
Mayıs - Haziran 2019 • Yıl: 25 • Sayı: 92
TMMOB

T M M O B M A K İ N A M Ü H E N D İ S L E R İ O D A S I K O C A E L İ Ş U B E S İ YAY I N O R G A N I D I R





içindekiler

www.mmo.org.tr/kocael� 0850 495 0 666 / 0262 3246933 e-posta: kocael�@mmo.org.tr

MMO KOCAELİ ŞUBESİ
Körfez Mah. İzzet Uzuner Sok.

No. 14  İzm�t / KOCAELİ
Tel: 0 262 324 69 33 - 34

322 70 42 - 325 48 64 - 323 15 08
Faks: 0 262 322 66 47

SAKARYA İL TEMSİLCİLİĞİ
Cumhur�yet Mah. Kayın Sok.
No. 13 Yılmazer İş Merk. D. 6

SAKARYA
Tel: 0 264 279 63 93

Faks: 0 264 282 14 17

BOLU İL TEMSLCİLİĞİ
Bahçel�evler Mah.

Atatürk Bulvarı
Aksoy Apt. No. 15/1  BOLU

Tel: 0 374 215 39 12
Faks: 0 374 213 12 23

DÜZCE İL TEMSİLCİLİĞİ
Azm� M�ll� Mah. Gazhane Cad.

Özsoy İş Merk.
No. 4 K. 2 D. 10-11  DÜZCE

Tel: 0 380 523 68 69
Faks: 0 380 512 26 26

GEBZE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
Hacı Hal�l Mah. Adl�ye Cad.

TMMOB B�nası
No. 25/4  Gebze /KOCAELİ

Tel: 0 262 644 33 69
Faks: 0 262 646 29 43

Gönder�len yazıların yayınlanıp 
yayınlanmamasına TMMOB 
Mak�na Mühend�sler� Odası 

Kocael� Şubes� Yönet�m Kurulu 
karar ver�r. Yayımlanan yazılardak� 

sorumluluk yazarlarına, �lan ve 
reklamlardak� sorumluluk �lan ve 
reklam veren k�ş� veya kuruluşa 
a�tt�r. Bültene gönder�len çev�r� 

yazıların kaynağı mutlaka bel�rt�l�r. 
Gönder�len yazılar yazara ger� 

ver�lmez.

Baskı Aded� : 1.000

Yerel Sürel� Yayın
MMO Kocael� Şubes� Yayın Organıdır.
MMO Üyeler�ne ücrets�z gönder�l�r.

Tasarım, Tekn�k Hazırlık ve Baskı:
ACL OFSET LTD. ŞTİ.

Yen�yalı Mah. Hürr�yetBulvarı
No. 198/B  Körfez / KOCAELİ

Tel: 0 262 527 00 41
www.aclofset.com.tr

MMO Kocael� Şube
Yayın Kurulu:

Alpaslan GÜVEN

Ömer BOZKURT

Hüsey�n Cemal HÜSEYİN

Basın Yayın Halkla İl�şk�ler
S�bel KAHYA

BÜLTEN

Mak�na Mühend�ler� Odası
Kocael� Şubes� Adına Sah�b�:

Murat KÜREKÇİ

Sorumlu Yazı İşler� Müdürü:
Mehmet Al� ELMA

Mayıs - Haz�ran 2019
Yıl: 25 • Sayı: 92

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

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

MÜHENDİSLİK YEMİNİ

Yönet�mden

TMMOB 45. Dönem 3. Danışma Kurulumuz
İstanbul’da Toplandı

TMMOB 45. Dönem 3. Danışma Kurulu
Sonuç B�ld�rges� Yayınlandı

LPG’l� Araçların Otoparklara Alınması G�r�ş�m�
Taşıdığı Hayat� R�skler Neden�yle Durdurulmalı

1 Mayıs B�rl�k Mücadele Dayanışma Gününde
Alanlardaydık

Nasıl B�r Staj Dönem�? Panel� Gerçekleşt�r�ld�

Soma’da Adalet Göçük Altında Kaldı

Uluslararası Taner Yelkenc� Hukuk ve Devlet Teor�s�
Sempozyumunun 6. sı Kocael�’de Gerçekleşt�r�ld�

Şube Günlüğü

Basın Açıklamaları
• Çayırova Tekst�l Fabr�kası Yangını
• İzm�t Halkev�ne, Tar�h�m�ze ve Kent�m�ze Sah�p Çıkıyoruz
• Önlem� Alınmayan Her �ş Kazası C�nayett�r.
• İstanbul Seç�mler�n�n İptal�

Kültür & Sanat

Ç�zg�lerle Gündem

Teknoloj� Günlüğü

Yazılı Basında Şubem�z

Sağlık

Üye Anlaşmalı Kurumlar

Üyeler�m�zden

2

3

4

6

7

7

8

9

15
16
17
18

19

20

21

22

23

24

24



yönetimden

2

Murat KÜREKCİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı

3

Değerl� meslektaşlarım,
Öncel�kle Genç Cumhur�yet'�n sanay�leşmes�ne ve 
gel�şmes�ne öncülük etm�ş olan İzn�t'�n emperyal�st �şgalden 
kurtuluşunun 98. Yılını kutluyorum. 

Şubem�zce geleneksel hale get�r�len “Yaza Merhaba 
P�kn�ğ�m�z”de 200'ü aşkın üyem�z ve a�leler�nden oluşan 
katılımcı grubu �le yarışmalarla, sözle,  müz�kle eğlencel� b�r 
günü hep b�rl�kte 19 Haz�ran'da yaşadık. B�rl�ğ�m�z ve 
dayanışmamız değ�ş�k etk�nl�klerle devam edecekt�r.

Y � n e  g e l e n e k s e l l e ş e n  e t k � n l � k  a l a n ı m ı z d a k � 
ün�vers�teler�m�zde gerçekleşen “Mezun�yet Törenler�” nde 
genç mezun Mak�ne, Endüstr�, Mekatron�k, Otomot�v ve 
Enerj� S�stemler� Mühend�s� kardeşler�m�z�n ve a�leler�n�n 
mutluluklarına ortak olduk ve odalarımıza üye olmaya davet 
ett�k.

Haz�ran ayı �çer�s�nde değerl� meslektaş adaylarımızla, 
öğrenc� arkadaşlarımızla ”Mesleğe Hoşgeld�n Söyleş�s� ve 
Kokteyl�” etk�nl�ğ�nde b�r arada bulunduk. 

Yen� mezun meslektaşlarımıza �şler�nde başarılar, 
yaşamlarında mutluluklar d�l�yoruz.  

Son dönemde açıklanan �şs�zl�k oranları oldukça yüksekt�r. 
Bu durum genç ve ün�vers�te mezunları �ç�n resm� olarak 
%25 olarak açıklanmıştır. Her 3 ün�vers�te mezunu genç 
kadından 1'� �şs�zd�r ne yazık k�. Ekonom�k g�d�şat, döv�z ve 
fa�zlerdek� durum herkes tarafından b�l�nmekted�r. Bu 
ekonom�k durumun sürdürüleb�l�rl�ğ� gün geçt�kçe daha da 
kötüye doğru g�tmekted�r. 

Sevg�l� meslektaşlarım,
Ne yazık k� yakın tar�h�m�z b�r çok katl�amla dolu… Bunlar 
arasında 2 Temmuz Katl�amının v�cdanlarımızda bıraktığı 
yara yaşadığımız müddetçe onarılamayacak. Güpe gündüz 
ülkem�z�n orta yer�nde, S�vas'ta 2 Temmuz 1993 günü 35 
canımız canlı olarak ateşe ver�m�ş, yakılmıştır. Bu acı,  
ülkem�z ve tar�h�m�zde b�r kara leked�r. Y�ne Madımak 
Katl�amı'nın hemen arkasından Erz�ncan Başbağlar Katl�amı 
da b�r başka yara, başka b�r acı olarak v�cdanımızdak� yer�nde 
durmaktadır.

11 Temmuz 1995 tar�h�nde, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 
Avrupa'dak� en büyük katl�am” olarak n�telend�r�len ve 8 b�n 
372 �nsanın katled�ld�ğ� Srebren�tsa Katl�amını da b�r kez 
daha kınıyoruz.

UNUTMADIK! UNUTMAYACAĞIZ! UNUTTURMAYACAĞIZ!

Değerl� meslektaşlarım, 
İş Güvenl�ğ� konusunda yasaların yeters�zl�ğ� ve yanlışlıkların 
asıl neden� oluştuğu, çoğu �şverenler�n mal�yet unsuru ve 
gerekl�l�ğ�ne �nanmadığı İSİG tedb�rs�zl�kler� çalışanları 
öldürmeye devam ed�yor. İSİG Mecl�s�n�n Haz�ran ayı 
ver�ler�ne göre, Haz�ran ayı �çer�s�nde 6'sı çocuk, 17's� kadın 
ve 13'ü göçmen olmak üzere en az 124, yılın �lk altı ayında 
�se en az 840 �şç� yaşamını kaybett�. Göçmen �şç� ölümler� 
%10'ları aşmıştır ve bu durum yen� b�r kanayan yara 
hal�nded�r. 

Çayırova İlçem�zde b�r tekst�l fabr�kasında çıkan yangında 4 
göçmen �şç� yaşamını y�t�rm�şt�r.

Kamuoyuna yansıdığı üzere neredeyse hemen her gün b�r 
fabr�ka yangını olmaktadır. 2017 yılında en az 182 
endüstr�yel yangın, 2018 yılında en az 385 endüstr�yel 
yangın olayı olmuştur. Bu yangınlarda en az 25 k�ş� ölmüş, en 
az 72 k�ş� de yaralanmıştır. (Yangın oluşan �şyerler�n�n sadece 
yüzde 23'ünün unvanları basına yansımıştır.) Kamusal 
denet�m�n mekan�zmasının �şlemed�ğ�, Yangın Tes�sat 
Projeler�n�n Odalarımız dah�l standartlara, mevzuata ve 
Güvenl�ğe da�r kontrol ve onaya tab� tutulmadığı b�r 
durumda bu kadar çok ve sonucu acı endüstr�yel kazalarla 
karşılaşmamız �se kaçınılmazdır.

Sevg�l� meslektaşlarım,
Şubem�zde b�r çok alanda ücretl�-ücrets�z eğ�t�m 
düzenlenmekted�r. Y�ne enerj�, bakım, �ş güvenl�ğ�, b�l�rk�ş�l�k 
g�b� b�r çok alanda da tekn�k çalışmalar yürütmektey�z. 
Şubem�z bünyes�nde Enerj� ve Bakım konularında 2 adet 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�z bulunmaktadır. S�zlere bu 
merkezler�m�z� z�yaret etmen�z� ve WEB sayfamızı, Mak�ne 
Mob�l Uygulamamızı ve Sosyal Medya hesaplarımızı tak�p 
etmen�z� öner�yorum. 

Dostlukla ve umutla kalın. 
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TMMOB 45. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULUMUZ
İSTANBUL’DA TOPLANDI

Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak 60'a yakın 
meslektaşımızla katılım sağladığımız, B�rl�ğ�m�z�n 45. 
Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı 25 Mayıs 2019 
tar�h�nde İstanbul Perpa Konferans Salonu'nda 
gerçekleşt�r�ld�. 650'y� aşkın üyem�z�n katıldığı 
toplantıda YSK'nın İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� 
seç�mler�n� �ptal kararı eleşt�r�l�rken, demokras�ye ve 
halk �rades�ne sah�p çıkma çağrısı yapıldı.

Yüksek Seç�m Kurulu'nun 6 Mayıs tar�h�nde aldığı 
kararla İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığı 
seç�mler�n� �ptal etmes� üzer�ne TMMOB Yönet�m 
Kurulumuz tarafından alınan kararla İstanbul'da 
toplanan Danışma Kurulumuz Genel Sekreter�m�z 
Ders�m Gül tarafından açıldı. Yoğun b�r katılımın olduğu 
Danışma Kurulu'nda �lk olarak TMMOB Yönet�m Kurulu 
Başkanı Em�n Koramaz söz aldı.

