanın, haklarına sah�p çıkarak mücadele etmen�n 
kazanmak �ç�n gerekl�l�ğ�n� ortaya koydu. Mecl�ste 
kabul ed�len yasa, Anayasa Mahkemes� tarafından �ptal 
ed�ld�. 1970'l� yıllarda sınıf mücadeles�n�n yüksel�ş� ve 
DİSK'�n örgütlü gücünün büyümes�nde 15-16 Haz�ran 
eylem�n�n öneml� katkısı oldu.

15-16 Haz�ran Büyük İşç� D�ren�ş�nden yaklaşık b�r yıl 
sonra ver�len 12 Mart 1971 muhtırası ve o ara rej�m 
dönem�n�n terörü, “sosyal uyanışın ekonom�k gel�şmey� 
aştığı” gerekçes�ne dayanıyordu. Yan� sosyal uyanışı 
durdurmak ve sermaye egemenl�ğ�n�n mutlak d�ktasını 
tes�s etmek �st�yorlardı. İşç�ler�n, gençl�ğ�n, yoksul 
köylülük ve bütün emekç� halkın aydınlanmasının 
önünü kesmeye yönel�k çok daha kapsamlı çabalar �se 
12 Eylül 1980 faş�st darbes� ve bugünkü �kt�dar 
dönemler�nde devreye sokuldu. Bütün çalışanların 
örgütlenme, send�ka, toplu sözleşme, grev, göster�, 
yürüyüş hakları neredeyse yok ed�ld�. Sömürünün 

yoğunlaşması, hakların yok ed�lmes� ve la�kl�ğ�n tasf�ye 
ed�lmes�yle emekç�lere reva görülen çalışma ve yaşam 
koşulları bugün adeta 19. yüzyıl koşullarına ger�lem�şt�r.

Serbestleşt�rme-özelleşt�rmeler, send�kasızlaştırma, 
esnek-güvences�z çalışma, kayıtdışı �st�hdam, kıdem 
tazm�natı-emekl�l�k haklarına uzanan uygulamalar ve 
Cov�d-19 salgını koşullarında daha da yoğunlaşan 
sömürü, emekç�ler�n çalışma ve yaşam haklarını yok 
ed�c� düzeyded�r. Ancak emekç�ler de b�r d�ren�ş 
geleneğ� oluşturmuştur. 1961 Saraçhane M�t�ng�, 15-16 
Haz�ran 1970 D�ren�ş�, 1989 Bahar Eylemler�, 1991 
Büyük Madenc� Yürüyüşü, kamu çalışanlarının 1995 
yılındak� büyük eyleml�l�kler�, 2000'l� yılların ortasından 
�t�barenk� Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası 
(SSGSS) Kanunu sürec� ve özelleşt�rme karşıtı 
eyleml�l �k ler,  2010 yıl ındak� Tekel D�ren�ş�  ve 
günümüzdek� �r�l�-ufaklı bütün d�ren�şler göster�yor k�, 
emekç�ler�n mücadeleler�n�n önünü kesmek mümkün 
değ�ld�r. Ta k� emeğ�n, b�l�m�n, toplumsal kalkınma ve 
hakça paylaşımın hak�m olacağı yen� b�r Türk�ye ve 
dünya kuruluna dek.

Ülkem�z�n bağımsızlık, demokras�, la�kl�k, sosyal 
mücadele gelenekler� sürecek ve mutlaka gal�p 
gelecekt�r.

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



mmo’dan

Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener, Mak�na ve K�mya Endüstr�s� Kurumu'nun ş�rkete 
dönüştürülmes� g�r�ş�m� �le �lg�l� olarak b�r basın açıklaması yaptı.
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MKE'NİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, KURUMUN 
ÖZELLEŞTİRİLECEĞİNİN HABERCİSİDİR

B�l�nd�ğ� üzere �kt�dar, “esk� Türk�ye”y� 
sürekl� karalamaktadır. Ancak “esk�” 
den�len Türk�ye'de kamusal üret�m ve 
kamu �şletmec�l�ğ�n�n semboller� 
olan kamu �kt�sad� teşebbüsler� 
(KİT'ler), ülkem�z�n �kt�sad� sosyal 
g e l � ş m e s � n d e  ö n e m l �  r o l l e r 
üstlenm�şlerd�.

KİT'ler� ve bütün kamusal h�zmet 
k u r u m l a r ı n ı  s e r b e s t l e ş t � r m e -
özelleşt�rme şamp�yonu olan �kt�dar 
�ç�n sıranın savunma sanay��ne 
geld�ğ�, Sakarya'dak� Tank Palet 
Fabr�kasının Türk Telekom ve b�rçok 
özelleşt�rmede başvurulan “İşletme 
Hakkı Devr�” yöntem�yle Katar'a tahs�s ed�lerek 
özelleşt�r�lmes�nden bell� �d�. Bu örnekler ve daha 
b�rçoğu, halkımızın alınter� olan KİT'ler�n yerl� ve 
yabancı sermayeyeye h�be ed�ld�ğ�n�, dolayısıyla 
�kt�darın “yerl� ve m�ll�” söylem�n�n savunma sanay�� de 
d a h � l ,  g e r ç e k t e  b � r  a l d a t m a c a  o l d u ğ u n u 
göstermekted�r.

İkt�dar ş�md� de 15 Mart 1950 tar�h�nde KİT olarak b�r 
kanun �le kurulan Mak�na ve K�mya Endüstr�s� Kurumu-
MKE/MKEK'n�n özelleşt�r�lmes� sürec�n� başlattı. AKP 
m�lletvek�ller�n�n geçen hafta TBMM'ye sundukları 
“Mak�ne ve K�mya Endüstr�s� Anon�m Ş�rket� Hakkında 
K a n u n  Te k l � f � ”n � n  a m a c ı ,  b � r ç o k  b ü y ü k  K İ T 
özelleşt�rmes�nde olduğu g�b� ş�rketleşt�rme-anon�m 
ş�rkete dönüştürme yöntem�yle özelleşt�rmey� 
amaçlamaktadır.

Amaçlanan anon�m ş�rket, Türk T�caret Kanunu'ndak� 
denet�m hükümler� �le Kamu İhale Kanunu ve Devlet 
Memurları Kanunu başta olmak üzere 17 Kanundan 
muaf ve özel hukuk hükümler� �le Cumhurbaşkanlığı 
kararlarına tab� olacak. Sayıştay denet�m�nden de 
çıkarılacak olan MKE, “bağımsız denet�m kuruluşları”nın 
yan� p�yasa denet�m kuruluşlarının sözde denet�m�ne 
tab� olacak. Bu �şley�ş�n özelleşt�rmey� amaçladığı ve 
kurum kaynaklarını, d�ğer kurum ve kuruluşlarda 
gördüğümüz üzere �kt�dar keyf�yet�ne tab� kılacağı 
açıktır.

KİT'lerde yapılan bütün kurumsal düzenlemeler�n 
özelleşt�rmelere yönel�k olması g�b� bu özelleşt�rmede 
de kamusal kaynak ve varlıkların talanı söz konusu 
olacaktır. TEK, PTT, TCDD ve daha b�rçok örnekte 
yapıldığı g�b�, büyük kamu �şletmeler� önce anon�m 
ş�rkete dönüştürülmekte, ardından parçalama, 
küçültme yöntemler�yle özelleşt�r�lerek özel sektöre ve 
yabancı sermayeye peşkeş çek�lmekte veya son 
dönemde gördüğümüz üzere �kt�dar arpalığı 
olmaktadır. MKE'n�n başına gelecek olan da ne yazık k� 
böyles� b�r süreçte yok ed�l�şt�r.

Başından bu yana özelleşt�rmelere karşı çıkarak 
kamusal üret�m, kamu �şletmec�l�ğ�, kamusal h�zmet ve 
denet�m� savunup ülke ve halk çıkarlarının yanında tavır 
alan Mak�na Mühend�sler� Odası olarak, MKE'n�n 
özelleşt�r�lmes� sürec�n� başlatan bu kanun tekl�f�n�n 
kamu ve toplum çıkarlarına tamamen aykırı olduğunu 
düşünüyoruz. Odamız, her zaman olduğu g�b� ülke ve 
halk çıkarları �le meslektaşlarımız ve bütün MKE 
çalışanlarının yanında saf tutacaktır.

Türk�ye'n�n geleceğ�, �kt�dar pol�t�kalarının yıkıcılığının 
aks�ne kamu �şletmec�l�ğ�nde, planlama, kalkınma, 
kes�nt�s�z sanay�leşme, tam �st�hdam ve ad�l bölüşüm 
pol�t�kalarındadır.

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



şube günlüğü

GÖBEKLİTEPE’Yİ DİJİTAL ORTAMDA
BİRLİKTE KEŞFETTİK...

ÇEVRİMİÇİ SATRANÇ TURNUVAMIZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MÜHENDİSLİK SÖYLEŞİLERİ’NİN İLKİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İZAYDAŞ A.Ş. FİRMA ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DENİZ KİRLİLİĞİ VE İZMİT KÖRFEZİ’Nİ
KAPLAYAN DENİZ SALYASI İLE İLGİLİ

YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI’NA KATILIM
SAĞLANDI

MMO Kocael� Şubes� Sosyal Etk�nl�kler Kom�syonunun 
katkılarıyla pandem� sebeb�yle yapılamayan kültürel 
gez�ler�m�ze d�j�tal ortamda devam ett�k. 
09 Mayıs 2021 tar�h�nde gerçekleşen etk�nl�ğ�m�zde 
Göbekl� Tepe'y� d�j�tal ortamda 116 üye ve üye yakını 
katılımıyla b�rl�kte keşfett�k.

MMO Kocael� Şubes� ve Borhan Chessmaster Academy 
ortaklığı �le 19 Mayıs Çarşamba günü 17:00'da çevr�m�ç� 
Satranç Turnuvası etk�nl�ğ�m�z gerçekleşt�r�ld�.
Turnuvada dereceye g�ren katılımcılarımıza plaketler� 
takd�m ed�ld�.

Her  ayın 3.  Cuma günü yapı lması  planlanan 
Mühend�sl�k Söyleş�ler�`n�n �lk oturumu İzocam TİC. ve 
SAN. A.Ş. Endüstr� D�rektörü Mak�na Mühend�s� Ahmet 
ORUÇ`un katılımı �le 21 Mayıs 2021 20:00`da çevr�m�ç� 
olarak gerçekleşt�r�ld�. Etk�nl�ğe 62 k�ş� katılım sağladı.

Şube Başkanı Murat Kürekc�, Sekreter� Mehmet Al� Elma 
ve Şube Müdürümüz Alpaslan Güven tarafından 
İzaydaş AŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, İş Yer� 
Tems�lc�m�z Öznur Atasoy ve Yakma Tes�s� İşletme 
M ü d ü r ü  ü ye m � z  Ş a h a n  D e d e  z � y a re t  e d � l d � . 
Z�yaret�m�zde İşletme ve Oda �le yürütüleb�lecek 
çalışmalar üzer�ne görüşmeler gerçekleşt�r�ld�.

Den�z k�rl�l�ğ�ne d�kkat çekmek ve son dönemde 
özell�kle İzm�t körfez�n� kaplayan den�z salyasına d�kkat 
çekmek �ç�n, Kocael�'dek� Çevre Dernekler�, STK, Oda, 
Den�z Ürünler� B�rl�k, Kooperat�f, Balıkçı, Dalgıç ve Çevre 
Gönüllüler�yle ortak düzenlenen basın açıklamasına 
katılım sağladık.



VI. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 1. YÜRÜTME
KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

FOTOĞRAFLI KÜBA SEYAHATNAMESİ
ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA FİRMALARI
DESTEKLEMEK İÇİN YENİ BİR HİZMET MODELİ

GELİŞTİRMESİ PROJESİ

VI. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ
2. DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI

ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

13
12

Şa�r yazar Den�z İNAN' nın moderatörlüğünde Ş��r�n Kırk 
Yüzü Etk�nl�ğİ Ş��r  ve müz�k d�nlet�m�z konuk 
Müz�syenler  Mustafa YALÇIN ve Üm�t ÇAVUŞOĞLU 
katılımıyla 29.05.2021 tar�h�nde İnstagram canlı yayını 
olarak gerçekleşt�r�ld�.

MMO Kocael� Şube Sosyal Etk�nl�kler Kom�syonunun 
organ�zasyonu �le pandem� sebeb�yle yapılamayan 
kültürel gez�ler�m�ze d�j�tal ortamda devam ed�ld�.
8 Haz�ran Salı günü 21:00'da çevr�m�ç� etk�nl�ğ�m�zde 
yazar ve fotoğrafçı Özcan Yurdalan Küba'da yaptığı 
b�rçok seyahat�n notlarını fotoğraflarla aktardı. 
Gerçekleştr�len Sanal Küba Turu'na 50 k�ş� katılım 
sağladı.

Kocael� Sanay� Odası'nın yürütmüş olduğu AB destekl�  
“Enerj� Ver�ml�l�ğ� Konusunda F�rmaları Desteklemek 
İç�n Yen� B�r H�zmet Model� Gel�şt�rmes� Projes�”  
kapsamında proje partnerler� Valon Sanay� ve T�caret 
O d a s ı  y e t k � l � l e r � n � n  d e  k a t ı l d ı ğ ı  t o p l a n t ı 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.
Onl�ne toplantıda; Kocael� Sanay� Odası yürüttükler� 
proje �le �lg�l� b�lg�lend�rmelerde bulunmuştur.  TMMOB 
Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� olarak 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�'m�zde projeye katılanlara 
ver�len 2 adet enerj� ver�ml�l�ğ� �çer�kl� sem�ner hakkında 
b�lg� ver�lm�ş, Mak�na Mühend�sler� Odası olarak Enerj� 
ve Enerj� Ver�ml�l�ğ� alanında gerçekleşt�rmekte 
olduğunuz çalışmalara �l�şk�n b�r sunuma yapılarak 
b�lg�lend�rmelerde bulunulmuştur.

VI. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres� 1. Yürütme Kurulu 
toplantısı 01 Haz�ran Salı günü 20:30'da gerçekleşt�r�ld�.
Yürütme Kurulu Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres�'n�n pandem� 
koşullarında nasıl gerçekleşt�r�leb�leceğ� gündem� �le 
toplandı.

VI. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres� Düzenleme Kurulu 2. 
toplantısı 6 Haz�ran 2021 Pazar günü çevr�m�ç� olarak 
gerçekleşt�r�ld�.



KOCAELİ EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ (KEYAD)
ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZU ZİYARET ETTİ

LİTERATÜR TARAMA TEKNİKLERİ
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ZİYARET EDİLDİ

ÖZCAN TARAS İLE FOTOĞRAFA YOLCULUK
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ SERİSİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Sosyal 
Etk�nl�kler Kom�syonu katkıları ve Özcan Taras'ın katılımı 
�le "Özcan Taras �le Fotoğrafa Yolculuk Ser�s�" 3-10-17 
Haz�ran Perşembe günler� 20:00'da çevr�m�ç� olarak 
gerçekleşt�r�ld�.

MMO Kocael� Şube ve MMO Gebze Yönet�m Kurulumuz 
tarafından Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü Sayın Prof. 
Dr. Muhammed Hasan ASLAN ve GTÜ Genel Sekreter� 
Sn. Nad�r YILDIRIM z�yaret ed�ld�. Z�yarette Oda-
Ün�vers�te �ş b�rl�ğ�, öğrenc� üyel�k mekan�zması vb. 
konular hakkında görüş alış ver�ş�nde bulunuldu.

MÜHENDİSLİK SÖYLEŞİLERİNİN 2.Sİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Her ayın 3.  Cuma günü yapı lan Mühend�sl �k 
Söyleş�ler�'n�n 2.s� G�san A.Ş. Genel Müdürü Endüstr� 
Mühend�s� Ahmet İlhan Düzgün'ün katılımı �le 18 
Haz�ran 2021 çevr�m�ç� olarak gerçekleşt�r�ld�.

Karamürsel'de yapılması planlanan Rüzgar Enerj� 
Santral�n�n çevrede yaratacağı tahr�bat �le �lg�l� görüş 
alışver�ş�nde bulunmak üzere Kocael� Ekoloj�k Yaşam 
Derneğ� (KEYAD) Şube Yönet�m Kurulumuzu z�yaret ett�.

L�teratür Tarama Tekn�kler� çevr�m�ç� sem�ner� 22 
Haz�ran Salı günü Doç. Dr. Gülşen Akman'ın sunumuyla 
gerçekleşt�r�ld�.  Eğ�t�m�m�ze 49 k�ş� katılım sağladı.



şube günlüğü

TÜRKİYE’DE ASBEST GERÇEĞİ ÇEVRİMİÇİ
SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ENDÜSTRİYEL SAHA ENSTRUMANTASYONU
ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÖNCEKİ DÖNEM YÖNETİCİLERİMİZ, DENETLEME
KURULU ÜYEMİZ VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ SEBEBİYLE

ARAMIZDAN AYRILAN PERSONELLERİMİZE
TEŞEKKÜR PLAKETLERİ TAKDİM EDİLDİ

MMO Kocael� Şubes� İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
Kom�syonu ve İSİG Mecl�s� katkıları ve A Sınıfı İş 
Güvenl�ğ� Uzmanı-ASBEST Söküm Uzmanı Mehmet 
Şeyhmus ENSARİ'n�n katılımı �le BİR HALK SAĞLIĞI 
SORUNU OLARAK TÜRKİYE'DE ASBEST GERÇEĞİ 
çevr�m�ç� söyleş�s� 27 Haz�ran Pazar günü 20:00'da 58 
k�ş�n�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

Endüstr�yel Saha Enstrumantasyonu cevr�m�c� eg�t�m� 
29 Haz�ran Sal� günü Cem MERTER'�n eg�tmenl�g�nde, 
21 k�ş�n�n katılımıyla gerceklest�r�ld�.

Şubem�zde 14. Dönemlerde görev almış yönet�m 
kurulu üyeler�m�z Emrah Aydem�r, Fahr� Aloğlu, Umut 
Buyruk, Selçuk Karstarlı, Ebru Taşbardak, Şube 
Denetleme kurulu üyem�z  Levent Tanrısever ve �ş 
değ�ş�kl�ğ� sebeb�yle aramızdan ayrılan çalışma 
arkadaşlarımız Al� Şah�n, Onur Atmaca'ya Şube ve Oda 
çalışmalarına yapmış oldukları katkılar neden�yle 
“Teşekkür Plaket� “ takd�m ed�ld�.
Değerl� meslektaşlarımıza teşekkür ed�yor, bundan 
sonrak� Oda ve meslek hayatlarında başarılar d�l�yoruz. 
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ÇEVRİMİÇİ ASANSÖR SEKTÖR TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü-sakarya

SOMA FACİASINI UNUTMADIK
UNUTTURMAYACAĞIZ BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

“FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ” BASIN
AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİ İLE
İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mak�ne Mühend�sler� Odası Sakarya İl 
Tems�lc�l�k Başkanı Sal�m Aydın, Soma Maden 
Fac�ası'nın 7'nc� yılına �l�şk�n açıklama yaptı.

18 MAYIS TARİHİNDE SAKARYA EMEK 
ÖRGÜTLERİYLE BİRLİKTE FİLİSTİN’E DESTEK 

AÇIKLAMASINA KATILDIK

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK 
VE SPOR BAYRAMINDA YÜRÜTME 

KURULUMUZ ATATÜRK ANITINA ÇELENK 
BIRAKARAK BAYRAMI KUTLADI

şube günlüğü-bolu

18.05.2021 Tar�h�nde MMo Bolu İl Tems�lc�l�ğ� etk�nl�k 
alanında Asansör sektöründe faal�yet yürüten 14 
Üyem�z�n katılımıyla  Çevr�m�ç� Asansör Sektör 
Toplantısı gerçekleşt�r�ld�.

Bolu Emek ve Demokras� Platformu üyeler� olarak İzzet 
Baysal Anıtı önünde toplanarak, “F�l�st�n Halkının 
Yanındayız” demek �ç�n b�r araya gel�nd� .İsra�l'�n Doğu 
Kudüs ve Gazze'ye dönük saldırılarıyla �lg�l� basın 
açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 

25.06.2021 Tar�h�nde Karplas Otel'de Tmmob Bolu İKK 
Tems�lc�ler� �le T.C. Bolu Beled�ye Başkanı ve Odalara 
kayıtlı Beled�ye Mecl�s Üyeler�n�n katılımıyla �st�şare 
toplantısı gerçekleşt�r�ld�.



şube günlüğü-düzce

TEMSİLCİLİK  KOMİSYONLARIMIZ
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

SOMA MADEN FACİASI’NIN 7. YILINDA
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü-bolu

DOĞU KUDÜS VE GAZZE SALDIRILARIYLA
İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

RAMAZAN BAYRAMI HAKKINDA BASIN
AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soma Maden Fac�ası'nın 7'nc� yılı neden�yle b�r mesaj 
yayınlayan Mak�na Mühend�sler� Odası (MMO) Düzce İl 
Tems�lc�l�ğ� olarak basın açıklaması yapıldı. 

Mak�na Mühend�sler� Odası Düzce İl Tems�lc�l�ğ� olarak 
İsra�l'�n Doğu Kudüs ve Gazze'ye dönük saldırılarıyla 
�lg�l� basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 

1 MAYIS HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z�n Yürütme Kurulu Başkanı 
Barış İnce “Emekç�ler�n Uluslararası B�rl�k Mücadele ve 
Dayanışma Günü 1 Mayıs” hakkında yerel basına 
açıklamada bulundu. Barış İnce yaptığı açıklamada 
“Emekç�ler�n uluslararası b�rl�k mücadele dayanışma 
günü olan 1 Mayıs'ı bu yıl da zorlu koşullarda 
kutlayacağız. Çünkü sömürü ve azam� kâra dayalı 
kap�tal�zm, Cov�d-19 salgını koşullarında sömürü, 
�şs�zl�k, yoksulluk ve pahalılığı daha da artırdı.” ded�.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z bünyes�nde kurulan üye 
kom�syonlarımızın çevr�m�ç� toplantılarına ve 
çalışmalarına devam ed�ld�. Kom�syonlarımızın 
planladıkları çevr�m�ç� sem�nerlere ülke genel�nden 
katılım gerçekleşt�.
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“DENİZ KİRLİLİĞİ VE DENİZ SALYASI” 
HAKKINDA YAPILAN BASIN AÇIKLAMASINA

KATILIM SAĞLANDI

şube günlüğü-gebze

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE
SPOR BAYRAMI TÖRENİNE KATILIM SAĞLADIK

“ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ” ÇEVRİMİÇİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze de düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, 
Gençl�k ve Spor Bayramı çelenk koyma törenler�ne 
MMO Gebze Tems�lc�l�k Başkanımız Barış İNCE, M�marlar 
Odası Başkanı Cenk Elg�n, İnşaat Mühend�sler� Odası 
Başkanı Ahmet Kadı ve Elektr�k Mühend�sler� Odası 
Başkanı Veysel Suludere katılım sağladılar.