Em�n Koramaz konuşmasında demokras�n�n sadece 
sandıktan �baret olmadığını, d�ğer yandan sandığa 
sah�p çıkmaksızın demokras�n�n �lerlet�lemeyeceğ�n� 
d�le get�rd�. AKP'n�n seç�m sürec� boyunca takındığı 
ant�demokrat�k tavrı ve YSK'nın kararını eleşt�ren 
Koramaz, demokras�ye sah�p çıkmak �ç�n 23 Haz�ran'da 

tüm halkımızı oy kullanmaya, oylarına sah�p çıkmaya 
çağırdı. Koramaz konuşmasında ayrıca g�derek 
der�nleşen ekonom�k kr�z hakkında görüşler�ne ve 
muhal�fler� hedef alan pol�t�kalara değ�nd�. 

Em�n Koramaz'ın konuşması sonrasında B�rl�ğ�m�z�n 
esk� dönem başkanları Yavuz Önen, Bülent Tanık, 
Teoman Alptürk ve Mehmet Soğancı Danışma 
K u r u l u m u z d a  s ö z  a l a r a k  g ü n d e m e  � l � ş k � n 
değerlend�rmelerde bulundu ve tüm TMMOB üyeler�n� 
demokras�ye sah�p çıkmaya çağırdılar. Daha sonra �se 
B�rl�k üyem�z ve aynı zamanda CHP Part� Mecl�s� üyes� 
olan Gökhan Zeybek kürsüye gelerek İstanbul seç�mler� 
hakkında b�lg�lend�rme ve değerlend�rmelerde 
bulundu.

D�yarbakır, Ankara, İstanbul, İzm�r, Kocael�, Muğla, 
Den�zl� İKK Sekreterler�, B�rl�ğ�m�ze bağlı oda başkanları 
ve Kurul üyeler� gelerek günden üzer�ne görüşler�n� 
açıkladılar. Danışma Kurulumuz toplantıda öne çıkan 
değerlend�rmeler� �çeren b�r sonuç b�ld�rges�n�n 
TMMOB Yürütüme Kurulu tarafından kaleme alınarak 
kamuoyuyla paylaşılmasını kararlaştırdı.
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TMMOB 45. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI

TMMOB 45. Dönem 3. Danışma Kurulu, 25 Mayıs 2019 tar�h�nde İstanbul'da toplanmıştır. Toplantıya 
Türk�ye'n�n dört b�r yanından 650'y� aşkın yönet�c�m�z katıldı. Danışma Kurulumuz, 31 Mart 2019 
tar�h�nde yapılan İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığı Seç�mler�n�n hukuksuz b�ç�mde �ptal ed�lmes� 
üzer�ne, yaşanan gel�şmeler� tar�he not düşmek ve demokras�ye sah�p çıkmak adına aşağıdak� sonuç 
b�ld�r�s�n�n kamuoyu �le paylaşılmasını oy b�rl�ğ�yle kabul etm�şt�r.

SİYASAL MENFAATLERİ İÇİN HALKIN İRADESİNİ GASP ETMEK İSTEYEN HUKUK DIŞI GİRİŞİMLERE KARŞI 
DEMOKRASİYE VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ BİÇİMDE SAHİP 

ÇIKACAĞIZ!

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�, seçme ve 
seç�lme hakkını, halk �rades�n� ve hukukun üstünlüğü 
�lkes�n� demokras�n�n en temel değerler� arasında 
görmekted�r. Ülkem�zde demokras�n�n egemen 
olab�lmes� �ç�n, bu değerler�n tav�zs�z b�ç�mde 
korunması gerekt�ğ�ne �nanmaktadır. 31 Mart 2019 
Yerel Seç�mler�, hem propaganda dönem� hem de 
seç�m sonrasıyla, demokrat�k değerler�n ayaklar altına 
alındığı, hukukun ç�ğnend�ğ� ve halk �rades�n�n yok 
sayıldığı b�r süreç olarak �şlem�şt�r. Demokras�m�z� hedef 
alan bu tehd�d� çok kaygı ver�c� görüyor, başta 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısı meslektaşlarımız 
olmak üzere tüm halkımızı demokras�y� savunmaya 
davet ed�yoruz.

Tek adam rej�m� altında gerçekleşt�r�len bu �lk 
seç�mlerde, �kt�darda bulunan Adalet ve Kalkınma 
Part�s�, devlet�n tüm �mkânlarını ve atanmış bakanlarını 
part�ler�n�n seç�m çalışmaları �ç�n seferber ederek, 
seç�m hukukuna ve s�yasal ahlaka aykırı hareket 
etm�şt�r. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla yürüttüğü 
seç�m çalışmalarının Yüksek Seç�m Kurulu denet�m�n�n 
ve seç�m hukukunun sınırları dışında tutulması, Part�ler 
arasındak� eş�ts�zl�ğ� ve adalets�zl�ğ� der�nleşt�rm�şt�r. Bu 
durum, tek adam rej�m�n�n ülkem�z�n hukuk rej�m�, 
seç�m s�stem� ve s�yasal geleneğ� �le bağdaşmadığının 
en açık göstergeler�nden b�r�d�r.

Seç�m dönem� boyunca �kt�dar part�s�n�n kullanmış 
olduğu ayrıştırıcı ve hedef göster�c� söylemler, 

yurttaşların güvenl�ğ�n�, ülken�n barış ve huzurunu 
tehd�t altında bırakmıştır. B�zzat Cumhurbaşkanı 
tarafından kullanılan nefret d�l�, devlet�n resm� kurumu 
olan TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere yandaş 
medya organları tarafından tüm topluma yayılmıştır. 
Medyada yer alan haberlerde, muhal�f part�ler terör 
örgütler�yle �şb�rl�ğ� yapmakla suçlanmış, bu part�lere 
oy verenler terör destekç�s� olarak �tham ed�lm�şt�r.

Bu ant�demokrat�k propaganda sürec� ,  seç�m 
akşamından �t�baren yen� b�r boyut kazanmıştır. 
Sandıkların açılmasıyla b�rl�kte, sonuçları yayınlayan 
Anadolu Ajansı aracılığıyla büyük b�r man�pülasyon 
yapılarak, gerçek sonuçların kamuoyu tarafından 
öğren�lmes�n� gec�kt�rm�şt�r. Halkı kandırmaya ve 
devam eden sayım süreçler�n� etk�lemeye yönel�k bu 
saptırma, özell�kle İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanlığı Seç�mler�nde çok c�dd� b�r boyuta ulaşmıştır. 
Sandık sonuçlarının muhalefet adayının leh�ne 
dönmes�yle b�rl�kte ver� akışının durdurulması, basın 
et�ğ� ve kamusal yayıncılık anlayışı �ç�n yüz karasıdır. Bu 
art n�yetl� ve ahlaksız kararın arkasında olan Anadolu 
Ajansı yetk�l�ler� �st�fa etmel�d�r.

Aynı saatlerde AKP adayının ve İl Başkanının seç�mler� 
kazandıklarına yönel�k açıklamaları, sürec�n bas�t b�r 
�let�ş�m hatası değ�l, b�l�nçl� b�r man�pülasyon 
olduğunun en öneml� gösterges�d�r. İkt�dar part�s� 
seç �m akşamında henüz sandık lar ın  tamamı 
sayılmadan, b�r oldu-b�tt� �le İstanbul Büyükşeh�r 
Beled�ye Başkanlığını gasp etmek �stem�şt�r. Bu g�r�ş�m 
s a d e ce  s e ç � m  g ü ve n l � ğ � n �  d e ğ� l ,  s o k a k l a rd a 
yaşanab�lecek olası  b�r  provokasyonla halk ın 
güvenl�ğ�n� de tehl�keye atmıştır. Halkın sağduyusu ve 
muhalefet adayının düzenl� b�lg�lend�rmes� 31 Mart 
geces� hem seç�mler�n hem de halkın güvenl�ğ�n� 
sağlamıştır. 1 N�san 2019 sabahında, Yüksek Seç�m 
Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama �le 
İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığı'na Ekrem 
İmamoğlu'nun seç�ld�ğ� �lan ed�lm�şt�r.



birliğimizden

Seç�m ve sayım �şlemler�n�n tamamlanmasının 
ardından ant�demokrat�k uygulama ve kararlar İl-İlçe 
Seç�m Kurulları ve Yüksek Seç�m Kurulu aracılığıyla 
devam etm�şt�r. Bu süreçte seç�m kurulları, muhalefet 
part�ler�n�n seç�m güvenl�ğ� ve sandık sonuçlarına 
�l�şk�n tüm �t�razlarını reddederken, �kt�dar part�s�n�n her 
�t�razı kabul görmüştür. Bu ç�fte standart özell�kle Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgeler�nde çok daha çarpıcı 
b�ç�mde gözlemlenm�şt�r. Seç�m hukukunun ülken�n 
Doğusunda farklı Batısında farklı, �kt�dar part�s� �ç�n 
farklı muhalefet part�ler� �ç�n farklı uygulandığı bu seç�m 
sürec�, yurttaşlarımızın seç�mlere ve seç�m kurullarına 
güven�n� der�nden sarsmıştır.

Bu süreç �çer�s�nde alınan en ant�demokrat�k 
kararlardan b�r�s� seç�me katılmalarında h�çb�r sakınca 
görülmeyen Kanun Hükmünde Kararnameler �le �hraç 
ed�lm�ş �s�mlere, seç�mler� kazandıkları yerlerde hak 
ett�kler� mazbatalarının ver�lmemes� olmuştur. OHAL 
dönem�nde hukuksuz b�ç�mde �hraç ed�lenler�n en 
temel yurttaşlık hakları olan seç�lme haklarının da yok 
sayılması, ülkem�zdek� OHAL-KHK Rej�m�n�n f��len 
devam ett�ğ�n�n gösterges�d�r. Mazbatası ver�lmeyen 
�s�mler�n yer�ne seç�mlerde �k�nc� olan part� adayının 
yetk�lend�r�lmes�, sadece seç�m� kazanan adayın 
hakkının değ�l, onu seçen halkın da �rades�n�n gasp 
ed�lmes�ne neden olmuştur.

Seç�mler sonrasında �kt�dar part�s� sözcüler� ve yandaş 
kes�mler� tarafından İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� 
Seç�mler�n� şa�bel� hale get�rmek �ç�n tar�hte eş�ne az 
rastlanır b�r karalama operasyonu başlatılmıştır. Bu 
süreç boyunca İstanbullu seçmenler ve seç�m kurulu 
üyeler� adeta organ�ze suç şüphel�s� muameles�ne 
uğramıştır. Her defasında akla hayale gelmeyecek 
�dd�alarla kamuoyu oyalanırken, tıpkı seç�m önces�nde 
olduğu g�b�, devlet�n tüm �mkânları bu tutarsız �dd�aları 
haklı çıkarmak �ç�n seferber ed�lm�şt�r. Anayasa ve 
yasayla devlet�n koruması altında olan k�ş�sel ver�ler�n 
b�le AKP örgütler�nce kamuoyuna açıklanması, 
part�leşm�ş b�r devlet bürokras�s�n�n yurttaşlar ve 
demokras� açısından ne denl� korkunç sonuçlar 
yaratacağını gösterm�şt�r.

Yüksek Seç�m Kurulu, daha öncek� tüm �çt�hatlarını yok 
sayarak, �kt�dar part�s� �st�yor d�ye, somut b�r del�l ve 
sandık şerh� olmaksızın İstanbul'dak� tüm geçers�z 
oyları ve bazı �lçelerde kullanılan tüm oyları yen�den 
saydırmıştır. B�rleşt�rme tutanağı hazırlanmış olmasına 
rağmen, yen�den sayımlar gerekçe göster�lerek, 
İstanbul'un seç�lm�ş Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu'na mazbatası haftalarca ver�lmem�ş, İstanbul 
halkı h�zmet alımından mahrum ed�lm�şt�r.