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Gebze İlçe 
Tems�lc� l �ğ�  Endüstr�  ve İşletme Mühend�sler� 
Kom�syonumuzun k atk ı lar ı  � le  "ÜRÜN YAŞAM 
DÖNGÜSÜ" çevr�m�ç� sem�ner� 20 Mayıs 2021 Perşembe 
20:00'da Mete Ömeral�'�n sunumuyla gerçekleşt�r�ld�.

“4. ENDÜSTRİYEL DEVRİM” ÇEVRİMİÇİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Gebze İlçe 
Tems�lc� l �ğ�  Endüstr�  ve İşletme Mühend�sler� 
Kom�syonumuzun katkıları �le "4. ENDÜSTRİYEL 
DEVRİM" çevr�m�ç� sem�ner� 24 Mayıs 2021 Pazartes� 
20:00'da Ahmet Gökhan Seyrek'�n sunumuyla 
gerçekleşt�r�ld�.

Den�z k�rl�l�ğ�ne d�kkat çekmek ve son dönemde 
özell�kle İzm�t Körfez�n� kaplayan den�z salyasına d�kkat 
çekmek �ç�n, Kocael�' dek� Çevre Dernekler�, STK, Oda, 
Den�z Ürünler� B�rl�k, Kooperat�f, Balıkçı, Dalgıç ve Çevre 
Gönüllüler�yle ortak düzenlenen basın açıklamasına 
katılım sağladık.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu Başkanımız Barış 
İnce Tems�lc�l�ğ�m�z adına Ramazan Bayramı dolayısıyla 
açıklama yaptı. İnce şunları söyled�: “Cov�d-19 
pandem�s� dolayısıyla bu bayramda sevd�kler�m�zle 
f�z�ksel olarak b�r arada olamasak da, gönüller�m�z�n 
b�rl�kte olduğu b�r bayram yaşayacağız.  Esk�s� g�b� 
kucaklaşacağımız günler�n en kısa sürede geleceğ� 
�nancıyla, s�zler�n ve a�len�z�n Ramazan Bayramı'nı en 
�çten d�lekler�m�zle kutlar, sağlık, mutluluk, huzur, barış 
ve kardeşl�ğ�n egemen olduğu n�ce bayramlar d�ler�m.”

DAHA GÜÇLÜ BİR ODA İÇİN
ÜYE ÖDENTİLERİMİZİ ÖDEYELİM

Üye ödenti borçlarınızı maksimum, bonus, axess 
ve world özellikli kredi kartlarıyla Oda web 

sayfasından (www.mmo.org.tr/aidat) 
taksitlendirerek ödeyebilirsiniz.



ÖNCEKİ DÖNEM YÖNETİCİLERİMİZE
TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ

şube günlüğü-gebze

“MMO’DA KADIN YÖNETİCİ OLMAK”
ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ERSEL AĞIR MAKİNA FİRMASINDAKİ
MÜHENDİSLER ZİYARET EDİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Gebze 
Tems�lc�l�ğ� Kadın Mühend�sler Kom�syonunun katkıları 
�le Mak�na Mühend�sler� Odası Trabzon Şubes� Başkanı 
Fulya Üçyıldız Bankoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı 
"MMO'da Kadın Yönet�c� Olmak" çevr�m�ç� söyleş�s� 27 
Mayıs 2021 Perşembe 20:00'da gerçekleşt�r�ld�.

Ersel Ağır Mak�na f�rmasında çalışan meslektaşlarımızı 
z�yaret ed�lerek Oda'mıza üyel�k �şlemler� başlatıldı.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİNİ ZİYARET ETTİK

Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� Mühend�sl�k Fakültes� Dekanı 
Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU ve Mak�na Mühend�sl�ğ� 
Bölüm Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. İlyas KANDEMİR'� 
Şube Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z �le b�rl�kte z�yaret 
ed�ld�.

Tems�lc�l�ğ�m�zde 13 ve 14. Dönemlerde görev almış 
öncek� dönem Yürütme Kurulu Üyeler�m�z ve Tems�lc�l�k 
öncek� dönem Başkanımız S�nan YÜCEL, Erdem S�nan 
SAPAZ, Sevda SARAÇ, Can Bulut YILMAZ ve Gürkan 
ÜNLÜ' ye Tems�lc�l�k ve Oda çalışmalarına yapmış 
oldukları katkılar neden�yle Teşekkür Plaket� takd�m 
ed�ld�.
Değerl� meslektaşlarımıza teşekkür ed�yor, bundan 
sonrak� Oda ve meslek hayatlarında başarılar d�l�yoruz.
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basın açıklaması

5 Haz�ran Dünya Çevre Günü �ç�n KESK-DİSK-TMMOB-TTB Kocael� B�leşenler� ortak b�r basın metn� 
yayınlandı.

KȂR HIRSI VE GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYEN YÖNETİCİLER,
ÇEVRE-TOPLUM SAĞLIĞI VE ÜLKEMİZİN EKOLOJİK GELECEĞİNİ 

TEHDİT EDİYOR!

5 Haz�ran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ülkem�zde çevre 
tahr�batının had safhaya ulaştığını b�r kez daha bel�rtmel�y�z. 
Bu tahr�bat “�kl�m kr�z�”n�n daha da der�nleşmes�ne, doğal 
çevre, doğal yaşam, tarımsal üret�m, kırsal-kentsel tüm 
toplumsal yaşamı, kısaca ülkem�z�n bugünü �le sosyo-ekoloj�k 
geleceğ�n� tehd�t ed�c� boyutlardadır.

Meteoroloj� Genel Müdürlüğünün 2021 N�san ayı kuraklık 
anal�z�ne göre Türk�ye'n�n üçte �k�s� ş�ddetl� kuraklık-ac�l 
durum düzey�nded�r. NASA ver�ler� de aynı yönded�r. Keza 
hava k�rl�l�ğ� göstergeler� de had safhadadır.

Burdur Gölünün, Salda Gölünün, Marmara Den�z�n�n mevcut 
durumu �çler acısıdır. Ege, Marmara, İç Anadolu'dak� göller�n 
tamamı k�rlenm�şt�r, den�zler�m�z korumasız durumdadır.

Marmara Bölges�'nde, yaşanan hızlı ve çarpık kentleşme, 
sanay�leşme, �ler� arıtım tes�sler�n olmayışı, evsel-endüstr�yel 
ve gem�lerden atılan atıklar vs. havamızın, suyumuzun, 
toprağımızın yanı sıra �le b�rl�kte Marmara Den�z�'n�n 
k�rlenmes�ne ve yaşamın yok olmasına neden olmaktadır. 
B�l�m�n ışık tuttuğu önlemler ac�len alınmazsa bugün 
kend�s�n� müs�laj (den�z salyası) olarak gösteren doğal ölüm 
yarın kend�s�n� başka b�r yüz �le gösterecekt�r.

Kanal İstanbul Projes� �le oluşacak yen� şehr�n yaratacağı ek 
yükün yanında y�ne g�tt�kçe k�rlenen Karaden�z'den gelecek 
olan k�rl�l�kler de Marmara Den�z�'ne taşınacaktır. Bu projen�n 
d�ğer olumsuzluklarının yanında, k�rlenmeye kümülat�f 
etk�s�n�n oldukça yüksek olacağı açıktır.

Sanay�, tarım, �mar/yapı, ulaşım, enerj�, maden, orman, haz�ne 
araz�ler�, koruma alanları, mera ve çayırlar, kıyılar, doğal 
kaynaklar, yeraltı-yerüstü su kaynakları, den�zler, barajlar, 
göller g�b� b�rçok alanda yanlış pol�t�kalar �zlenmekted�r. 
Türk�ye'n�n ormanları, dağları, koruma ve tarımsal üret�m 
alanları sürekl� olarak �mara-betonlaşmaya açılmakta, ver�len 
yen� maden ruhsatları �le dağ ve ormanlarımız �le su kaynakları 
ve tarımsal alanlar tahr�p ed�lmekted�r.

Yanlış ulaşım, traf�k ve enerj� pol�t�kaları �le plansız 
sanay�leşmen�n sonucu oluşan atıkların (kanal�zasyon, çöp, 
hava k�rl�l�ğ� vs) yol açtığı tahr�bat, çevre ve halk sağlığı 
sorunlarını artırmaktadır.

Kazdağları, Kuzey Marmara ormanları, Doğu Karaden�z'�n dağ 
ve ormanları �le ülke genel�ndek� halk d�ren�şler� bu 
nedenled�r.

Bu duruma sermaye ve �kt�dar yandaşlarının azam� kâr güdüsü 
�le doğa ve kentsel-kırsal alanlar üzer�ndek� rant talanı yol 
açmaktadır.

Kamucu pol�t�kaların, kamusal denet�m ve yaptırımlar �le 
kamu yararı yaklaşımının tasf�yes� bu tahr�batı daha da 
artırmaktadır. Bu noktada çevre tahr�batı ve sömürüsüne 
son verecek, �kl�m kr�z�n�n çözümüne katkı sağlayacak 
b�l�msel, toplumsal, s�yasal �rade oluşumu �ç�n çaba 
göstermel� ve mücadele etmel�y�z.

Toplumsal gereks�n�mlere yönel�k b�r ekonom� ve planlı 
sosyal kalkınma yaklaşımı ac�l b�r gerekl�l�kt�r. Sanay�, 
teknoloj�, tarım, enerj�, maden, ulaşım, sağlık, eğ�t�m ve 
d�ğer alanlara yönel�k pol�t�kalar �le çevre pol�t�kası b�r 
bütünlük �ç�nde ele alınmadan doğayı ve �nsanı b�r bütün 
olarak gözeten b�r ekoloj� oluşturulamaz.

Sadece B�r Dünya Var!
Gelecek Nes�llere yaşayab�lecekler� b�r dünya bırakab�lmek 
�ç�n, ekoloj�k b�r kr�ze dönüşen çevre sorunlarının 
çözümünde, bütüncül pol�t�kalar, hukuksal ve kurumsal 
düzenlemeler gel�şt�r�lmel� ve uygulanmalıdır. Bu 
düşüncelerle, �ç�nde bulunduğumuz çevre felaketler� 
neden�yle kutlanacak b�r gün olmaktan z�yade uğruna 
mücadele ed�lecek b�r gün olarak n�telend�rd�ğ�m�z 5 
Haz�ran Dünya Çevre Günü'nde yaşamdan yana olan 
herkese KESK-DİSK-TMMOB-TTB Kocael� B�leşenler� olarak 
yan yana duracağımızı paylaşıyoruz.

DOĞAMIZ ÖLÜYOR, İNSANLIK ÖLÜYOR.
KESK-DİSK-TMMOB-TTB
KOCAELİ BİLEŞENLERİ



basın açıklaması

Kocael� Emek ve Demokras� Platformu tarafından F�l�st�n halkına yapılan saldırılara karşı 17 Mayıs 
Pazartes� 17:30'da İnsan Hakları (Sabr� Yalım) Parkında basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ!

10 Mayıstan bu güne kadar Mesc�d-� Aksa'ya ve 
Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahalles�ne yönel�k S�yon�st 
İsra�l saldırıları devam ed�yor. Saldırılarda bu güne kadar 
150 den fazla F�l�st�nl� s�v�l halkın öldüğünü, 1200 den 
fazlasının yaralandığını b�l�yoruz. Ağır s�lahlarla yapılan 
İsra�l saldırıları F�l�st�n'� b�r kez daha dünyanın 
gündem�ne get�rd�. F�l�st�n b�zler �ç�n gazeteler�n dış 
haber sayfalarında yer alan b�r konu değ�ld�r. Türk�ye �şç� 
sınıfı emperyal�zme ve s�yon�zme karşı d�renen F�l�st�nl� 
emekç�ler�n yanında olmuştur ve olmaya da devam 
edecekt�r.

F�l�st�n halkının yaşadığı trajed� 60 yıldan ber� 
sürmekted�r. Her sabaha yen� ölümlerle uyanan, 
hastaneler�, cam�ler� ve hatta bakanlık b�naları 
bombalanan, okulları yakılan ve katled�len bu halk, 
b ü t ü n  " d e m o k r a t � k  ve  m o d e r n "  d e v l e t l e r � n 
çoğunluğunun bu trajed�ye sırtını döndüğü b�r 
zamanda d�rençle var olma savası ver�yor.

Oysa yapılması gerekenler çok açıktır: B�rleşm�ş 
M�lletler�n 1948/194, 1967/242, 1973/338, 2002/1397 
sayılı kararlarına uyulması; 1967 yılından bu yana 
kurulmuş olan tüm kolon�ler�n kaldırılması; F�l�st�n'de 
her türlü İsra�l asker� varlığına son ver�lmes�; bütün 
mültec�lere ger� dönüş hakkının tanınması; İsra�l 
tarafından �nşa ed�len 'tecr�t duvarının yıkılması; 
bölgen�n s�lahsızlandırılması; F�l�st�n toprakları �ç�nde, 
F�l�st�n yolları üzer�nde ve sınırlardak� 'denet�m 
noktalarının kaldırılması, F�l�st�n'e komşu ülke 
sınırlarının F�l�st�n halkına açılması, halkın temel h�zmet 
yardımlarından yararlanması, yaralarını sarması ve 
F�l�st�n'�n tam bağımsızlığı �ç�n gerekl� g�r�ş�mler 
yapılmalıdır."

Örgütlü tüm kurumların, uluslararası üyel�kler�n�n 
olduğu kurumlara TTB'n�n yaptığı g�b�, yaşanan 
trajed�y� anlatarak ac�l b�r çözüm bulunması hususunda 
gerekl� g�r�ş�mlerde bulunması öneml� ve gerekl�d�r.

F�l�st�n sorununun temel neden� İsra�l'�n �şgalc�l�ğ�ne 
dayalı olarak Ortadoğu'da üzer�nde büyük planların 
yapıldığı, başta ABD emperyal�zm� olmak üzere 
emperyal�st devletler�n ajandasının en öneml� başlığını 
oluşturmuştur.  F�l�st�n davasını yürüten sol, sosyal�st, 
seküler  örgütlere k arşı  şer �atçı  yapı lanmalar 
oluşturularak mücadeley� bölme g�r�ş�mler� �le çeş�tl� 
İslamcı yapılar türet�lm�şt�r. Bu durum F�l�st�n davasını 
bölüp güçsüzleşt�r�rken İsra�l'�n çok �ş�ne yaramıştır. 

Öyle k� bugünkü F�l�st�n, Gazze ve Batı Şer�a olarak �k� 
parçaya bölünmüş; İsra�l'�n saldırılarına çok daha açık 
hale get�r�lm�şt�r.

 AKP �kt�darı da F�l�st�n meseles�ne pragmat�st ve s�yasal 
İslamcı �deoloj� penceres�nden yaklaşmış, İsra�l �le 
geçm�ş �kt�darların yürüttüğü geleneksel devlet 
pol�t�kalarını der�nleşt�rerek yürütmeye devam etm�şt�r. 
AKP �kt�darı F�l�st�n devlet�n�n FKÖ �ç�nden seç�lm�ş 
resm� tems�lc�ler�yle �l�şk�ler� sürdürürken d�ğer yandan 
kend�s� g�b� d�nsel referanslarla hareket eden HAMAS'ı 
da muhatap alarak bu günkü �k� yapılı F�l�st�n'�n 
oluşmasına c�dd� etk�de bulunmuştur.  HAMAS �le olan 
�l�şk� �le d�ğer emperyal�st merkezler g�b� çözümsüzlüğe 
oynayıp, F�l�st�n sorununu çözmeye çalışmaktan z�yade 
onu Ortadoğu'da söz sah�b� olmanın aparatı olarak 
kullanmıştır. 

Gel�nen noktada �şgalc� S�yon�st İsra�l �ş� savaş uçakları 
�le Gazze'ye hava saldırıları yaparak s�v�ller�, çocukları 
katletmeye kadar vardırdı. Yüzlerce F�l�st�nl�'y� öldüren, 
onlara destek veren herkese saldıran İsra�l'�n kural 
tanımaz tutumuna karşı dünyadan sadece kınama 
sesler� yükseld�. ABD �se İsra�l'� değ�l; terör�st ded�ğ� 
F�l�st�nl� örgütler� kınayarak İsra�l'� korurken, ABD 
�şb�rl�kç�s� Arap yönet�mler�n�n sus pus b�r şek�lde olayı 
seyrett�ğ�n� görüyoruz. 

AKP �kt�darı son gel�şmelerle b�rl�kte b�r yandan İsra�l'le 
asker� ve s�yas� �ş b�rl�ğ�n� yürütürken d�ğer yandan 
göstermel�k kınamalarla durumu �dare etmeye kend� 
tabanındak� geleneksel ant� S�yon�st tepk�y� kullanarak 
çözülen tabanını konsol�de etmeye çalışıyor. İstanbul ve 
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basın açıklaması

Ankara'da kend� yandaşlarına İsra�l tems�lc�l�kler�n�n 
önüne pol�s korumasında k�tlesel protesto yürüyüş ve 
m�t�ngler yaptıran, ülken�n d�ğer kentler�nde arabalarla 
konvoy düzenlett�ren AKP �kt�darı, daha b�rkaç gün 
önce açık havada parkta dolaşan çocuk ve yaşlılara, 
arabası �le alış ver�ş yapmaya g�denlere cezalar 
yağdırmış; 1 Mayıs kutlaması yapmak �steyen 4-5 k�ş�l�k 
gruplara dah� ş�ddet uygulamış gözaltına  aldırmıştır. Bu 
durum �k�l� hukukun, keyf�yet�n b�r başka gösterges� 
olmuştur.

İsra�l'�n �şgal ve �lhak uygulamalarının, emperyal�st 
saldırılarının protesto ed�lmes� kuşkusuz haklı ve 
gerekl�d�r. Burada eleşt�r� konusu olan �kt�darın kend�s� 
g�b� düşünmeyenlere sokağı yasaklaması, hakları ve 
özgürlükler� tanımayan baskıcı tutumudur. Sadece 
kınama ve kend� k�tleler�n� elç�l�kler önüne yürütmek �se 

yeterl� değ�ld�r. AKP �kt�darının asıl yapması gereken 
İsra�l �le her tür d�plomat�k, t�car� ve asker� �l�şk�ler� 
kesmes�d�r. Ancak b�zler b�l�yoruz k� F�l�st�n halkının 
özgürleşmes� ancak emperyal�zme karşı ver�lecek 
mücadele �le mümkündür.

Kocael� Emek ve Demokras� Platformu olarak, F�l�st�n 
halkının eş�t, özgür b�r F�l�st�n'� yaratmak �ç�n �şgalc� 
S�yon�st İsra�l'e ve emperyal�zme karşı verd�ğ� 
bağımsızlık mücadeles�n�n yanındadır. F�l�st�n halkına 
karşı soykırımı andıran saldırısını kınıyoruz. Zaman 
kaybetmeden AKP-MHP �kt�darını Türk�ye'n�n İsra�l'le 
olan bütün asker�, t�car�, d�plomat�k �l�şk�s�n� kesmes� 
�ç�n gerekl� adımları atmaya çağırıyoruz.

KOCAELİ EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU

Marmara Den�z�'nde görülen Müs�laj (Den�z Salyası) sebeb� �le TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu 
tarafından 3 Haz�ran tar�h�nde Basın Açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

DOĞAMIZ ÖLÜYOR, İNSANLIK ÖLÜYOR.

Bugünün meseles� değ�l!
2000'ler�n başında Marmara Den�z�'n�n Değ�şen 
Oş�nograf�k Şartları İzlenm�ş ve 2 ayrı tar�hte 
raporlanmıştır. Bu raporların �şaret ett�ğ� “Müs�laj 
Agregat” oluşumu geçen sürede gerekl� önlemler 
al ınmadığından yen�den yoğun b�r  şek � lde 
gözlenmeye başlamıştır.

Beton Ekonom�s�, Ranta Dayalı Hızlı ve Çarpık 
Kentleşme ve Sanay�leşme!
Marmara Bölges�'nde, yaşanan hızlı ve çarpık 
kentleşme, sanay�leşme, �ler� arıtım tes�sler�n 
olmayışı, evsel-endüstr�yel ve gem�lerden atılan 
atıklar vs. havamızın, suyumuzun, toprağımızın yanı 
sıra �le b�rl�kte Marmara Den�z�'n�n k�rlenmes�ne ve 
yaşamın yok olmasına neden olmaktadır.

Betonlaşmayı b�r kentleşme anlayışı ;  asfaltı 
(karayolunu) �se b�r�nc�l ulaşım yöntem� ve bu 
sektörler� ekonom�k büyümen�n öncüsü olarak gören 
ve sermayen�n sınırsız kar hırsına tanınan sınırsız 
serbestl�ğ� sağlayan kamu yönet�m anlayışı; halkın 
gün be gün fak�rleşmes�ne, �şs�zl�ğ�n artmasına ve 
yaşamdak� d�ğer b�rçok olumsuzluklara neden 
olmaktadır. Bugün de bu anlayışın b�r başka sonucu 
olarak den�zler�m�z�n ölümüne şah�tl�k etmektey�z.

Kocael�'n�n de �ç�nde bulunduğu başta Marmara 
Bölges�'ne kıyısı olan kentler olmak üzere kentler�n 
betonla kaplı tabanları neden�yle toprak suyu 
ememeden yağmur, kar suları den�ze akmaktadır.