Yaşanan tüm bu sürec�n sonunda 6 Mayıs 2019 

tar�h�nde toplanan Yüksek Seç�m Kurulu, yedek 
üyeler�nde katılımıyla yaptığı oylamada, 4'e karşı 7 oyla, 
İ s t a n b u l  B ü y ü k ş e h � r  B e l e d � y e  s e ç � m l e r � n � n 
yen�lenmes�ne, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının 
�ptal ed�lmes�ne karar verm�şt�r. 15 gün sonra 
yayınlanan gerekçel� karara göre seç�mler, “bazı seç�m 
kurulu üyeler�n�n kamu görevl�s� olmaması” ve “bazı 
sandıklardak� oy sayım çeteleler�ndek� �mzaların 
eks�kl�ğ�” nedenler�yle �ptal ed�lm�şt�r. İkt�dar part�s�n�n 
seç�mler� �t�barsızlaştırmak �ç�n �ler� sürdüğü “oy çalma” 
�dd�alarının tümüyle asılsız olduğunun tey�t ed�ld�ğ� 
gerekçel� kararın �çer�ğ�, halkın sandığa yansıyan 
�rades�n�n hukuk� değ�l s�yas� nedenlerle �ptal 
ed�ld�ğ�n�n del�l� n�tel�ğ�nded�r. Seç�mler� �ptal eden 
kararın altına �mza atarak, İstanbul halkının �rades�n� 
gasp eden, s�yasal �kt�darın �stekler�n� halk ın 
terc�h�nden üstün gören Yüksek Seç�m Kurulu üyeler�n� 
asla unutmayacağız. Yüksek Seç�m Kurulu bu kararla 
b�rl�kte, hem kend� meşru�yet�n� hem de bugüne kadar 
yürüttüğü seç�mler�n sonuçlarının güven�l�rl�ğ�n� 
ortadan kaldırmıştır.

31 Mart 2019 Yerel Seç�mler�nde yaşananlar, demokras� 
tar�h�m�ze kara b�r leke olarak geçm�şt�r. Devlet�n 
olanaklarını kullanarak seçmenler� baskı altına alanlar, 
propaganda sürec�n� eş�tler arası b�r yarış olmaktan 
çıkaranlar, yurttaşların seçme ve seç�lme hakkını yok 
sayanlar, hukuku kend� key�fler�nce �şletenler ve 
n�hayet �nde halk ın � rades�n�  e l �nden alanlar 
demokras�ye karşı büyük b�r suç �şlem�şt�r.

B�zler bu ülken�n mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları 
olarak, halkın hukuka olan güven�n�n der�nden 
sarsıldığı, �nsan hakları �hlaller�n�n b�rb�r�n� �zled�ğ�, b�r 
�nsanlık suçu olan �şkence ve kötü muamelen�n 
yaygınlaştığı ve demokras�n�n büyük b�r yara aldığı bu 
süreçte demokras�y� ve hukukun üstünlüğünü koruma 
doğrultusundak �  k arar l ı l ığımızı  b�r  kez daha 
vurguluyoruz. S�yas� �kt�darın ve devlet�n farklı organları 
�çer�s�ndek� s�yasallaşmış odakların demokras�y� ve 
hukuku yok sayan g�r�ş�mler� karşısında, demokras�ye 
ve hukuka her zamank�nden daha güçlü b�ç�mde sah�p 
ç ı k a c a ğ ı z !  B u  ü l k e  h a l k ı n d a n  v e  m ü c a d e l e 
geleneğ�nden umudumuzu asla kesmeyeceğ�z.

23 Haz�ran'da İstanbul'da gerçekleşt�r�lecek seç�mlerde 
tüm halk ımız ı  oy  kul lanmaya,  sandık lara  ve 
demokras�ye sah�p çıkmaya çağırıyoruz! Yaşasın 
TMMOB, Yaşasın Demokras� Mücadelem�z!

TMMOB DANIŞMA KURULU
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LPG'Lİ ARAÇLARIN KAPALI OTOPARKLARA ALINMASI GİRİŞİMİ TAŞIDIĞI
HAYATİ RİSKLER NEDENİYLE DURDURULMALI

19.12.2007 tar�h ve 26735 sayılı Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�ren B�naların Yangından 
Korunması  Hak k ında Yönetmel �k ' te  değ�ş �k l �k 
yapılmasını öngören taslak, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı 
tarafından görüşe açılmıştır. Değ�ş�kl�k taslağında, 
konutların yer aldığı b�nalar har�ç olmak üzere TS 9881 
standardı ve İtfa�ye Teşk�latından gerekl� �z�nler�n 
alınması kaydı �le LPG kullanan araçların kapalı 
otoparklara alınması öngörülmekted�r.

Söz konusu düzenleme g�r�ş�m�, ülkem�zdek� 
otoparkların ve araçların büyük kısmının mevcut 
durumu neden�yle oldukça r�skl� ve tehl�kel� sonuçlar 
oluşturab�lecekt�r. Odamızın görüşü, mevcut şartlarda 
LPG'l�  araçların kapalı  otoparklara alınmaması 
yönünded�r.

Söz konusu düzenleme yer�ne otoparkların uygun 
olan b�r kısmının, B�naların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmel�ğe göre otopark katının taban 
alanlarının yüzde 5'n�n yan alanlarında açıklık bırakılarak 
açık otopark olarak düzenlenmes� �le LPG'l� araçlar �ç�n 
otopark sorunu kısmen de olsa çözüleb�l�r.

Ancak y�ne de bel�rtmel�y�z k�, B�l�m Sanay� ve 
Teknoloj� Bakanlığı'nın 2017 yılında yaptığı b�r mevzuat 
değ�ş�kl�ğ� (24.07.2017 tar�h ve 30106 sayılı Resm� 
Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tad�l ve Montajı 
Hakkında Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r 
Yönetmel�k) �le LPG'l� araçların gaz sızdırmazlık kontrolü; 
araç tad�latını yapan ya da araç yakıt s�stem�n� değ�şt�ren 
f�rmaların �n�s�yat�f�ne (beyanına!) bırakılmış, araçların 
kontrol ve denet�m� ortadan kaldırılmıştır. Böylel�kle 
LPG'l� araçların bağımsız kurum ve kuruluşlarca yapılan 
gaz sızdırmazlık kontrolü tamamen �ptal ed�lm�ş ve o 
günden ber� bu araçlar (TÜİK'�n 2019 yılı Ocak ayı 
motorlu kara taşıtları �stat�st�kler�ne göre traf�ğe kayıtlı 
12 m�lyon 437 b�n 250 adet otomob�l�n yüzde 37,8'�n� 

oluşturan 4 m�lyon 703 b�n 163 LPG'l�d�r) denet�ms�z 
bırakılmış, halkın mal ve can güvenl�ğ� tehl�keye 
atılmıştır.

Halkın can ve mal güvenl�ğ� ve kamu düzen� 
açısından yapılması gerekenler açıktır:

Sanay� ve Teknoloj� � le Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlıkları üzerler�ne düşen görev� yer�ne get�rmel�, 
öncek� dönemlerde olduğu g�b� LPG'l� araçların yılda en 
az b�r kez olmak üzere Sızdırmazlık Kontroller�n�n 
akred�te kurum ve kuruluşlarca yapılması yen�den 
sağlanmalıdır.

Bu koşul sağlanmadıkça ve otoparklarda gerekl� 
tekn�k düzenlemeler yapılmadıkça LPG'l� araçların kapalı 
otoparklara alınmasına yönel�k Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bak anl ığı 'n ın yapmak �sted�ğ�  düzenlemeden 
vazgeç�lmel�d�r.

LPG tank lar ının ve dönüşüm s�stemler �n�n 
sev�yes�n�n ECE 67.01 tekn�k düzenlemes�ne uygun hale 
get�r�lmes� ve mevcut LPG'l� araçların kontrolü 
sağlanmalıdır.

LPG'l� araçların per�yod�k bakımlarının yapılmasını 
sağlayacak b�r tak�p s�stem� oluşturulmalıdır.

Yetk�l� ve görevl� kılınan kurum ve kuruluşların 
yapacağı düzenlemelerde halkın can ve mal güvenl�ğ� 
mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu ves�leyle Odamızın 1998 yılından �t�baren 
LPG/CNG'l� araçların denet�m�ne yönel�k yürüttüğü 
faal�yetlerde ed�nd�ğ� b�r�k�m ve tekn�k donanım �le 
konunun çözümünde kamu kurumlarına her düzeyde 
yardımcı olmaya hazır olduğunu kamuoyuna duyururuz.

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

7
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NASIL BİR STAJ DÖNEMİ? PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Nasıl B�r Staj Dönem� Panel�m�z 07 Mayıs 2019 tar�h�nde M�marlar Odası Taş B�na da gerçekleşt�r�ld�. 

Panel�n açılış konuşmasını Şube başkanımız Murat 
KÜREKCİ gerçekleşt�rd�. Konuşmasında stajın eğ�t�m 
dönem� �çer�s�ndek� öğren�me katkısı, bu konudak� 
yasal mevzuatlar ve Şube olarak öğrenc� üyelere 
sağlamaya çalıştığımız staj yer� tem�n�ne yönel�k 
b�lg�lend�rmeler yaptı.

Etk�nl�ğe KODA adına konuşmacı olarak katılan Prof.Dr 
Vel� DENİZ stajların eğ�t�m�n b�r parçası olduğu, 
öğren�m sürec�  �çer �s �nde olmasından dolayı 
ün�vers�teler�n sanay� �le yapacakları �şb�rl�ğ� �le stajların 
planlanması gerekt�ğ�, öğrenc�ler�n staj yapacak �şletme 
bulmaktak� zorluklarından bahsederken, Ford Otosan 
İnsan Kaynakları Departmanından Saygın TÖRE, yaz 
dönem� stajlarının süre olarak �şletmede öğrenc�lere 
çoğunlukla �ş yaşamına dönük b�r tecrübe kazandırdığı, 
uzun dönem stajlarının öğrenmeye katkısının daha 
f a z l a  o l d u ğ u  v e  s t a j  b a ş v u r u l a r ı n ı n  n a s ı l 
değerlend�r�ld�ğ�ne da�r konulara açıklık get�rd�.

ICM Mak�na adına konuşmacı olarak katılan Nurdan 
EMİRHAN TÜRKAN �şletmeler�nde yer verd�kler� staj 
kontenjanları, öğrenc�ler�n staj yaparken kazanımlarını 
artırmak üzere oluşturdukları bakış açıları �le �lg�l� 
b�lg�ler aktardı. Şubem�z öğrenc� üye kom�syonu adına 
konuşmacı olarak katılan Furkan GÜNDOĞAN ve Ezel 
Noyan TEKİN staj yapacak �şletme bulmaktak� 
güçlüklerden, �şletmelerde asıl staj konusu dışında 
�şlerde görevlend�r�lmekten, oluşan rahatsızlığı ve 
stajların ün�vers�te eğ�t�m�n� destekleyecek uygulama 
sahaları olması gerekt�ğ�n� vurguladı. D�nley�c� olarak 
etk�nl�ğe katılan öğrenc�ler �le karşılıklı soru cevap 
kısmında katılımcılar konuyu ve yaşanan mevcut 
durumu tartışma fırsatı bulmuş oldu. Yönet�c�l�ğ�n� 
Öğrenc� Üye kom�syonundan Eda KÖSE n�n yaptığı 
panele üye, öğrenc� üye ve öğrenc� olarak toplamda 46 
k�ş� katıldı.

İşç�s�, kamu çalışanı, �şs�z�, emekç�s�, emekl�s�, aydını, sanatçısı, gazetec�s�, öğrenc�s�, esnafı, kadını, genc�, yaşlısıyla 
Bakırköy Özgürlük Meydanında  1 Mayıs B�rl�k Mücadele ve Dayanışma günü k�tlesel ve coşkulu b�r şek�lde kutlandı. 

Emeğ�n ve alın ter�n�n baharını örgütleyecek olan mücadelem�zle, nasıl b�r memleket �sted�ğ�m�z� kol kola, omuz 
omuza d�le get�rd�ğ�m�z 1 Mayıs kutlamalarında MMO örgütlülüğü olarak kortejlerde yerler�m�z� aldık.

1 MAYIS BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA GÜNÜNDE
ALANLARDAYDIK
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SOMA’DA ADALET GÖÇÜK ALTINDA KALDI !

9
8

301 Maden İşç�s�n� y�t�rd�ğ�m�z Soma Fac�asının 5.yılında İSİG Mecl�s�, DİSK,KESK,TMMOB,ve TTB olarak 
"İnsan Hakları Parkında" basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.
Ortak Basın Açıklaması TMMOB İl Koord�nasyon Sekreter� Murat Kürekç� ve İSİG Mecl�s� Üyes� Selçuk 
KARSTARLI tarafından okundu.

İŞÇİLER MEZARDA, SORUMLULAR DIŞARIDA, ADALET İSTİYORUZ!

Bundan tam 5 yıl önce, 2014 yılı Mayıs ayında Soma'da 
301 maden �şç�s�n� y�t�rm�şt�k. Bu süre zarfında 
acılarımızın haf�flemes� b�r yana, yaraları daha da 
kanatan gel�şmeler yaşandı.