Sulara adeta set oluşturan yollar �le beton kentler, 
yağmur sularının b�r�kerek sel meydana gelmes�ne 
neden olab�lmekted�r. Sellerle b�rl�kte oluşan 
alüvyonlar, den�zler�n der�nl�kler�ne taşınmaktadır. 
Den�z�n d�b� çamurlaşmakta ve y�ne toprakla gelen 
z�ra� �laçlar den�z altı yaşamına olumsuz etk�ler 
yaratmaktadır.
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Müs�laj bel�rleyenler�…
Evsel ve endüstr�yel atıklar sonucu Marmara 
Den�z�'nde organ�k ve �norgan�k toks�k k�rlet�c�ler 
den�z suyunda yüksek sev�yelerde bulunmaktadır. Bu 
k�rlet�c�lere maruz kalan balıklar ve doğal yaşam bu 
durumdan olumsuz etk�lenmekted�r.

Marmara Den�z�'ne �let�len atık sulardak� Azot ve 
Fosfor, sulardak� m�kroorgan�zmalar �ç�n bes� kaynağı 
oluşturmakta ve algler�n aşırı derecede büyümes�ne 
sebep olmaktadır. Den�z k�rl�l�ğ�ndek� en öneml� 
parametrelerden b�r� olan 'alg çoğalması' �le den�z 
ortamındak� oks�jen azalmaktadır. Azot ve Fosforun 
den�zdek� fazlalığı bu aşırı büyümeye(algler) ve bazı 
zeh�rler�n açığa çıkmasına neden olmaktadır.

Müs�laj salınımı �ç�n öneml� koşulun, den�z suyu 
sıcaklığının ortalamanın üzer�nde olması gerekt�ğ� 
b�l�m �nsanlarınca �fade ed�lmekted�r. Marmara'da 
den�z suyu sıcaklığı şu anda son 40 yıl (1982-2021) 
ortalamasının 2,5 derece üzer�nde olduğu tesp�t 
ed�lm�şt�r. Kaldı k�, bazı b�l�m çevreler�nce den�zdek� 
bu sıcaklık artışında Marmara Den�z� K�rl�l�ğ�n�n payı 
olduğu �fade ed�lmekted�r. Küresel Isınma ve İkl�m 
Değ�ş�kl�ğ� müs�laj oluşmasında bel�rley�c�l�ğe sah�p 
ana sorunlardandır.

Azot ve Fosfor 'un b�yok�myasal reaks�yonlarla 
ayrıştırılması sırasında da den�z suyunda aşırı oks�jen 
tüket�lmekte, den�z�n alt kısımları oks�jens�z ortama 
dönüşmekted�r. Den�z Canlıların yaşamında bunun 
karşılığı ölüm demekt�r.

Marmara Den�z�'n�n, n�speten durağan olan �ç den�z 
yapısının yanı sıra, k�rl�l�k ve yükselen den�z suyu 
sıcaklığı ,  müs�laj  �ç�n çok uygun b�r ortamı 
oluşturmuştur.

Endüstr�yel K�rletme…
Endüstr�yel k�rletme den�z� ger� dönüşü olmayan 
ekoloj�k b�r yıkıma sürükleyen öneml� b�r sorun 
kaynağıdır.

50 �şç�den fazla çalışanı olan endüstr�yel �şyerler�nden 
çoğunluğunun arıtma tes�s� yoktur. Olanların b�r 
k ısımda mal�yetler�n düşürülmes� �ç�n tes�s� 
çalıştırmadıkları b�l�nmekted�r.

F�rmaların atık su anal�zler� yakın tak�be alınmalı ve 
denetlenmel�d�r.

Ergene, D�lderes� vb s�ms�yah Marmara Den�z�'ne 
karışırken, tonlarca hafr�yat Marmara Den�z�'ne 

dökülürken, onlarca tersane yapılırken, OSB'ler ve 
sanay� kuruluşları neredeyse denetlenmezken, 
kontrolsüzce l�manlaşmaya �z�n ver�l�rken, ver�lmeye 
devam ed�l�yorken gerekl� önlemler alınmadığı �ç�n 
Marmara Den�z� bugün Müs�lajla adeta ölüme 
terked�lm�ş durumda.

Den�ze Deşarj!
Den�z d�b� yaşamı olumsuz etk�leyen b�r d�ğer faktör 
de den�z deşarjlardır. Kanal�zasyonları b�r yere 
toplayıp, sıvılaştırıp, b�r boruyla kıyıdan �k� üç 
k�lometre uzağa salmak b�r arıtma yöntem� değ�ld�r. 
Arıtma proses� sonucu oluşan çıktının, den�ze deşarjı 
yer�ne ger� kazanımı düşünülmel�d�r.

Den�z Canlı Çeş�tl�l�ğ� G�tt�kçe Azalıyor! Den�z 
Canlıları Ölüyor!
1975'lerde 127 çeş�t olan balık çeş�d� bugün tek 
rakamlardadır. Marmara Bölges� Türk�ye nüfusunun 
%25 �n� barındırmaktadır. Y�ne ulusal ekonom�k 
hacm�n�n yarısından fazlası bölgem�zded�r.

Sünger g�b� den�z�n d�b�nde sab�t olan canlıların 
ölmekte olduğu, dalış yapan b�l�m �nsanlarınca �fade 
ed�lmekte ve görüntülenmekted�r.

Marmara Den�z�'ndek� balıklarda k� ağır metal oranları 
geçm�şe göre çok yükselm�şt�r.

Yıllar önce İzm�t Körfez�'nden çıkan m�dyen�n 
yenmemes� gerekt�ğ� uyarısının ne derece haklı 
olduğunu, o gün bu düşüncey� kabul etmeyen 
Beled�ye Başkanı dah� bugün kabul edecekt�r. B�l�m 
yanılmıyor.

Kar Hırsı  ve G örev�n�  Yer�ne G et�rmeyen 
Yönet�c�ler…
Bu k�rl�l�ğ�n oluşmasına göz yumanlar/önlem 
a l m a y a n l a r,  k ü r e s e l  ı s ı n m a y a  n e d e n  o l a n 
yerl�/yabancı sermaye sah�pler�; evsel ve endüstr�yel 
atıkların aktörler� �se bölgesel kap�tal�stler �le gerekl� 
mevzuat düzenlemeler�, yatırımları ve denet�mler� 
yapmayan kamu yönet�mler�d�r.
Çözüm Öner�ler�
Ağırlıkta, T�caret Burjuvaz�s� �le beton ve asfalt 
ekonom�s�ne h�zmet eden Rant Odaklı İstanbul 
Metropol�tan Planlama anlayışı Tüm Marmara 
Bölges�n�n k�rlenmes� sonucunu da beraber�nde 
get�rm�şt�r.

Yen� K�rl�l�k Yükler�n�n Engellenmes� �ç�n, �lg�l� 
taraflarla b�rl�kte Marmara, “Bölgesel Bazda, Halk ve 
Çevre Sağlığı odaklı b�r yaklaşımla” yen�den 
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planlanmalıdır. Yen� planda Marmara Bölges�ne 
Göçün, Sanay�leşmen�n durdurulması anlayışı 
hükümet pol�t�kası olarak kabul ed�lmel�d�r.

Var olan k�rl�l�k nedenler�n�n ortadan kısa ve orta 
vadede azaltılmasını tem�n etmek �ç�n yatayda ve 
yeş�l alan oranı yüksek b�r kentsel dönüşüm, atık 
m�ktarının azaltılmasına yönel�k düzenlemeler, �ler� 
ar ıt ım s�stemler�n�n kurulması ,  olan ar ıtma 
s�stemler�n�n �y�leşt�r�lmes� ve sıkı denet�m yapılması 
ac�l görevlerd�r.

Özel ve ac�l olarak değ�n�lmes� gereken öner�: İler� 
Teknoloj�l� Arıtma Tes�sler� yapılmasıdır.
Ön arıtma tes�sler�, bas�t arıtma tes�sler� olup sadece 
�r� maddeler�n ve çökeleb�len maddeler�n tutulmasını 
sağlamaktadır. Bu tes�slerde organ�k madde arıtımı 
mümkün değ�ld�r. Marmara Den�z�'n� tehd�t eden ve 
Müs�lajın oluşmasındak� en öneml� k�rlet�c�ler �se 
Organ�k maddeler olan azot ve fosfordur.

Kuraklığın her yıl daha arttığı ülkem�zde, TBMM'de 
Küresel İkl�m Kr�z� Kuraklık ve Su Kaynaklarının Ver�ml� 
Kullanılması Araştırma Kom�syonu oluşturulmuştur. 
Marmara Den�z� K�rl�l�ğ� (b�rl�kte d�ğer den�zler�m�z de 
o l a b � l � r )  ay n ı  K o m � s yo n  y a  d a  öze l  o l a r a k 
o l u ş t u r u l a c a k  y e n �  k o m � s y o n  a r a c ı l ı ğ ı y l a 
�ncelenmel�d�r. Keza anılan Kom�syon'un b�r üyes�, 
ülke çapında “…arıtılan suların sadece yüzde 37's�n�n 
tem�z, Yüzde 23'ünün k�rl�, yüzde 40'ının �se çok k�rl� 
olarak akarsulara, göllere aktığını; 1127 atık su arıtma 
tes�s�nden sadece yüzde 45'�n�n �y� durumda çalıştığını, 
471'�n�n rev�zyona �ht�yacı olduğunu, 154 tanes�n�n �se 
yen�den yapılması gerekt�ğ�n�” �fade etm�şt�r. Yan� 
Marmara Den�z� k�rl�l�ğ�nde kısa ve orta vadede ac�l 
çözüm olab�lecek arıtmalar konusunun aslında 
ülkem�z�n en öneml� konularından b�r�s� olduğu 
açıktır.
Kocael�'de de 23 adet Atık Su Arıtma Tes�ss� var ve 
bunlardan sadece 6 aded� �ler� b�yoloj�k arıtma 
tes�s�d�r. Müs�lajın oluşmasına neden olan azot ve 
fosforun �se kaç tane arıtma tes�s�nde arıtılab�ld�ğ�ne 
da�r b�lg� kamuoyuyla henüz paylaşılmamıştır.

Mevcuttak� arıtma tes�sler�n�n doğru çalıştırılması 
varlığı kadar öneml�d�r. Arıtma Tes�sler�ndek� g�r�ş ve 
çıkış numuneler�n�n bağımsız laboratuvarlarda anal�z 
ett�r�lmel� ve değerler Kamuoyuyla paylaşılmalıdır.
Kullar ve Plajyolu'nda atık sular yoğun yağan 
yağmurlarda doğrudan den�ze ver�lmekted�r. Y�ne 
yağmurlarda atık sular, Kullar'ı besleyen Kavakçılık 
Pompa İstasyonu'ndan Sarı Dere'ye atılmakta. Bu 
durum Yahya Kaptan karşısı D100 karayolu altından 

anlaşılab�l�r. Ac�l olarak yeter� sayıda İler� Arıtım 
S�stemler� kurulmalıdır.

Bu aşamadan sonra, İzm�t Körfez�'ne ve Marmara 
Den�z�'ne b�r bardak b�le su dökülmemel�d�r.

Arıtılmış suyun, tarımsal sulama amaçlı ve endüstr� de 
kullanılması yönünde yatırımlar yapılmalıdır. Bu 
sayede var olan �çme suyu kaynaklarımızı da 
korunmuş olur.

Öncel�k Halk Sağlığı ve Doğamızın Yaşamasıdır: 
K�rletecek Projeler ve Yatırımlara Hayır!
Y�ne Kanal İstanbul Proje �le oluşacak yen� şehr�n 
yaratacağı ek yükün yanında y�ne g�tt�kçe k�rlenen 
Karaden�z'den gelecek olan k�rl�l�kler de Marmara 
D e n � z � ' n e  t a ş ı n a c a k t ı r.  B u  p r o j e n � n  d � ğ e r 
olumsuzluklarının yanında, k�rlenmeye kümülat�f 
etk�s�n�n oldukça yüksek olacağı açıktır.

Toplantıya TMMOB Kocael� Davet Ed�lmed�.
2000'l� yılların başında paylaşılan raporların 
üzer�nden yıl lar geçm�ş ancak h�çb�r önlem 
almayanlar Müs�laj görünür hale geld�kten sonra �lg� 
göstermeye başladılar.

Marmara Beled�yeler B�rl�ğ� Başkanlığı (Çevre 
Yönet�m� Koord�natörlüğü) tarafından 4 Haz�ran 2021 
(bugün) yapılacak olan “Marmara Den�z�'nde Müs�laj 
Problem� ve Çözüm Öner�ler� Çalıştayı” toplantısına 
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu ve b�leşenler� 
olarak maalesef davet almadığımızı bel�rt�r�z.

5 Haz�ran Dünya Çevre Günü: Sadece B�r Dünya 
Var…
Gelecek Nes�llere yaşayab�lecekler� b�r dünya 
bırakab�lmek �ç�n, ekoloj�k b�r kr�ze dönüşen çevre 
sorunlarının çözümünde, bütüncül pol�t�kalar, 
hukuksal ve kurumsal düzenlemeler gel�şt�r�lmel� ve 
u y g u l a n m a l ı d ı r.  B u  d ü ş ü n c e l e r l e ,  � ç � n d e 
bulunduğumuz çevre felaketler �  neden�yle 
kutlanacak b�r gün olmaktan z�yade uğruna 
mücadele ed�lecek b�r gün olarak n�telend�rd�ğ�m�z 5 
Haz�ran Dünya Çevre Günü'nde yaşamdan yana olan 
herkese TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu 
olarak yan yana duracağımızı paylaşıyoruz.

Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu
(İKK) Sekreter�
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KARASU - ADAPAZARI TREN YOLU HATTI EN KISA SÜREDE TAMAMLANMALIDIR

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Yerel Yönet�mler Kom�syonu tarafından Karasu Dem�ryolu 
Projes� �le �lg�l� basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

Sanay� Tes�sler�n�n Kara ve Den�zlerdek� Taşıma Yükünün 
Azaltılması, Dem�ryolu Taşımacılığının Etk�n Kullanımı İle 
Mümkündür.

Gel�şm�ş ülkelerde, sanay� �ç�n gerekl� hammaddeler�n ve 
fabr�ka üret�mler�n�n büyük b�r bölümü den�zyolu-dem�ryolu 
entegrasyonu �le taşınmaktadır. Dem�ryolu bağlantısı 
olmayan l�manların ver�ml� �şlet�lmes� ve gel�şmes� olası 
değ�ld�r. Türk�ye'n�n Karaden�z ve Akden�z'e açılan öneml� 
kapıları olan Trabzon ve Antalya l�manlarının dem�ryolu 
bağlantıları hala yapılamamıştır. Konya-Karaman, Ankara-
S�vas ve Bursa hızlı tren projeler�n�n de b�t�r�lmes� hedeflenen 
tar�hler� 5 �le 7 yıl aştığı gözlenm�şt�r.

Bu durum bölgem�zde de yaşanmaktadır. Karasu Adapazarı 
dem�ryolu  projes�n�n kamu yararı ve dünya ulaştırma sektörü 
gerçekler� göz önüne alınarak mümkün olan en kısa sürede 
tamamlanması Ülkem�z �ç�n b�r zorunluluktur.

Karasu-Adapazarı Dem�ryolu İhale Aşaması ve Gec�kme 
Süres�
B�l�nd�ğ� üzere, Adapazarı ve Ar�f�ye hattında �şlet�lmekte olan 
dem�ryolu hattı �le Karasu'da mevcut bulunan L�man ve 
Sanay� tes�sler� arasında 73 km uzunluğunda ç�ft hatlı 
dem�ryolu hattı projes� 320 m�lyon TL bedel �le yapılması �hale 
ed�lm�şt�. Altyapı �nşaatı üzer�ndek� köprüler, v�yadükler ve 
d�ğer sanat yapıları �le b�rl�kte 20/04/2011 tar�h�nden �t�baren 
750 takv�m günü �ç�nde tamamlanmak üzere �hales� yapılan 
proje ş�md�den 7 yıl gec�km�ş durumdadır. Defalarca ek bütçe 
ver�len fakat b�t�r�lemeyen bu projen�n en kısa sürede 
tamamlanması kamu kaynaklarının etk�n kullanımı açısından 

ö n e m  a r z 
e t m e k t e d � r . 
Erteleme tar�h� �le 
b�rl�kte projen�n  
n e  z a m a n 
b � t � r � l e c e ğ �  � l e 
kes �n  aç ık lama 
bulunmamaktadır
.
Karasu Dem�ryolu Projes� Neden Öneml�?
Karasu Dem�ryolu Projes�, özell�kle Doğu  Marmara 
Bölges�nde kurulmuş Sanay� ve Organ�ze Sanay� Bölgeler� �ç�n 
gerekl� hammadden�n �şletmelere ulaşımı ve İşletmelerde 
üret�len ürünler�n Karasu l�manından daha ucuz ve hızlı 
taşınması �ç�n son derece öneml�d�r.

Gel�şm�ş l�man �şletmec�l�ğ� bulunan Karaden�z Ülkeler�nden 
sağlanacak hammaddeler ulaşım g�derler�n�n azalması �le 
daha düşük mal�yetlerle sanay�c�m�ze ulaşacaktır. Sanay� 
tes�sler�nde üret�lm�ş ürünler �se gen�ş b�r pazar olan 
Karaden�z Ülkeler�ne kolayca sevk ed�leb�lecekt�r.

Karasu Dem�ryolu Projes�nde Mevcut Durum
Yapılmış olan beton kolonlar-perdeler yıllardır atıl durumda 
olup, zem�n suyu ve doğal şartlar sebeb� �le ekonom�k 
ömürler� kısalmıştır. Bu sebeple proje hayata geç�r�lmeden 
önce tekrar mukavemet testler�n�n yapılması gerekmekted�r.

Projen�n �lerleme oranı �ç�n �se güncel b�lg�ler ve projen�n 
tamamlanma süres� resm� kaynaklardan kamuoyu �le 
paylaşılmalıdır.

SOMA FACİASINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!
13 Mayıs 2014 tar�h�nde aralarında 5 
mühend�s�n de ya-er aldığı 301 
maden emekç�s�n�,  alınamayan 
önlemler sonucu meydana gelen 
fac�ada kaybett�k.
7 yıl önce yaşanan felaket, sömürü 
hırsının ve neol�beral pol�t�kaların 
maden �şletmeler� get�rd�ğ� durumu 
gözler önüne serm�şt�. Yıllar boyunca 
uygulanan özelleşt�rmelerle kamu 
madenc�l�ğ�n�n yok ed�lmes�n�n, 
�şç�ler�n send�kasızlaştırılmasının ve 
sömürüye yönel�k çalışma s�stem�n�n 
dayatılmasının, madenler� �şç�ler �ç�n 
ne kadar güvens�z yerler hal�ne 
get�rd�ğ�n� gördük. Uzun b�r geçm�şe dayanan madenc�l�k 
b�lg� ve b�r�k�m�n�n yok sayılarak tekn�k b�lg� ve alt yapı olarak 
yeters�z, deney�ms�z ş�rketler�n kar hırsıyla �şlett�kler� 
madenler�n taşıdıkları tehl�keler� acı b�ç�mde deney�mled�k.
Sorumluluğu sermayeden uzaklaştırmak �ç�n mühend�sler� ve 

�ş güvenl�ğ� uzmanlarını sorumlu 
tutma çabası bugün de devam 
etmekted�r.
Üzer�nden kaç yıl geçerse geçs�n, 
yargı ne karar ver�rse vers�n, b�zler, 
301 madenc�n�n ölümünü, s�yas� 
�kt�darın ve kamu kurumlarının 
sorumluluğunu, madenc� ş�rket�n 
açgözlü sah�pler�n� ve fac�aya sebep 
olan k�ş�ler� asla unutmayacağız, 
unutturmayacağız.
İnsanca yaşayab�leceğ�m�z b�r ülke ve 
�nsan� koşullarda çalışab�leceğ�m�z �ş 
koşulları �ç�n mücadele etmeye 
devam edeceğ�z.

 
Murat KÜREKCİ
TMMOB
Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�
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W�ndows 11 ne zaman çıkacak?

W�ndows 11'özell�kler� ve �şlet�m s�stemler� �le �lg�l� 
tanıtımın ardından W�ndows 11'�n çıkacağı tar�h de 
merak konusu oldu. M�crosoft'un 6 yıl önce kullanıma 
sunduğu W�ndows 10'un yer�n� W�ndows 11 alıyor. 
Dünyaca ünlü teknoloj� dev�, konuyla �lg�l� olarak 
merakla beklenen açıklamayı bugün yaptı ve 
W�ndows 11 tanıtımını yapıp özell�kler�n� açıkladı.

M�crosoft, W�ndows 11'�n bu sonbaharda kullanıma 
sunulacağını açıkladı. W�ndows Ins�ders üyeler� �se 
önümüzdek� hafta yayınlanacak ön�zleme sürümü �le 
yen� nes�l �şlet�m s�stem�n� test etmeye başlayacaklar. 

İşlemc�: 64 b�t, ç�ft çek�rdekl�, 1 GHz
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB
Ekran: 9 �nç, 1366 × 768 p�ksel
Graf�k: D�rectX 12 uyumlu, WWDM 2.x sürücüler�
Güvenl�k: UEFI, Güvenl� Önyükleme ve TPM 2.0

M�crosoft, W�ndows 11'�n dark modunu elden 
geç�rd�ğ�n� ve temaları yen�led�ğ�n� bel�rt�l�yor. 
M�crosoft'a göre W�ndows 11, en güvenl� W�ndows 
sürümü. M�crosoft, W�ndows 11'�n çoklu pencere 
yetenekler� �ç�n de çalışmış. Yerleşt�rme düzenler�, 
kullanıcıların W�ndows 11'de b�rden fazla uygulama 
açarken �şler�n� kolaylaştırıyor, b�rden fazla �ş� kolayca 
yapmalarını sağlıyor.

Bebek Bezler�nde Yerl� ve Akıllı Ürün Model� 
Başlıyor!