B� l �nd�ğ�  g�b� ,  maden�n patronu Can Gürk an 
ölümünden sorumlu olduğu her �şç� �ç�n yaklaşık 5 gün 
hap�s yatmasının ardından geçt�ğ�m�z ay tahl�ye oldu. 
Böylece 301 maden �şç�s� arkadaşımızın ardından adalet 
de  göçük altında kaldı.

İşç�n�n emeğ�n�n olduğu kadar yaşamının da ucuz 
olduğu bu düzende, �nsanlık b�r kez daha göçük altında 
kalmış oldu.

Bu göçük ülkey� yönetenler�n eser� olan hukuk� b�r 
göçüktür, pol�t�k b�r göçüktür, ekonom�k b�r göçüktür, 
ahlak� b�r göçüktür.

Ülkem�zde hukukun çöküşü Soma davasıyla b�r kez 
daha gözler önüne ser�lm�şt�r. Davayı Soma'dan kaçıran, 
katl�amda sorumluluğu bulunanları yargılama konusu 
yapmayan, maden patronu ve yönet�c�ler�n� “olası kasıt” 
üzer�nden değ�l; “b�l�nçl� taks�r” �le “cezalandırarak” 
adeta ödüllend�ren yargı s�stem�, b�r �şç� �ç�n 5 gün hap�s 
yatmayı yeterl� görmüş; ülkem�zde “hukuk”un geld�ğ� 
noktayı b�r kez daha gözler önüne serm�şt�r.

Baş ından ber �  madenlerde gerek l �  denet �m� 
yapmayanlar, Soma'dak� öldüren çalışma düzen�ne �z�n 
verenler, güvences�z ve taşeron çalıştırma b�ç�mler�n� 
egemen hale get�renler, send�kalaşmanın önüne 
engeller koyanlar h�çb�r b�ç�mde hesap vermem�şt�r. 
Aks�ne bu boyuttak� katl�amların “fıtrat” olduğunu �fade 
ederek, katl�amın pol�t�k savunusuna devlet�n tepes�n�n 
�mzasını atmışlardır.

Bu düzen, daha fazla kar �ç�n daha fazla kan dökülmes�n� 
meşru gören b�r düzend�r. Soma katl�amının ardından 
“Artık h�çb�r şey eks�s� g�b� olmayacak” d�yenler, h�çb�r 
şey� değ�şt�rmem�ş ve her şey esk�s� g�b� devam etm�şt�r. 
Soma katl�amından bugüne en az 28 Soma katl�amı 
kadar daha �şç�n�n yaşamını y�t�rmes� kaza değ�l, tesadüf 
değ�l, hata değ�l, ülkey� yönetenler�n kasıtlı b�r terc�h�d�r. 
İşç� Sağlığı İş Güvenl�ğ� yasasının, İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� 

olarak değ�şt�r�lmes�, �kt�dar �ç�n �ş�n ve patronların 
güvenl�ğ�n�n �şç�n�n yaşamından daha öncel�kl� 
olduğunu göstermekted�r. Sadece kavramlardak� 
değ�ş�mde b�le kend� gösteren bu z�hn�yet�n�n sonucu 
olarak, Türk�ye �ş c�nayetler�n�n en fazla olduğu 
ülkelerden b�r� olmuştur.

Bugün �ç�nde bulunduğumuz ekonom�k göçükten çıkış 
�ç�n �nsanı, emeğ�, doğayı ve yaşamı değ�l; kanı, 
gözyaşını, betonu ve yıkımı güvence altına alan b�r yol 
terc�h ed�lmekted�r. Bu korkunç terc�h, 301 �şç�n�n 
ölümüne sebep olan maden patronuna yen�den maden 
�şletme hakkı vererek b�r kez daha �lan ed�lm�şt�r.

Demokras� �steyenler�n, basın özgürlüğüne sah�p 
çıkanların, yaşamı savunanların, barış talep edenler�n, 
�kt�darı eleşt�renler�n hap�shanelere doldurulduğu b�r 
ülkede, 301 k�ş�y�göz göre göre ölüme yollayanların 
serbest olması, d�b� görünmeyen der�nl�kte b�r ahlak� 
göçüktür.

Gerekl� �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� önlemler�n� b�lerek ve 
�steyerek almamak hata değ�l, kasıttır.

Yıllık üret�m planının neredeyse üç katı üret�m yapmak 
�ç�n �şç�ler� zorlamak hata değ�l, kasıttır.

Madenlerdek� taşeron, rodövans, dayıbaşılık g�b� 
güvences�z çalıştırma uygulamalarını yaygınlaştırmak, 
madenler� özelleşt�rmek, kamu denet�m�nden 
çıkarmak hata değ�l, kasıttır. 15.04.2019
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ULUSLARARASI TANER YELKENCİ HUKUK VE DEVLET
TEORİSİ SEMPOZYUMUNUN 6.SI KOCAELİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğ�t�msen Kocael� Şubes�, M�marlar Odası Kocael� Şubes�, ve Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� 
Şubem�z�n düzenley�c�ler� arasında olduğu, “Devlet ve Hukuk Teor�s�” alanında çalışan felsefec� Dr. Taner 
Yelkenc� adına beş yıldır düzenlenen Uluslararası Taner Yelkenc� Hukuk ve Devlet Teor�s� 
Sempozyumu'nun 6 cısı M�marlar Odası Taş b�na da gerçekleşt�r�ld�. 

*Devlet�n S�yasal ve Pol�t�k Kr�z� ve Kr�t�ğ� 
*Uluslararası bağlamda devlet�n hukukun yen�den �çer�s� 
ve sınırları olarak mücadele
*Hukukun Kr�z� ve Kr�t�ğ�" konularının paylaşıldığı ve 2 gün 
süren etk �nl �ğ�n açı l ış  konuşmalar ında Mak �na 
Mühend�sler� Odası Kocael� Şube Başkanımız Murat 
KÜREKCİ, Baro Kocael� Şb Başkanı Bahar Gültek�n 
CANDEMİR �le destek veren kurum ve kuruluş tems�lc�ler� 
söz alarak görüşler�n� bel�rtt�ler.

MURAT KÜREKCİ  AÇILIŞ KONUŞMASI 

Değerl� M�saf�rler,
Değerl� Katılımcılar,

Bugün burada kel�men�n tam anlamıyla, b�rkaç noktadan 
çok öneml� b�r sempozyumu gerçekleşt�rmek üzere b�r 
araya geld�k.

Öncel�kle, aramızdan genç yaşta ayrılan değerl� 
entelektüel dostumuz Taner Yelkenc�'y� saygıyla yâd 
ed�yorum. Taner Yelkenc�'y� anarken, adına düzenlenen bu 
organ�zasyonla aynı zamanda, ortak dertler�m�z�n 
çözümüne de anlamlı b�r katkı sunmuş oluyoruz. Yelkenc�, 
hukuk ve devlet teor�s� alanında çalışan dürüst ve yetenekl� 
b�r akadem�syend�; hem ülkem�z�n hem de dünyamızın 
g�d�şatındak� kırılmaları anlamaya önem veren b�r�yd�. 
Şunu d�yeb�l�r�z k� kayıplarımızın hayalet�, yaşamımızın 
hays�yetl� kılınması açısından yol göster�c� olmaya devam 
etmekted�r. Onlara da�r tuttuğumuz yas, böylece b�z� daha 
çok ülkem�z� ve dünyamızı anlamaya, toplum yararına 
çözümler üretmeye teşv�k etmekted�r.

“Taner Yelkenc� 6. Uluslararası Hukuk ve Devlet Teor�s� 
Sempozyumu”nun �k�nc� öneml� noktası, Türk�ye'n�n ve 
dünyanın uzun zamandır �ç�ne g�rd�ğ� kr�z. Aslında yen� b�n 

yılın �ç�nde neredeyse her yerde, özelde de Türk�ye'de, 
dey�m yer�ndeyse “yen� b�r ortaçağ”, “bel�rs�zl�k”, “kuraldışı 
kurallılık” şekl�nde adlandırılan b�r sürec� yaşamaktayız. 
Çünkü kralın/monarkın/pad�şahın yetk�s�n� sınırlandırmak, 
yaptıklarından dolayı monarkı da sorumlu tutmak adına 
başlayan g�r�ş�mler�n vucut bulduğu hukuk devlet� her 
yerde sorgulanır hale gelm�şt�r. Toplumsalın tems�l�n� ve 
katılımını öngören, hukuk� eş�tl�ğ� gerekt�ren ve hem ulusal 
hem de uluslararası b�r hukuk� düzen arayan modern akıl, 
artık her yerde b�r yığın uygulama �le güven�l�rl�ğ�n�, �t�barını, 
anlamını y�t�rm�ş görünmekted�r. Son dönemler�n dey�m� �le 
hukuk devlet� �kt�darlar karşısından topal ördek g�b� günü 
k o t a r m a k  z o r u n d a  k a l m a k t a d ı r.  B u  y ü z d e n  b u 
sempozyumun her yıl yapılarak sürdürülüyor olması, 
Dünya'da ve Türk�ye'de çıkan hukuk� ve devletle �lg�l� 
sorunların teor�k ve prat�k olarak tartışılmasını değerl� 
buluyoruz ve destekl�yoruz.

Tekrar tüm katılımcılara ve tartışmacılara bu güzel ülkey� ve 
dünyayı sorumlulukla kavramaya çalıştıkları �ç�n teşekkür 
ed�yorum.

Ayrıca sempozyumun organ�zasyonunda emeğ� geçen 
herkese çabalarının sürekl�l�ğ� �ç�n teşekkürler�m� 
sunuyorum.

Umuyorum ver�ml� ve �çer�kl� b�r sempozyum gerçekleş�r. 
Hep�n�ze ş�md�den kolaylıklar d�l�yor, n�ce sempozyumlar da 
buluşmak üzere yola devam d�yorum. 17 Mayıs 2019.

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



şube günlüğü

HUKUK SEMİNERİ-4 “İŞ KAZALARININ
HUKUKİ SONUÇLARI” PANELİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

YENİ ÜYE TANIŞMA TOPLANTI VE
KAHVALTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

NASIL BİR STAJ DÖNEMİ PANELİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZLE PAZAR GEZİSİ
VE PİKNİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

05 Mayıs 2019 Pazar günü Uygulamalı Eğ�t�m Merkez� 
L o k a l � m � z d e  o d a m ı z a  y e n �  k a y ı t  y a p t ı r a n 
meslektaşlarımıza yönel�k tanışma toplantısı ve 
kahvaltısı düzenlend�.
Uygulamalı eğ�t�m merkez�m�z gezd�r�lerek, oda yapısı 
ve çalışmaları hakkında b�lg�ler ver�len üyeler�m�ze, 
rozetler� takd�m ed�ld�.

Nasıl B�r Staj Dönem� Panel�m�z 07 Mayıs 2019 tar�h�nde 
M�marlar Odası Taş B�na da gerçekleşt�r�ld�. 
Panel�n açılış konuşmasını Şube başkanımız Murat 
KÜREKCİ gerçekleşt�rd�. Konuşmasında stajın eğ�t�m 
dönem� �çer�s�ndek� öğren�me katkısı, bu konudak� 
yasal mevzuatlar ve Şube olarak öğrenc� üyelere 
sağlamaya çalıştığımız staj yer� tem�n�ne yönel�k 
b�lg�lend�rmeler yaptı.

İSİG Mecl�s�  Kocael� Yönet� Kurulu Üyes� Av. İrfan TAŞKIN 
konuşmacı olarak katılacağı Hukuk Sem�ner� "İş 
Kazalarının Hukuk� Sonuçları" Panel� 11 Mayıs 2019 
tar�h�nde, Saat: 14:00 de MMO Kocael� Şubem�zde 
gerçekleşt�r�ld�.
Üyeler�m�z�n soruları ve avukat İr fan Taşkın'ın 
cevaplarıyla konunun karşılıklı tartışıldığı Sem�ner�m�ze 
19 k�ş� katıldı.

Öğrenc� üye kom�syonumuzun düzenlem�ş olduğu  
Sosyal Etk�nl�kler Kapsamında 19 Mayıs 2019 Gençl�k ve 
Spor Bayramında pazar gez�s� ve p�kn�ğ� gerçekleşt�r�ld�. 
Gençlere armağan ed�len bu günde Şube Yönet�m 
Kurulumuz öğrenc� üyeler�m�zle b�raraya gelerek 
mühend�sl�k konularında b�lg� alışver�ş�nde bulundu. 
Etk�nl�ğ�m�ze 43 öğrenc� üyem�z katılım sağladı.  

ENERJİ KİMLİK BELGESİ EĞİTİMİ
27-28-29 MAYIS 2019 TARİHLERİNDE

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Enerj� K�ml�k Belges� (EKB) Uzmanı Eğ�t�m� (Yen� 
Tasarlanan B�nalar İç�n),  27-28-29 Mayıs 2019 
tar�hler�nde TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şubes� Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�nde 10:00 – 
16:00 saatler� arasında gerçekleşt�r�ld�.
EKB (Enerj� K�ml�k Belges� Uzmanı)  Eğ�t�m�ne Mak�na 
Mühend�s�, Elektr�k Mühend�s� ve M�marlardan oluşan 
TMMOB Üyes� toplam 9 k�ş� katılım sağlamıştır. Eğ�t�m 
sonunda ölçme ve değerlend�rme sınavı yapılmıştır.

EKB Uzmanı Eğ�tmen� Tül�n TOSUNOĞLU ve Onur 
ATMACA'nın sunduğu eğ�t�mde;
B�nalarda Enerj� Performans Yönetmel�ğ�,
B�nalarda Enerj� Performansı Ulusal Hesaplama 
Yöntem�,
BEP-TR II Yazılım Programı, konularında katılımcılara 
b�lg�ler aktarılmıştır.
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şube günlüğü

MESLEĞE HOŞGELDİN SÖYLEŞİ VE KOKTEYLİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAK.
MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDIK

14. DÖNEM 6. ŞUBE DANIŞMA KURULU
TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şube Danışma Kurulu Toplantımız 25.06.2019 tar�h�nde 
Şube Toplantı salonumuzda gerçekleşt�r�ld�.

Şube ve Tems�lc�l�kler�m�z�n 2019 5 aylık çalışmalarının 
değerlend�r�ld�ğ� ve sunumunun paylaşıldığı danışma 
kurulumuzun d�ğer gündemler�, İstanbul seç�mler�,  
Ekonom�k Kr�z,  Üye �İ�şk�ler�, Üye A�datları, ve Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� Kongres� oldu. Toplantımıza 36 üyem�z 
katıldı.

Kocael� Ün�vers�tes� Mak�na, Mekatron�k, Endüstr�, 
O tomot �v  ve  Ener j �  S � s temler �  M ühend�s l �ğ � 
bölümler�nde bu sene Mesleğe adım atacak Öğrenc� 
Üyeler�m�ze yönel�k olarak 18 Haz�ran 2019 Pazartes� 
günü M�marlar Odası Taş B�na'da  "Mesleğe Hoşgeld�n 
Söyleş�s� ve Kokteyl�" gerçekleşt�r�ld�.
Üyeler�m�zden;  Mak�na Mühend�s� Fuat BİÇİCİ, Endüstr� 
Mühend�s� İlhan DÜZGÜN'ün konuşmacı olarak 
katıldığı söyleş�m�zde, "�ş yaşamı, beklent�ler, tavs�yeler" 
konuları üzer�nden soru ve cevapla yen� mezun 
meslektaşlarımız b�lg�lend�r�ld�.  Söyleş�m�z sonrasında 
kokteyl'le sonlandı.

şube günlüğü - sakarya

İş kazaları ve meslek hastalıkları konulu panel�m�z 
Sakarya T�caret ve Sanay� Odası Konferans Salonunda   
3 Mayıs 2019 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.

Teknoloj� Fakültes� Enerj� S�stemler� Mühend�sl�ğ� ve 
Otomot�v Mühend�sl�ğ� Mezun�yet Tören�nde Kocael� 
Ün�vers�tes� Teknoloj�  Fakültes� öğrenc�ler�yle 
b�rl�kteyd�k...
Kocael� Ün�vers�tes� Dekan ve Yardımcılarının, bölüm 
hocalarının da konuşma yaptığı, Şube Başkanımız 
Murat Kürekç� sahne alarak Mühend�sl�ğ�n önem� ve 
Oda b�rl�ğ� konularında b�lg� ve Bölüm 1.2. ve 3 c�ler�ne 
şubem�z adına hed�yeler�n� takd�m ett�.



SOMA KATLİAMININ YILDÖNÜMÜNDE
BASIN AÇIKLAMASINA KATILDIK

LPG TAŞIT DOLUM PERSONELİ KURSU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULUŞ

ETKİNLİKLERİNE KATILDIK

BAKIM KOMİSYONU TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - sakarya

Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� olarak 15.04.2019 tar�h�nde Soma 
maden katl�amının yıl dönümünde gerçekleşt�r�len 
basın açıklamasına katılım sağlandı.

Sakarya Mak�na Mühend�sler� Odası olarak Sakarya 
Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes� nın kuruluşunun 1. Yıl 
etk�nl�kler�ne katılım sağlandı.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE
SPOR BAYRAMI ETKİNLİKLERİNE KATILDIK

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençl�k ve Spor Bayramı 
Sakarya fener alayı na tems�lc�l�k olarak katılım sağlandı.

Sakarya tems�lc�l�ğ�m�z Bakım kom�syonu toplantısı 
gerçekleşt�r�ld� 

Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� olarak 24-25 Haz�ran 2019 
tar�h�nde SATSO'da 28 kurs�yer�n katıldığı LPG Taşıt 
Dolum Personel� kursu gerçekleşt�r�ld�.

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.
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III. EMEK SOMPOZYUMUNA KATILDIK ÜYE ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

şube günlüğü - bolu

07-08.05.2019 Tar�hler�nde Bolu Abant İzzet Baysal 
Ün�vers�tes�nde düzenlenen III. Emek Sempozyumuna  
TMMOB olarak katılım sağlandı.

SEÇİMLERİN YENİLENMESİNE DAİR
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB İKK olarak 08.05.2019 tar�h�nde İstanbul 
Seç�mler�n yen�lenmes�ne da�r basın açıklaması 
Tems�lc�l�ğ�m�zde gerçekleşt�r�ld�.

İŞ GÜVENLİĞİ SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

03.05.2019 Tar�h�nde Bolu Abant Baysal Ün�vers�tes� 
Mak�na Mühend�sl�ğ� Bölümü öğrenc�ler�ne Kocael� 
Şube Yönet�m Kurulu Üyem�z İş güvenl�ğ� Uzmanı 
Hüsey�n Cemal HÜSEYİN tarafından ver�len �ş güvenl�ğ� 
sem�ner�ne 52 öğrenc� katılım sağlandı.

Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu olarak üye z�yaretler� 
gerçekleşt�r�ld�. 

şube günlüğü - gebze

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde 11-12 Mayıs 2019 
tar�hler�nde MİEM kapsamında Asansör Avan Proje 
H a z ı r l a m a  M ü h e n d � s  Ye t k � l e n d � r m e  E ğ � t � m � 
gerçekleşt�r�ld�. Üyem�z Özgür KILIÇ'ın sunumuyla 
gerçekleşt�r�len eğ�t�me 9 üyem�z katıldı

“SANAYİ 4.0 YAPAY ZEKA VE SINIF
MÜCADELESİ” SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de 23 Mayıs 2019 tar�h�nde 
Akadem�syen Özgür NARİN'n�n sunumuyla "Sanay� 4.0, 
Ya p a y  Z e k a  v e  S ı n ı f  M ü c a d e l e s � "  s e m � n e r � 
gerçekleşt�r�ld�. Sem�nere 40'ın üzer�nde k�ş� katıldı.



şube günlüğü - gebze

MESLEK TANITIM GÜNÜ ETKİNLİĞİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze bulunan Gebze Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� 
öğrenc�ler� �le mühend�sl�k meslekler� tanıtım etk�nl�ğ�nde 
b�raya geld�k. Mesleğ�m�z ve meslek odamız hakkında 
öğrenc�lere b�lg� verd�k. Etk�nl�ğe odamız adına yürütme 
kurulu başkanımız S�nan Yücel ve üyem�z Can Bulut Yılmaz 
katıldı.

ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde 17-19 Mayıs 2019 tar�hler�nde 
MİEM kapsamında Asansör Mühend�s Yetk�lend�rme 
Eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld�. Üyem�z Özgür KILIÇ'ın sunumuyla 
gerçekleşt�r�len eğ�t�me 10 üyem�z katılım sağladı.

“KAİZEN MANTIĞI VE PROBLEM ÇÖZME”
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Endüstr� ve İşletme Mühend�sler� Kom�syonumuzun 
katkıları �le 11 Haz�ran 2019 tar�h�nde “Ka�zen Mantığı ve 
Problem Çözme” sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. Celal 
TUZCU'nun sunumuyla gerçekleşt�r�len sem�nere 40 
üyem�z katılım sağladı.

ADLİ TRAFİK KAZALARI BİLİRKİŞİLİK
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de üyem�z Ahmet Bora 
SEYDİŞEHİRLİ'n�n sunumuyla 20-23 Haz�ran 2019 
tar�hler�nde “Adl� Traf�k Kazaları B�l�rk�ş�l�k Eğ�t�m�” 
gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 6 üyem�z katılım sağladı.

ŞUBE PİKNİĞİMİZ CEVİZDİBİ PİKNİK ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaza merhaba p�kn�ğ�m�z bu yıl 15 Haz�ran 2019 Pazar 
günü Maşuk�ye Cev�zd�b� P�kn�k Alanında saat 11.00-
18.00 saatler� arasında gerçekleşt�r�ld�. Eğlencel� 
yarışmaların organ�ze ed�ld�ğ� p�kn�kte katılan 
m�saf�rler�m�zle key�fl� b�r tat�l günü geç�r�ld�.

Her yıl geleneksel hale get�rerek düzenled�ğ�m�z Yaza 
Merhaba P�kn�ğ�`nde Oda yönet�m� ve çok sayıda 
üyem�z a�leler� �le katılım gösterd�. Yaklaşık 180 k�ş�n�n 
bulunduğu p�kn�kte Çocuklarımız �ç�n palyaço 
akt�v�teler�, büyükler �ç�n tavla turnuvaları düzenlend�.

Turnuvada başarı sağlayanların ödüller� takd�m 
ed�l�rken, Üyeler�m�z top, müz�k oyunları oynayarak, 
yürüyüş yaparak tem�z havanın tadını çıkardı.
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basın açıklaması

ÇAYIROVA TEKSTİL FABRİKASI YANGINI İLE İLGİLİ BASIN
AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

06/06/2019 günü Çayırova'da kurulu b�r tekst�l 
fabr �k asında meydana gelen yangında yetk � l � 
makamların açıklamalarına göre 4 �şç�n�n hayatını 
kaybett�ğ�n�, 6 �şç�n�n de yaralı olduğunu öğrend�k. 
Hep�m�z�n canını yakan bu üzücü olay net�ces�nde 
hayatını kaybeden �şç�ler�n yakınlarına başsağlığı d�ler�z.

ÇAYIROVA'DA BAYRAM GÜNÜ YANARAK YAŞAMA 
HAKLARI ELLERİNDEN ALINAN CANLARIN HESABINI 
KİMLER VERECEK!!!