İstanbul Ün�vers�tes�'n�n Cerrahpaşa Tıp Fakültes�'nde 
başarılı uzman ek�p tarafından ün�vers�te ve sanay� 
beraberl�ğ�nde akıllı bebek bez� gel�şt�r�ld�. Yüzey�ne 
yerleşt�r�lm�ş olan özel solüsyon tarafından bebeğ�n 
�drarında bulunan enfeks�yonun olup olmadığını 
gösteren bu akıllı bebek bez�, dünyada b�r �lk olarak 
karşımıza çıkıyor.

Hem ülkem�z�n hem de dünyanın �lk akıllı bebek 
bez�n�n patent�n� alan Arkan, “Dünyada �lk ve tek olma 
özell�ğ�n� taşıyor. Bu üründek� temel amaç şudur; 

çocuklar bakter�yel �drar yolu enfeks�yonu 
geç�rd�ğ�nde bez�n dış yüzey�nde bulunan pembe 
b�r şer�tte renk değ�ş�m� oluşuyor. Dolayısıyla a�leler, 
çocukların enfeks�yon geç�rd�ğ�n� görüp hızlıca 
doktora başvuruyor. Bu şek�lde erken tanıya �mkân 
sağlanıyor. Daha hızlı şek�lde sağlık kurumuna 
g�d�ld�ğ� �ç�n daha az ant�b�yot�kle bu hastalık 
atlatılıyor. Böylece çocukta daha az hasar oluşuyor” 
�fadeler�n� kullandı.

�OS 14, �Message İç�n Yen� B�r Güvenl�k Katmanı 
Ürett�!

Google Project Zero ek�b�n� h�ç duydunuz mu? 
İnsanların özell�kle kend�s�yle �lg�l� arayışlarına 
cevap veren ek�plerden olan �Os, bu konuda yen� b�r 
güncelleme üzer�nde çalışıyor.

Özell�kle güvenl�k konuşmalarından sonra ve 
�nsanlar b�r şekl�de bu yen� düzenlemeler üzer�nde 
dururken, ABD üzer�nde de yen� çalışmalar 
yapılıyor. ABD merkezl� teknoloj� dev� Apple'ın �OS 
14'le b�rl�kte �Message uygulamasına yen� b�r 
güvenl�k katmanı ekled�ğ� ortaya çıktı. Google'ın 
Project Zero ek�b�nden Samuel Grob tarafından 
keşfed�len bu güvenl�k katmanı, gelen tüm 
mesajların önce güvenl� b�r şek�lde �ncelenmes�n� 
ve kötü amaçlı yazılım olması durumunda bu 
mesajın �OS �le etk�leş�me g�rmes�n� veya kullanıcı 
ver�ler�ne er�şmes�n� engell�yor.

Güvenl�k katmanı konusunda öneml� b�r atılım 
yapan �OS, son zamanların güvenl�k pol�t�kaları ve 
kullanıcı sözleşmeler� konusunda da detaylı b�r 
çalışma üretecek g�b� görünüyor. Bu yüzden de 
herkesle �lg�l� daha etk�l�, daha yen�l�kç� ve fırsat 
odaklı b�r çözüm üzer�nde durab�l�yorsunuz. 
BlastDoor olarak �s�mlend�r�len bu katman �ç�n 
�Message uygulamasında yer alan bütün ver�ler� 
ayrıştırmaktan mutlu olduğunu da söylüyor. Bu 
yüzden de genel olarak yen� b�r güvenl�k katmanı 
o l d u ğ u n u  v e  p e k  ç o k  ş e y � n  b u n u n l a 
çözüleb�leceğ�n�n de altını ç�z�yor.

Yapılan açık lamalara göre �Message ar t ık 
görülmem�ş b�r sev�yede güvenl�ğe sah�p!

Kaynak: Teknoloj�sever.com, m�ll�yetteknoloj�.com �nternet
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SEÇİLMİŞ KİŞİ
Lo�s LOWRY

BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE

PAL SOKAĞI ÇOCUKLARI
(Çocuk Ser�s�)

Sonra döndü ve onu yalnız 
başına,  yüzü k alabal ığa 
d ö n ü k  aya k t a  d u r u r k e n 
bırakarak, sahneden ayrıldı. 
Kalabalık aynı anda hep 
b�rl�kte adını mırıldanmaya 
başladı. "Jonas." İlk başta 
f ı s ı l d ı yo r l a rd ı .  Zo r l u k l a 
d u y u l u y o r d u ,  s e s l e r � 
bastırılmıştı. "Jonas, Jonas." 
Sonra daha yüksek sesle ve 
hızla devam ett�. "JONAS. 
JONAS. JONAS." Adının b�r ağızdan söylenmes�nden, 
Jonas,  topluluğun kend�s�n�  ve yen� görev�n� 
ben�msed�ğ�n�, yen� bebek Caleb'e verd�ğ� g�b� 
kend�s�ne de yaşam verd�ğ�n� b�l�yordu. Göğsü m�nnet 
ve gururla kabarmaştı. Ama aynı zamanda korkuyla da 
dolmuştu. Kend�s�n�n seç�lmes�n�n ne anlama geld�ğ�n� 
b�lm�yordu. Ne olacağını ya da başına neler geleceğ�n� 
b�lm�yordu. (Tanıtım Bülten�nden) 

Sayfa Sayısı: 167
Baskı Yılı: 2021
Yayınev�: Arkadaş Yayıncılık

Esk� b�r papaz, ayrıca yayıncı 
ve gazetec� olan Gr�gor�y 
Petrov,  F�nland�ya' ya ve 
Johan W�lhelm Snelman'a 
adadığı bu ölümsüz eser�n�, 
başka ülkelere ama özell�kle 
Rusya'ya örnek teşk�l ets�n 
d�ye kaleme almıştır. Sonuçta 
yoksul, kurak ve az nüfuslu 
F�nland�ya "hayat yaratıcıları" 
o l a r a k  a d l a n d ı r ı l a n 
y u r t t a ş l a r ı n ı n  e l  e l e 
vermes�yle adeta küller�nden 
doğmuş; d�n, d�l, ırk, eğ�t�m, a�le hayatı ve yönet�m g�b� 
konularda son sürat gel�şm�ş ve bu sayede d�ğer bütün 
ülkeler� ger�de bırakmayı başarmıştır. 
Asıl Petrov'un ölümünden sonra yankı bulan Beyaz 
Zambaklar Ülkes�nde, özell�kle Bulgar�stan'da ve 
Türk�ye'de sayısız baskı yapmıştır, öyle k� okumaya 
başladığı andan �t�baren k�taba hayran kalan Mustafa 
Kemal Atatürk bu ölümsüz eser�n okulların müfredatına 
konmasını �stem�şt�r.

İsveç'�n hâk�m�yet�nden çıkarak görece daha ılıman Rus 
egemenl�ğ� altına g�ren F�nland�ya halkının omuz 
omuza vererek kend� ulusal k�ml�kler�n� bulmaya 
çalışmalarına tanık olacak ve bu halkın, ülkes�n� daha 
�ler�ye taşıyacak n�tel�kte yen�l�klere �mza atan 
şahs�yetler�yle tanışacaksınız. (Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 256
Baskı Yılı: 2018
Yayınev�: İnd�go K�tap

N e m e c s e k ,  B o k a  ve  Pá l 
Sokağı'nın öbür çocukları 
1907 yılında Budapeşte'n�n 
y o k s u l  J ó z s e f v á r o s 
semt�nden yola  ç ıkt ı lar. 
Bugün artık bütün dünyada 
tanınıyorlar. Bugüne kadar 
her yaştan m�lyonlarca �nsan 
onların dokunaklı h�kâyes�n� 
okudu; tıpkı Budapeştel� 
ç o c u k l a r  g � b �  o n l a r  d a 
Boka'nın cesaret�ne hayran oldu, Nemecsek'�n ürkek 
ama kararlı kahramanlığı karşısında gözyaşlarını 
tutamadı.
Ş�md� artık Pál Sokağı Çocukları'nın Arsa'sında kocaman 
çok katlı evler var. Ama ne gam: Dünyanın bütün 
çocukları Pál Sokağı'ndandır!

Sayfa Sayısı: 244
Baskı Yılı: 2016
Yayınev�: Yapı Kred� Yayınları
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Bahar alerj�s� ned�r? Bahar alerj�s� bel�rt�ler� ve tedav�s�
Alerj� normalde zararlı olmayan maddelere karşı 
vücudun verd�ğ� abartılı cevaptır. Bu abartılı cevap 
bazen tüm vücutta, bazen vücudun b�r kısmında 
olab�l�r. Gözde olursa alerj�k konjokt�v�t, üst solunum 
yollarında olursa alerj�k r�n�t ( saman nezles� ), 
akc�ğerlerde olursa astım, c�ltte olursa ürt�ker, egzama 
ya da kontak dermat�t den�r.

Bahar alerj�s� neden olur?
Alerj� çok sık görülen b�r hastalıktır. Genet�k yatkınlık ve 
çevresel faktörler ortaya çıkışında öneml� rol oynar. 
İmmün s�stem normal olarak vücudumuzu bakter�, 
v�rüs g�b� m�kroplara ve zararlı maddelere karşı korur. 
Ancak normalde zararlı olmayan maddelere karşı 
�mmün s�stem abartılı cevaplar vermeye başlar �se buna 
alerj� den�r. Alerj�k hastaların �mmün s�stemler� bazı 
maddelere karşı aşırı hassastır. Bu maddelerle 
karşılaşınca �mmün s�stem kontrolden çıkar ve kaşıntı, 
kızarıklık, ş�şme, spazm, göz yaşarması, burun akıntısı 
g�b� alerj�k ş�kayetler ortaya çıkar. Alerj�y� başlatan 
maddeye alerjen den�r. Polen, küf, hayvan tüyü, ev tozu, 
�laçlar ve gıdalar en sık karşılaşılan alerjenlerd�r. 
Özell�kle bahar mevs�m�nde ortaya çıkan, burun 
akıntısı, burunda tıkanıklık, gözlerde yaşarma ve 
hapşurma bel�rt�ler� �le seyreden tablo bahar alerj�s� ya 
da mevs�msel alerj�k r�n�t olarak adlandırılır. Bahar 
alerj�s�n�n nedenler� ağaçlar ve ç�menlerden yayılan 
polenlerd�r.   Polenler havadan burun, göz ve 
boğazımıza yapışarak b�r�k�rler. Daha sonra alerj�k 
reaks�yon ve buna bağlı bel�rt�ler ortaya çıkar. 

Bahar alerj�s� bel�rt�ler� nelerd�r?

Bahar alerj�s�n�n bel�rt�ler� arasında;
• Burun tıkanıklığı,
• Hapşırma nöbetler�,
• Sulu burun akıntısı,
• Burun ve gözlerde kaşıntı (aynı zamanda konjukt�v�t),
• S�nüslerde baskı ve yüzde ağrı,
• Gözaltlarının ş�şmes� ve mav�ms� b�r renk alması,
• Koku ve tat duyularında azalma,

• Çocuk hastalarda sık sık eller�n� buruna sürtme ve 
kaşıma hareket�,
• Yorgunluk,
• Algılama güçlüğü,
• Uyku bozukluğu ,
• Damakta ve gırtlakta kaşıntı,
• Öksürük ve baş ağrısı görüleb�l�r.

Haftada 4 günden az ya da 4 haftadan daha kısa süren 
alerj�k r�n�t semptomlarının olması aralıklı alerj�k r�n�t 
olarak, haftada 4 günden daha fazla veya 4 haftadan 
daha fazla süren aler�k r�n�t semptomlarının olması 
kalıcı alerj�k r�n�t olarak tanımlanır. 

Alerj�k r�n�t her yaşta görüleb�lmekle b�rl�kte en sık 
başlangıç yaşı çocukluktan er�şk�n döneme geç�ld�ğ� 
yıllar olarak görülmekted�r. Alerj�k r�n�tl� hastalarda 
yaklaşık %50 poz�t�f a�le h�kayes� vardır. Hem anne hem 
de babada alerj�k r�n�t olan çocukların %68'� 10 
yaşından önce, %85'� de 20 yaşından önce �lk alerj� 
bulgularını verm�şlerd�r. Alerj� bulgularının kaybolması 
olasılığı %10 c�varında olup sadece hastalığın haf�f 
formlarında görülür. 

Alerj�k r�n�t (bahar alerj�s�) �ç�n r�sk faktörler� nelerd�r?

Alerj�k r�n�t�n ortaya çıkmasını artıran faktörler şu 
şek�lde sıralanab�l�r;
• A�lede alerj� veya atop� öyküsünün olması,
• Sosyoekonom�k düzey�n yüksek olması,
• S�yah ırk,
• Hava k�rl�l�ğ�,
• A�len�n �lk çocuğu olma,
• Ev �ç�nde hayvan beslenmes�,
• Evde s�gara �ç�lmes�,
• Bebeğ�n b�r yaşından önce yapay mamalarla beslenmes�.

Bahar alerj�s� tanısı nasıl konur?
Burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve hapşurma 
ş�kayetler� �le gelen hastada detaylı öykü alımı tanının 
ana unsurudur. Bulguların haftada kaç gün ortaya 
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çıktığı ve ne kadar süred�r devam ett�ğ� öğren�l�r. Alerj�k 
r�n�tte bulgular bazı ortamlarda ortaya çıkar, bazı 
ortamlarda kaybolur. Soğuk algınlığında bulgular 
ortam �le değ�şmez. Hek�m hastanın burnunu muayene 
ett�ğ�nde burunda ödem gözlen�r. Burun mukozası 
soluktur. Alerj�k hastalarda göz altlarında mav� mor 
halkalar olur. Küçük çocuklarda burnun sürekl� yukarı 
kaldırılması �le burun sırtında buruşma meydana gel�r 
buna ''alerj�k selam'' den�r. Alerj�k r�n�tte sıklıkla eşl�k 
edeb�len d�ğer hastalıklar orta kulakta sıvı b�r�k�m�, 
s�nüz�t ve uyku bozukluklarıdır. Bu nedenle alerj�k r�n�t 
yakınması �le gelen hastada ayrıntılı kulak burun boğaz 
muayenes�n�n yapı lması  ve  gerekt �ğ�nde bu 
hastalıkların da araştırılması öneml�d�r.

F�z�k muayene bulguları ve ayrıntılı b�r h�kaye alınması 
�le genell�kle alerj�k r�n�t tanısı konulab�l�r. Ancak r�n�t 
tanısını kes�nleşt�rmek veya ayırıcı tanı yapab�lmek �ç�n 
bazı laboratuar testler�ne gereks�n�m duyulab�l�r. 

ALERJİ TESTLERİ;
• Der� testler�: Hastanı ön kolu ç�z�lerek veya del�nerek 
alerjen damlatılır. Ürt�ker meydana gel�rse poz�t�f kabul 
ed�l�r.
• Serum IgE düzey�
• Spes�f�k �mmünglobul�nler
• Burundan sürüntü alınması
• Kanda euz�nof�l düzey� şekl�nde sıralanab�l�r.

Bahar alerj�s� tedav�s� nasıl yapılır?
Alerj�k r�n�t (bahar alerj�s�) uzun süren hasta hek�m 
�l�şk�s� ve sabır gerekt�ren b�r tedav�d�r. Tedav�de 
alerjenlerden korunma yanında burundan kort�zonlu 
spreyler ve ant�alerj�k �laçlar kullanılır. Bağışıklık 
s�stem�n� güçlend�rmek amacıyla dengel� beslen�lmel�, 
�st�rahat ed�lmel� ve bol su �ç�lmel�d�r. A, B, C ve E 
v�tam�nl� bes�nler tüket�lmel�d�r. Alerjenlerden uzak 
kalınmalı, mutlak surette korunulmalıdır. Stresten uzak 
yaşamalı, alkol, s�gara tüket�lmemel�d�r. Bazı hastalarda 
�mmünoterap� yan� aşı uygulaması yapılmaktadır. 
İmmünoterap� �ç�n seç�lecek hastalar genell�kle alerj�s� 

�laçlarla kontrol ed�lemeyen veya �laç yan etk�ler�nden 
rahatsız olan hastalardır. Hastada en az �k� mevs�m veya 
6 ay alerj� bulguları varsa aşı düşünüleb�l�r. 

Bahar alerj�s� tedav� ed�lmezse c�dd� sorunlara sebep 
olur mu?

Bahar alerj�s�nde polenler buruna g�rer ve göze yapışır. 
Gözde sulanma, kızarma, kaşınma, burunda kaşınma, 
burun akıntısı, burunda tıkanma, boğazda yanma, 
hapşırma g�b� bel�rt�ler olur. Gece uyku düzen� bozulur, 
gündüz konsantrasyon eks�kl�ğ� ve baş ağrısı olab�l�r. 
Hastalık göz kaşıntısı ve hapşırmaktan �baret bas�t b�r 
hastalık değ�ld�r. Tedav� ed�lmezse ve önlem alınmazsa 
tekrarlar. S�nüz�t, ot�t ve astıma neden teşk�l edeb�l�r.

Bahar alerj�s�nden korunma yolları nelerd�r?
Bahar alerj�s�nden korunab�lmek �ç�n önce hang� 
polen�n alerj� yaptığının b�l�nmes� gerekl�d�r. Bunun �ç�n 
alerj� test� gerekl�d�r. Polenler coğraf� bölgelere göre 
değ�şkenl�k göster�r. Sabahtan öğlene kadar polenler 
en yüksek sev�yede bulunur. Yağmur yağdıktan sonra ve 
akşam saatler�nde polen yoğunluğu azalır. Bu nedenle :

• Polenler�n yoğun olduğu sabah saatler�nde, kuru ve 
rüzgarlı havalarda zorunlu değ�lse dışarı çıkmayın. 
• Polen mevs�m�nde spor �ç�n kapalı alanları terc�h ed�n.
• S�perl� şapka kullanın.
• Göz nezlen�z varsa güneş gözlüğü faydalı olab�l�r. 
• Eve geld�ğ�n�zde g�ys�ler�n�z� değ�şt�r�n
• Uzun kollu elb�seler ve pantolon g�y�n.
• Eve geld�ğ�n�zde duş alın ve bol su �le yüzünüzü 
yıkayın.
• Çok ş�ddetl� bulgularınız varsa ev�n�zde ve aracınızda 
polen f�ltres� kullanın.
• Polen mevs�m�nde çamaşırlarınızı evde kurutmaya 
özen göster�n.
• Polenler�n yoğun olduğu saatlerde kapı, pencere 
açmayın.
• Doktorunuz tarafından reçete ed�len �laçlarınızı 
düzenl� kullanın.
• Düzenl� doktor kontroller�n� �hmal etmey�n.
• Rüzgarlı havalarda dışarıda bulunmamaya çalışın.
• Toplu taşıma araçlarında açık kapı ve pencere 
önler�nde durmayın.
• Ç�mler�n b�ç�ld�ğ� ortamlardan uzak durun.
• Polenler�n yüksek olduğu mevs�mlerde uygun b�r 
maske kullanab�l�rs�n�z.
• S�gara �çmek ş�kayetler� çok artırır. Kend�n�z s�gara 
�çmey�n ve s�gara �ç�len ortamlardan uzak durun
• Ç�menl� ç�çekl� ortamlarda yerde uzanmayın.

Hastalığınızın %100 tedav�s�n�n mümkün olmadığını 
unutmayın; ancak alacağınız tedb�rlerle hastalığınızı 
kontrol altına alab�l�rs�n�z.



mmo’dan

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

TAYFUN SARISÜLEYMAN
TAHA EREN TUĞRUL
KADİRCAN KASAB
ÜNAL KESKİNKURT
EBRU KABİL
EMRAH HOCA
LOKMAN ACAR
TEOMAN AYHAN
TUBA YILDIRIM
MELİH VİDİNLİ
TALHA TOLU
SELMA GÜLBEYAZ
BATUHAN NUHOĞLU
SERKAN YILMAZ
EMİNE BÜŞRA PEKER

MEHMET FURKAN ÇOLAK
CEYHUN TUNCER
MUAMMER ÖNEL
CANBERK YENER
ONUR ATASEVEN
DOĞUHAN KOVANCILI
NİSA AĞCA
SAMET BİLİR
UĞUR DİŞ
A. NURİ KÖSE
AHMET ÖZ
SEFA YILDIRIM
MUHAMMET FATİH KİTAP
ABDULLAH CEBECİ

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

ERDAL GÜLER
MUHAMMET AYDINLI
BURAK DOĞAN
MÜCAHİT İNCE
UĞURKAN ERENKAYA
ÜMİT VURUŞ
FATİH SARI
AKIN UĞURLU
MERTKAN TURHAN
HAZEL TEZCAN
HASAN SEVİNDİK
SERVET ALTUNKAYA
RAMAZAN YİĞİT KARACA
MERVE SARILI
AYKUT ÇAKMAK

HÜSEYİN SÖNMEZOĞLU
YASİN ÇAKIR
MUHAMMED KARAKAŞ
ECEM CEYLAN IŞIK
SONER ARDA
FATİH KARA
F. TAYFUN SİLANOĞLU
SEHILDAN DEMİRKAYA
KAAN VELİ CÜNLÜ
CEM EREN ÖZBAY
TAHA EMRE EFENDİOĞLU
SİNAN DURMAZ
MUSA ALİCAN DÖNMEZ
MURAT DANIŞMAN
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https://www.mmo.org.tr/kocaeli/uyelerimize-indirim-protokolu-yapilan-firmalar


üyelerimizden

BAŞSAĞLIĞI

• Değerl� Üyem�z, Mak�na Mühend�s� Ender ÖZTÜRK  05 
Mayıs 2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r. 
Allahtan rahmet, kederl� a�les�ne, sevenler�ne başsağlığı 
ve sabır d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z M�ka�l EROL un annes� Nurten EROL  25 
Mayıs 2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Kederl� a�les�n�n 
acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Mustafa YAPAR 'ın annes� 30 Haz�ran 
2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r. 
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Odamıza değerl� katkıları bulunan Av. Murat 
ÖZVERİ'n�n kızı geç�rd�ğ� rahatsızlık sebeb�yle 14 
Haz�ran 2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r. A�les�ne ve 
sevenler�ne başsağl�ğ� ve sabırlar d�ler�z.