Daha önce de benzerler�ne tanık olduğumuz vakalardan 
ders çıkarılmamış olduğu ne yazık k� ortadır. Mühend�sler 
ve M�marlar olarak olayın b�r an önce aydınlatılması ve 
sorumluların adalet karşısında hesap vermes�n� talep 
ed�yoruz. Olayın aydınlatılması ve kamuoyunun 
b�lg�lend�r�lmes� �ç�n yetk�l�ler�n aşağıdak� soruları 
cevaplamasını �st�yoruz.
Yangının meydana geld�ğ� adrestek� Tekst�l f�rmasında 
olması gereken ruhhsatları var mıdır? İtfa�ye denet�m 
yapmış mıdır? Yapılan b�r denet�m var �se sonuçları 
ned�r?
Ölen �şç�ler�n k�ml�kler� tesp�t ed�lemed�ğ� açıklandı. 
İşletmede çalışanların kayıtlarına bakılarak, ölenler�n 
k�mler olduğu yangının üzer�nsen  bu kadar süre 
geçmes�ne rağmen bel�rlenemez m�yd�? Bu �şletmede 
yangın anında �çer�de çalışan k�ş�ler�n �s�mler� bell� değ�l 
m�d�r?
Mültec�-göçmen a�leler burada barındığı ve kayıt dışı 
çalıştırıldığı yönündek� �dd�alar söz konusudur.  Bu 
konuya açıklık get�r�lmel�d�r. Çok sayıda mültec� 
çocukların tekst�l �ş kolunda çalıştırıldığı herkesçe 
b�l�nmekted�r. Bu �şyer�nde de böyle b�r durum söz 
konusu mudur?
İşyerler�nde Ac�l Durumlar Hakkında Yönetmel�k ve 
B�naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�k 
gerekler� olan ;
İşletmen�n b�r yangın algılama ve �kaz s�stem� var mıdır?
Ac�l durum tahl�ye planı, uygun kaçış yolu, merd�venler� 
ve yeterl� sayı ve gen�şl�kte kaçış kapıları var mıdır?
Başta depolama alanlarında söndürme s�stem� var mıdır? 
Bunların per�yod�k muayene ve testler� yapılmış mıdır?
Ac�l durum tatb�katları yapılmış mıdır?
H�çb�r açıklamada �şletme adına yer ver�lmemes� b�l�nçl� 
b�r terc�h m�d�r? 4 �nsanın hayatına mal olan b�r 
�şletmen�n t�car� �t�barı korunmak mı �sten�yor?
Bu fac�a söz konusu �şletmen�n gerekl� önlemler� 
almadığını göstermekted�r. Bu durum karşısında etk�l� 

kurumlar olan makamlar ne yapmıştır? Önlem 
almayanlar kadar denet�m görev�n� yer�ne get�rmeyen 
kamu otor�tes� de �şletme sah�pler� g�b� sorumludur ve 
adalet önüne çıkarılmalıdır. İtfa�ye raporuna get�r�len 
yayın yasağı kararı �şletme sah�pler�n�n ve sorumluluğu 
olan d�ğer k�ş� ve kurumların  korunduğu şüphes�n� 
güçlend�rmekted�r.
TMMOB Kocael� İ l Koord�nasyon Kurulu  olarak 
aşağıdak�ler�n yapılması gerekt�ğ�n� savunuyoruz. 
Yaşanan bu katl�amla �lg�l� tüm b�lg�ler�n kamuoyu �le 
paylaşılmalı,
Etk�n b�r �şyer� denet�m� sürec� başlatılmalı ve denet�m 
raporları send�ka ve meslek odaları �le de paylaşılmalı.  
İşç� sağlığı ve İş güvenl�ğ� �le araştırmalar yapılmalı,
Her yıl �k�b�ne yakın emekç� �ş c�nayetler�nde yaşamını 
y�t�rmekted�r. Mecl�s �nsan hakları kom�syonunda bu 
konu gündeme geld�ğ�nde AKP ve MHP'l� üyeler “böyle 
bas�t �şlerle m� uğraşacağız” d�yerek aslında bu 
yaşananlardan rahatsız olmadıklarını d�le get�rm�şlerd�r. 
TBMM her vatandaşın hayatından sorumludur ve �ş 
c�nayetler�n� gündem�ne alması ve araştıran b�r 
kom�syonu kurması gerekmekted�r.
İş c�nayetler� sonrası �şyer� sah�pler� �le b�rl�kte sorumlu 
kamu otor�teler� de yargılamaya dah�l ed�lmel�d�r.
Kayıt dışı çalıştırma ve çocuk �şç�l�ğ� kanunlarla 
yasaklanmış olmasına rağmen başta tekst�l, der�, �nşaat 
g�b� �ş kollarında yaygınlık göstermekted�r. Bu �ş 
kollarında bu husus d�kkate alınarak denet�mler 
yapılmalıdır. Çocukların yaşamı ve eğ�t�m� devlet 
güvences� altında olmalıdır.
İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� pol�t�ka ve uygulamalarını 
bel�rleyen, bakanlıklar, ün�vers�teler, meslek örgütler� ve 
send�kaların eş�t katılımı �le  İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
Konsey� kurulmalıdır.
Ruhsatlandırma süreçler�n�n en öneml� belgeler�nden 
olan İtfa�ye Raporlarının güven�l�rl�ğ� �y�den �y�ye 
tartışmalı b�r hal almıştır.  İnsan yaşamını doğrudan 
etk�leyen s�yaset�n etk�n olduğu Beled�yelere bağlı 
olarak h�zmet yapan  İtfa�ye Kurumlarının �dar� yönden 
özerk leşmeye �ht �yac ı  bulunmaktadır.  İ t fa �ye 
Kurumlarının müdahale ed�leb�l�r ve etk� altına alınab�l�r 
�dar� yapısı değ�şmel�d�r.
Y�t�p g�den her can b�zdend�r. Emekç�ler�n b�r lokma 
ekmek �ç�n hayatlarını kaybetmeler� kabul ed�lemezd�r 
ve hep�m�z�n meseles�d�r. Tak�pç�s� olacağız.

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

Tmmob İl Koord�nasyon Kurulu olarak Çayırova’da yaşanan �şye� yangınına yönel�k 6.6.2019 tar�h�nde 
basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.



basın açıklaması

İZMİT HALKEVİNE, TARİHİMİZE VE KENTİMİZE
SAHİP ÇIKIYORUZ

TMMOB İl Koord�nasyon Kurulu olarak  Halkev� b�nası �le �lg�l� olarak  09.05.2019 tar�h�nde basın 
açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

İzm�t Halkev�ne, Tar�h�m�ze ve Kent�m�ze Sah�p 
Çıkıyoruz!
Son günlerde yerel basında,  “Halkev� B�nasının” geleceğ� 
yen�den tartışılmaya başlanmış ve farklı öner�ler 
kamuoyuyla paylaşılmıştır.
İl�m�z M�lletvek�l� Sayın F�kr� Işık, “Halkev� b�nası, benz�nl�k 
ve Yalı Cam�� yanındak� b�nanın yıkılarak, bu alanın kent 
meydanına çevr�lmes�n� ve altına �se kapalı otopark 
yapılmasını; yıkılacak Halkev� B�nasının da başka b�r 
mahalle taşınmasını” önerm�şt�r.
Halkev� B�nasının restorasyonu konusunda, İl�m�zde 
faal�yet yürüten b�r f�rma tarafından hatırı sayılır b�r 
m�ktar para yardımı �le b�rl�kte projeler�n�n ç�z�ld�ğ� 
b�l�nmes�ne rağmen bugüne kadar çalışmaların 
başlamamış olması durumunun üzer�ne, Sayın Işık'ın 
öner�s� düşündürücüdür.
Kocael �  ha lk ı ,  Halkev�  B �nas ı 'n ın  restorasyon 
çalışmalarının başlamasını uzun zamandır beklemekte 
�ken, Sayın Işık'ın yıkma yönünde öner�s� yalnızca 
mühend�sl�k-m�marlık ve şeh�r plancılığı anlayışına 
uygun olmadığı g�b�, aynı zamanda tar�h�m�ze ve tur�zme 
de b�r darbed�r.

Mesele; Cumhur�yet dönem� m�mar� m�rası �le 
hesaplaşma meseles�d�r.
İstanbul'da AKM, Ankara'da İller Bankası ve b�rçok 
Cumhur�yet dönem� m�mar� m�rasının b�r hesaplaşma 
aracı olarak kullanıldığı g�b� �l�m�zde bu hesaplaşma 
M�mar Seyf� Arkan'ın eser� olan Halkev� b�nası üzer�nden 
tartışmaya götürülmek �stenmekted�r.

Mesele, b�r b�nanın yıkılarak başka b�r yerde 
yen�s�n�n �nşaası meseles� değ�ld�r.
Cumhur�yet�n değerler�n� yok ederek �deoloj�k olarak 
mekanların bellekler üzer�ndek� �zler� s�l�nmeye 
ç a l ı ş ı l m a k t a d ı r.  C u m h u r � y e t � n  e r k e n  d ö n e m 
k uruluş lar ından o lan  “Halkevler � “  dönem�n�n 
�ht�yaçlarına cevap verme fonks�yonunu bütün 
süreçler�nde yer�ne get�rm�şt�r. 1935 l� yıllarda yapılan 
plan doğrultusunda, İzm�t kent merkez�n�n gel�ş�m�n�n 
tet�kley�c�s� olarak görülerek, kıyı şer�d�n�n �marı �ç�n de 
öneml� b�r başlangıç olarak değerlend�r�lm�şt�r.  D-100 
karayolunun yapılmasından önce “Den�z Kıyısı” özell�ğ� 
�le kent�n muhteşem görsel�n�n en güzel kes�tler�nden 
sonrak� süreçte hem önündek� meydan (Halkev� 
Meydanı), hem de kente kara yolu �le olan er�ş�mdek� 
merkez� durağı (Halkev� Durağı) �le de kentsel hafızaya 
k az ınmış ,  hayat lar ımızda  yer  ed�nm�ş  kent �n 

s�mgeler�ndend�r. Günümüze geld�ğ�m�zde; m�mar�s�, 
İzm�t ve yakın çevres� �le yakın tar�h�m�ze yaptığı ev 
sah�pl�ğ� ve toplumsal-kültürel değ�ş�mdek� �şlevsell�ğ� 
�le kent�m�z�n s�mgeler�nden olmuştur.

Mesele b�r tar�h�n bütününden ve bağlamından 
koparılması meseles�d�r.
Cumhur�yet�n erken dönem kuruluşlarından olan 
“Halkevler� “ halkın eğ�t�m, kültür, sanat alanlarında 
aydınlanmasının, çağdaş b�r toplum olab�lmes�n�n 
öneml� araçlarındandır. Zaman zaman Halkın sağlık ve 
ekonom�k sorunlarına deva olmuş kuruluşlardandır.
İzm�t Halkev� B�nası Cumhur�yet Yakın Tar�h�n�n örnek 
yapılarındandır ve Osmanlı yapıtı olan Fevz�ye Cam��,, 
Kapanca Sokağı ve y�ne kent�n t�car� aksı olan Feth�ye 
Caddes� �le bütünleşm�ş b�r yapıdır. Bu �l�şk�n�n 
korunması yönünde planlama yapılmalıdır. Aks� yönde 
yapılacak tüm çalışmalar kent tar�h�ne vurulacak b�r 
darbed�r.
İzm�t Halkev� B�nasının yıkılmasının ya da yer�nden 
koparılarak başka b�r yerde yen�den �nşa ed�lmes�n�n 
tekl�f ed�lmes� ne kent yararı, ne de kamu yararı �le 
açıklanamaz. Bu öner� olsa olsa, Cumhur�yet�n b�r tar�h� 
değer�n�n ve kazanımının daha değers�zleşt�r�lmes�, 
unutulması ve yok olması anlamına gel�r.
Halkev�, İzm�t'�n vazgeç�lmezler�ndend�r. 

İzm�t'�n sorunları �lg�l� tarafların b�rl�ktel�ğ� ve 
bütüncül planlama yaklaşımı �le çözüleb�l�r.
İzm�t Halkev� uzun zamandır bakımsız, sah�ps�z 
bırakılmış ve �şlevs�zleşt�r�lm�şt�r. Başka b�r yere Halkev� 
b�nasının yapılması �le mevcuttak� b�nanın korunması 
aynı şey değ�ld�r. TMMOB, B�nanın fenne ve sanata uygun 
olarak restorasyonunun yapılarak harabe olmaktan 
kurtarılması ve yen�den sanata, edeb�yata, ş��re, 
kongrelere, konferanslara, kurslara, sem�nerlere, 
eğ�t�mlere v.s. ev sah�pl�ğ� yapmasını ve konunun kent 
yönet�c�ler�n�n gündem�ne alınmasını önermekted�r.
TMMOB olarak, konunun �lg�l� kurumlarıyla b�rl�kte, 
TMMOB'ye bağlı �lg�l� Oda b�r�mler�m�z�n yapılacak 
çalışma �çer�s�nde gönüllü olarak çalışacağını Kent 
Kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Kent halkını, kent�n tüm kurum ve kuruluşlarını “kend� ev� 
olan” İzm�t Halkev�ne ve kent hafızasına sah�p çıkmaya 
davet ed�yoruz.

Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� �l Koord�nasyon Kurulu Sekreter�
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ÖNLEMİ ALINMAYAN HER İŞ KAZASI CİNAYETTİR !
Çayırova'da geçt�ğ�m�z günlerde yaşananan kaza sonrası, fabr�ka �çer�s�nde bulunan �şç�ler�n hayatını 
kaybetmes� �le �lg�l� TMMOB KESK-DİSK ve TTB olarak 11 Haz�ran 2019 tar�h�nde ortak basın açıklaması 
gerçekleşt�r�ld�. 
Eğ�t�m Sen Şube B�nasında gerçekleşt�r�len basın açıklamasına KESK dönem sözcüsü Etem Kartal, DİSK'e 
bağlı Genel İş Send�kası Şube Mal� Sekreter� Hasan Ann�ka, TMMOB Kocael� Şube Başkanı Murat Kürekç� 
ve TTB adına Mehtap Yılmaz Maçkalı �le send�ka üyeler� katıldı. 

Ö N L E M İ  A L I N M AYA N  H E R  İ Ş  K A Z A S I  B İ R 
CİNAYETTİR!

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerl� basın emekç�ler�, kıymetl� dostlar,
6 Haz�ran günü bayram yapılması gereken b�r günde 
aldığımız b�r haberle hep�m�z çok üzüldük. Çayırova 
�lçes�nde b�r tekst�l f�rmasına a�t fabr�kada neden� henüz 
açıklanmayan b�r sebeple çıkan yangında ölü sayısı net 
�fade ed�lemese de 5 �şç�n�n yaşamını y�t�rd�ğ�n� büyük 
b�r üzüntü �le öğrend�k.
Ülkem�zde özell�kle son yıllarda �ş kazalarının sayısında 
büyük b�r artış olması bu alana da�r �hmaller� ve 
sorumsuzlukları b�r kez daha gözler önüne sermekted�r. 
Üzülerek �fade etmek gerek�rse Türk�ye �ş kazlarında 
Avrupa 1.s� Dünya 3.sü konumundadır. Bu durum net 
olarak göstermekted�r k�, �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� 
�hmal ed�lerek �şç�ler�n yaşam hakkı sermayen�n kar 
hırsına kurban ed�lmekted�r.
Geçm�ş yıllarda yaşadığımız ve Cumhur�yet tar�h�n�n en 
büyük maden kazası olarak tar�he geçen Soma maden 
kazası, Ermenek maden kazası, İstanbul Esenyurt'ta 
kaldıkları çadırda çıkan yangın sonucu ölen �şç�ler ve 
Aladağ'da kız öğrenc� yurdunda çıkan yangın sonucu 
yanarak can veren çocuklarımızın ölümü, �ş ve �şç� 
güvenl�ğ� ve önlemler�  konusunda �hmaller�n 
su��st�maller�n devam ett�ğ�n� göster�yor.  
Yaşanan bu �ş c�nayetler�nden sonra hükümet�n yaptığı 
en etk�l� g�r�ş�m olaylar hakkında yayın yasağı get�rmek 

ve gerçekler�n kamuoyundan g�zlenmes�n� sağlamaktır. 
Buradan şunu �fade etmek �ster�z k�, her ne kadar yayın 
yasağı get�rsen�z de gerçekler� g�zleyemeyeceks�n�z. 
Emek ve meslek örgütler� olarak son yaşanan bu �ş 
kazasında gerek kamuoyunun ve gerekse b�zler�n 
doğru b�lg�lend�r�lmeye ve yaşanan bu c�nayette 
sorumluluğu olanların b�r an önce adalet karşısına 
çıkarılmasını ve hesap vermes�n� talep ed�yoruz.
Bu anlamıyla gerçekler�n açığa çıkarılması �ç�n tüm 
yetk�l� makamlardan şu sorularımızın cevabını 
bekl�yoruz;
Bayram tat�l olan b�r günde fabr�kada çalışma var mıydı? 
Çalışma yok �se �şç�ler neden fabr�ka da bulunuyordu?
Yangının meydana geld�ğ� adrestek� tekst�l f�rmasında 
yeterl� ve kullanılab�l�r durumda yangın merd�venler� 
var mıdır? Olması gereken �şletme ruhsatları var mıdır? 
İtfa�ye denet�m yapmış mıdır? Yapılan b�r denet�m var 
�se sonuçları ned�r?
Ölen �şç�ler�n k�ml�kler� tesp�t ed�leb�ld� m�? Yangın 
esnasında fabr�kada kaç �şç� çalıştırılmaktaydı bu 
�şç�ler�n kayıtları �lg�l� makamlara b�ld�r�lm�ş m�d�r?
Mültec�, göçmen a�leler burada barındığı ve kayıt dışı 
çalıştırıldığı yönündek� �dd�alar söz konusudur. Bu 
konuya açıklık get�r�lmel�d�r. Çok sayıda mültec� 
çocukların tekst�l �ş kolunda çalıştırıldığı herkesçe 
b�l�nmekted�r. Bu �şyer�nde de böyle b�r durum söz 
konusu mudur?
İşyerler�nde Ac�l Durumlar Hakkında Yönetmel�k ve 
B�naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�k 
gerekler� olan, İşletmen�n b�r yangın algılama ve �kaz 
s�stem� var mıdır? Ac�l durum tahl�ye planı var mıdır?
Depolama alanlarında söndürme s�stem� var mıdır? 
Bunların per�yod�k muayene ve testler� yapılmış mıdır? 
Ac�l durum tatb�katları yapılmış mıdır?
H�çb�r açıklamada �şletme adına yer ver�lmemes� b�l�nçl� 
b�r terc�h m�d�r? 5 �nsanın hayatına mal olan c�nayet�n 
üstü örtülmek m� �sten�yor? Bu �şletmen�n t�car� �t�barı 
korunmak mı �sten�yor?
Bu fac�a söz konusu �şletmen�n gerekl� önlemler� 
almadığını göstermekted�r. Bu durum karşısında �lg�l� 
kurum ve makamlar ne yapmıştır? Önlem almayanlar 
kadar denet�m görev�n� yer�ne get�rmeyen kamu 
otor�tes� de �şletme sah�pler� g�b� sorumludur ve adalet 
önüne çıkarılmalıdır. İtfa�ye raporuna get�r�len yayın 
yasağı kararı �şletme sah�pler�n�n ve sorumluluğu olan 



basın açıklaması

d�ğer k�ş� ve kurumların korunduğu şüphes�n� 
güçlend�rmekted�r.
Bu b�r kaza değ�l c�nayett�r. Dolayısıyla kazaya da�r tüm 
ayrıntılar, yapılan �nceleme ve demet�m raporları ve 
y a r g ı  s ü re c �  k a m u o y u  � l e  ş e f f a f  b � r  ş e k � l d e 
paylaşılmalıdır.  
Mecl�s �nsan hakları kom�syonunda bu konu gündeme 
geld�ğ�nde AKP ve MHP'l� üyeler “böyle bas�t �şlerle m� 
uğraşacağız” d�yerek aslında bu yaşananlardan rahatsız 
olmadıklarını d�le get�rm�şlerd�r. TBMM her vatandaşın 
hayatından sorumludur ve �ş c�nayetler�n� gündem�ne 
alması ve araştırma kom�syonu kurması gerekmekted�r.
İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� pol�t�ka ve uygulamalarını 
bel�rleyen, bakanlıklar, ün�vers�teler, meslek örgütler� ve 
send�kaların eş�t katılımı �le İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
Konsey� kurulmalıdır.
Bu tür afetlerde gerek �lk müdahale b�r�mler� olan �tfa�ye 
ve gerekse Afad g�b� kurumların daha etk�n çalışması 
�ç�n s�yas� otor�teden arındırılması ve özerk b�r yapıya 
kavuşturulması gerekmekted�r. 
Y�t�p g�den her can b�zdend�r. Emekç�ler�n b�r lokma 

ekmek �ç�n hayatlarını kaybetmeler� kabul ed�lemez b�r 
durum ve hep�m�z�n meseles�d�r. 

KESK – DİSK – TMMOB – TTB KOCAELİ ÖRGÜTLERİ
KESK Dönem Sözcüsü
Etem KARTAL
Yapı-Yol Sen Şb Bşk.

İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİNE YÖNELİK TMMOB
KOCAELİ İKK OLARAK BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Seç�mler�n�n �ptal�ne yönel�k TMMOB İl Koord�nasyon Kurulu olarak 07.05.2019 tar�h�nde basın 
açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 

BASINA VE KAMUOYUNA
YÜKSEK SEÇİM KURULU'NUN HUKUK DIŞI VE ANTİ 
DEMOKRATİK KARARINI KINIYORUZ
31 Mart 2019 tar�h�nde gerçekleşt�r�len İstanbul 
Büyükşeh�r Beled�yes� Başkanlığı Seç�mler�, 6 Mayıs 
2019 tar�h�nde Yüksek Seç�m Kurulu tarafından �ptal 
ed�lm�şt�r. Yüksek Seç�m Kurulu adına seç�mler� 
yürütmekle görevl� �lçe seç�m kurulları tarafından 
oluşturulan sandık kurulları gerekçe göster�lerek 
ver�len �ptal kararı, sandığa yansıyan halk �rades�n�n 
gasp ed�lmes�d�r.
İstanbul halkının �rades�n� yok sayarak demokras� 
tar�h�m�z�n en kara lekeler�nden b�r� olarak kayıtlara 
geçen bu kararı  ş�ddetle k ınıyoruz! Bu karar, 
Türk�ye'dek� tüm yargı organları g�b�, Yüksek Seç�m 
Kurulunun da s�yasallaştığını b�r kez daha gösterm�şt�r. 
2010 referandumundan bu yana yargının her 
kademes�ndek� s�yasal kadrolaşma, hukuk devlet� 
anlayışını tümüyle ortadan kaldırmıştır.
Bu sürec�n sonunda tüm yargı organları g�b� Yüksek 
Seç�m Kurulu da kararlarını, hukuk kurallarına ve 
�çt�hada göre değ�l, �kt�darın tal�matlarına göre ver�r 
hale gelm�şt�r.  Halk ın huzur ve güven �ç�nde 

yaşamasının en büyük tem�natı olan hukuk s�stem�n� 
�şlemez, yargı organlarını güven�lmez hale get�renler� 
asla unutmayacağız, affetmeyeceğ�z.
Yıllardır sandığı d�l�nden düşürmeyenler�n, seçmen 
�rades�ne tahammül edemed�ğ� net b�ç�mde açığa 
çıkmıştır. İkt�darın, devlet�n tüm �mkanlarını kullanarak 
seç�mler� ve seçmenler� zan altında bırakacak denl� 
demokras�den uzaklaştığı; kaynakları tehl�keye düşen 
yandaş medyanın �ft�ra ve yalanlarının sınırının 
olmadığı net b�ç�mde görülmekted�r. Bütün bunlar 
halkın hafızasından asla s�l�nmeyecekt�r.
Yaşanan onca hukuksuzluğa rağmen halkın umudu ve 
d�renc� �le demokras�ye sah�p çıkma kararlılığı, 
demokras�m�z�n ve ülkem�z�n geleceğ�n�n en büyük 
tem�natıdır.
B�zler tüm hukuksuzluğa ve adalets�zl�klere rağmen 
demokras�ye �nanmaya, demokras� yolunda mücadele 
etmeye devam edeceğ�z. Bu ülke halkından ve 
m ü c a d e l e  g e l e n e ğ � n d e n  u m u d u m u z u  a s l a 
kesmeyeceğ�z. Demokras�ye her zamank�nden daha 
güçlü b�ç�mde sah�p çıkacağız!

Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�
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Kültür & Sanat 

 

BİR ÖMÜR Kİ...
Yılmaz BÜYÜKERŞEN

SAKLI SEÇİLMİŞLER

UÇURTMA AVCISI
(Dünyanın En İy� Romanları L�stes�)

Bozkırda kend� �ç�ne çek�lm�ş b�r 
şehre, düşler�yle dokunarak o 
şehr� düşler� kadar çoğaltmış ve 
ç a ğ d a ş  b �  d ü n y a  ş e h r � n e 
dönüştürmüş ; düşler m�marı b�r 
k ü l t ü r  � n s a n ı  o l a n  Y ı l m a z 
B ü y ü k e r ş e n' � n  öz ve r � l e r l e , 
başarılarla yüklü yolculuğu, etk�l� 
v e  ş � � r s e l  b � r  y o ğ u n l u k l a 
anlatılıyor. Bu k�tap, �deal�st b�r 
�nsanın, b�r şehr�n kader�n� 
değ�şt�ren örnek tutkularının tutanağı. İbrah�m Karaoğlu 
Mehmet Sadık Bozkurt, sıra dışı anlatım tarzıyla okuyucuyu 
hoş b�r duygu sağanağına uğratıyor ve edeb�yat dünyamızda 
üretecekler�n�n �puçlarını ver�yor. Bu k�tabı okduktan sonra 
b�ld�ğ�n�z çok ötes�nde b�r Yılmaz Hoca �majı oluştu beyn�mde. 
Yazarın duygu yüklü üslubu, Yılmaz Hoca'nın dehası 
sayes�nde �lmek �lmek �şled�ğ� uygulamaları ve �çe �şleyen 
anekdotlarıyla muhteşem b�r buluşma gerçekleşt�r�yor.
(Tanıtım Bülten�nden.. Erg�n İĞDEBELİ)

Sayfa Sayısı: 200 • Baskı Yılı: 2018
Yayınev�: B�l�m ve Sanat

Em�r ve Hasan, Kab�l'de monarş�n�n 
son yıllarında b�rl�kte büyüyen �k� 
çocuk... Aynı evde büyüyüp, aynı 
sütanney� paylaşmalarına rağmen 
Em�r'le Hasan'ın dünyaları arasında 
uçurumlar vardır: Em�r, ünlü ve 
zeng�n b�r �şadamının, Hasan �se 
onun h�zmetkârının oğludur. Üstel�k 
Hasan, orada pek sev�lmeyen b�r 
e t n � k  a z ı n l ı ğ a ,  H a z a r a l a r a 
mensuptur.
Çocukların b�rb�rler�yle kes�şen 
y a ş a m l a r ı  v e  k a d e r l e r � , 
çevreler�ndek� dünyanın trajed�s�n� yansıtır. Sovyetler �şgal� 
sırasında Em�r ve babası ülkey� terk ed�p Cal�forn�a'ya g�derler. 
Em�r böylece geçm�ş�nden kaçtığını düşünür. Her şeye 
rağmen arkasında bıraktığı Hasan'ın hatırasından kopamaz.
Uçurtma Avcısı arkadaşlık, �hanet ve sadakat�n bedel�ne �l�şk�n 
b�r roman. Babalar ve oğullar, babaların oğullarına etk�ler�, 
sevg�ler�, fedakârlıkları ve yalanları... Daha önce h�çb�r 
romanda anlatılmamış b�r tar�h�n perde arkasını yansıtan 
Uçurtma Avcısı, zeng�n b�r kültüre ve güzell�ğe sah�p 
toprakların yok ed�l�ş�n� aşama aşama gözler önüne ser�yor.
Uçurtma Avcısı'nda anlatılan olağanüstü b�r dostluk. B�r 
�nsanın d�ğer�n� ne kadar seveb�leceğ�n�n su g�b� akıp g�den 
öyküsü...
Sayfa Sayısı: 375  •  Baskı Yılı: 2004
Yayınev�: Everest Yayınları

S�z onları değ�l; onlar s�z� seçt�
B�r f�lm düşün.
İlk sahne sıradan b�r olayla başlar.
F�lm �lerled�kçe gel�şmelere 
�nanamazsın.
Dehşete kapılırsın.
F�lm b�ter. Etk�s�nden 
kurtulamazsın.
Korkarsın.
Bu k�tabın yazım sürec�nde ben 
bunları yaşadım.
İlk sahne:
Altı yıl önceyd�.
Medyaya her cümles� yalan olan b�r haber sızdırıldı.
Peş�ne düştüm..
B�r Soner Yalçın Araştırması
(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 504  •  Baskı Yılı: 2018
Yayınev�: Kırmızı Ked�

PROJE YÖNETİMİ ANALİZİ VE DANIŞMANLIK
İş hayatında başarı sağlamanın temel� 
o lan � ş  yapma b�ç �m�n�  yen�den 
düşünmek, �lerlemey� öngörmek ve 
stratej�ler gel�şt�rmek ancak proje 
yönet�m� �le mümkün olmaktadır. Proje 
yönet�m�, �ş n�tel�ğ�n�n artırılmasında, 
ürün kal�tes�n�n yükselt�lmes�nde, 
ekonom�kl�k, ver�ml�l�k ve kârlılığın 
sağlanmasında l�derl�ğ� onaylanmış b�r 
yönet�m b�l�m�d�r. Proje yönet�m�: 1) 
Kültürel yapıya duyarlı profesyonel b�r 
yönet�m�,  2) Yen�l�k ve yaratıcıl ık 
gerekt�ren çalışmaları, 3) Tekn�k ve 
teknoloj�ler�, 4) Ekonom�k, kültürel ve 
çevresel gereks�n�mlere duyarlılığı, 5) 
Kapsam, zaman ve bütçe çerçeves�nde kal�tel� mal ve h�zmet 
üret�m�n�, 6) B�r hedefe ulaşma yolunda b�lg�, yetenek, araç ve tekn�ğ�n 
uyumlu ve ver�ml� kullanılmasını, 7) katkı, katılım, yaratıcılık ve yen�l�k 
gerekt�ren çalışmaları �çermekted�r. Proje yönet�m�: Amaçları ve 
hedefler� gerçekleşt�rmek �ç�n kaynakların ve zamanın b�rb�rler�yle 
uyumlu ver�ml� kullanılmasını öngören ve çeş�tl� aşamalardan oluşan 
katılımcı, s�stemat�k, d�nam�k ve stratej�k b�r yönet�m yaklaşımıdır. 
Projen�n anal�z�; projen�n tekn�k, t�car�, f�nansal, ekonom�k ve sosyal 
açılardan anal�z�n� �çermekted�r. Projen�n seç�m�n�, kaynakların, mal 
ve h�zmetler�n etk�n kullanımını sağlamaktır. Karmaşık ve büyük 
projeler�n yönet�m� etk�n, etk�l� ve profesyonel elemanlardan oluşan 
danışmanlık ek�b�n� zorunlu kılmaktadır. Modern teknoloj�, �şler�n 
uzmanlaşmamış k�ş�ler tarafından yürütülmes� �ç�n çok karışıktır. Proje 
yönet�m�, anal�z� ve danışmanlık en karmaşık sorunların nasıl 
kolaylıkla yönet�ld�ğ�n� ortaya koyar. Gen�ş kapsamlı amaç ve 
hedefler�n gerçekleşt�r�lmes�n�n temel araçlarından b�r�d�r. Sonuç: Bu 
k�tap b�r yol har�tanızdır. Aynı zamanda nerede olduğunuz, nerede 
olmak �sted�ğ�n�z, oraya nasıl ulaşılacağınız ve orada nasıl kalacağınız 
konularında danışmanınızdır.
(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 776  •  Baskı Yılı: 2019
Yayınev�: Nobel Akadem�k Yayıncılık 





Aselsan, Yerl� Teknoloj�ler Gel�şt�recek Genç 
B�r Kadro Kurmak İç�n İş İlanı Yayınladı
Ülkem�z�n teknoloj� devler�nden olan Aselsan, 
tıbb� c�hazları gel�şt�rmek �ç�n mühend�s 

aradığını resm� Instagram sayfası üzer�nden paylaştı.Özell�kle de 
asker� anlamda ülkem�ze kattıklarıyla ön plana çıkan Aselsan'da 
çalışmak, her mühend�s�n hayal�d�r. Ş�md� bu dev ş�rket, 
mühend�slere yen� b�r �ş �mkanı sunuyor. Elektr�k elektron�k, 
b�lg�sayar ve mak�ne mühend�sler�n�n arandığı �fade ed�len 
görselde, m�ll� teknoloj�ler�n gel�şt�r�leceğ�n�n de altı ç�z�l�yor. Ancak 
elbette Aselsan'da çalışmak �ç�n sadece mühend�sl�k d�plomasına 
sah�p olmak gerekm�yor. Aselsan'ın �ş başvurularında bel�rlem�ş 
olduğu kr�terlere de sah�p olmak gerek�yor. Bu kr�terler�n başında da 
çok �y� İng�l�zce b�lmek gel�yor. İş tanımı kapsamında bel�rt�len 
yazılımlara hak�m olmanın yanı sıra, bu yazılımlarla �lg�l� olarak 
sert�f�kaların alınmış olması da Aselsan �ç�n büyük b�r önem arz 
ed�yor.

Elon Musk, Elektr�kl� Uçakların 5 Yıl İç�nde 
Göklerde Olacağını İdd�a Ett�
SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, gelecek yıllarda 
u ç a k l a r d a  g e r ç e k l e ş m e s � n �  b e k l e d � ğ �  b � r 
teknoloj�den söz ett�.Elon Musk, Tw�tter üzer�nden 
bel�rl� �dd�alarda bulunarak gelecekte nelerle 
karşılaşab�leceğ�m�z� söylemes�yle b�l�n�yor. Musk'ın 

son �dd�asıysa havacılık dünyasında çığır açacak n�tel�kte 
oldu.Tw�tter üzer�nde N�nja �s�ml� b�r kullanıcıya cevap veren Musk, 
yeterl� yoğunlukta bataryaların ortaya çıkmasıyla b�rl�kte b�rkaç yıl 
�çer�s�nde elektr�kl� uçakların ortaya çıkacağını b�ld�rd�.

B�tco�n Dah�l Tüm Kr�pto Para B�r�mler� Değer 
Kaybett�
B�tco�n başta olmak üzere kr�pto paralarda 
yaşanan değer kaybı, d�kkat çek�c� oldu. Son 

günlerde sneredeyse bütün kr�pto paralar değer kaybett�.Son 
dönemde kr�pto para p�yasasında yaşanan hareketler genel olarak 
yukarı yönlü olsa da, dün yaşanan gel�şmeler yatırımcıları pek de 
mutlu etmed�. B�tco�n, daha önce 11 b�n dolar sev�yes�ne kadar 
çıkmayı başarsa da orada tutunamadı ve 10 b�n doların altına �nd�. 
Daha önce de f�yatlarda düzeltme (balon etk�ler�n�n ortadan 
kalkması, kar amaçlı satışlar g�b�) etk�ler� neden�yle BTC'de %40 
kadar b�r düşüş beklen�yordu. BTC'n�n 13900 dolarlık rekorundan 
sonra bu öngörü, gerçekleşm�ş g�b� gözüküyor. 

B�r Anal�z F�rmasına Göre 5G, 2023 Yılında 
4G'den Daha Popüler Olacak
Bağlantı hızıyla 4G teknoloj�s�nden katbekat 
daha hızlı olan 5G'n�n, önümüzdek� 5 yıl 
� ç e r � s � n d e  f a z l a s ı y l a  y a y g ı n l a ş m a s ı 

beklen�yor.Anal�z f�rması Canalys, 5G akıllı telefon p�yasasını ele alan 
raporunu yayınladı. Rapora göre 5G teknoloj�s�, 2023 yılında 4G'y� 
geçecek; akıllı telefon üret�c�ler� 1,9 m�lyar 5G destekl� telefonu �hraç 
etm�ş olacak. 2023'ün öngörüleb�len en yüksek noktasında 5G'l� 
c�hazlar p�yasada toplam %51,4'lük b�r paya sah�p olacak. Tüm bu 
b�lg�ler�n yanı sıra 5G teknoloj�s�n�n hâlâ gel�şmekte olduğunu 
unutmamakta fayda var. 5G teknoloj�s�n�n tüm �mkanlarından 
yararlanmak �ç�n bel�rl� b�r zaman ve c�dd� meblağların ödenmes� 
gerek�yor.

10 K�ş�den Yalnızca 3'ü Apple Tasarımlarını 'Çok İy�' 
Buluyor
Apple'da yaşanan "tasarım" çalkantıları, kullanıcı 
algısına da etk� etm�ş durumda.Tasarım konusunda 

sektörün yapı taşlarından olan Apple, son yıllarda aldığı tepk�lerle 
bu �t�barından b�r nebze de olsa kayıplar yaşadı. Son kullanıcının 
poz�t�f algısını sah�plenerek �lerled�ğ� tasarım anlayışını doğunun 
"zen" felsefes�nden alan f�rma, artık hedefled�ğ� sadel�ğe 
ulaşmakta güçlük çekmeye başlamış g�b� görünüyor. En azından 
Apple kullanıcıları ve potans�yel tüket�c�s� bu görüşte. Geçt�ğ�m�z 
hafta ş�rket�n en �kon�k ürünler�n� tasarlayan Jony Ive'ın �st�fa 
etmes�yle ayyuka çıkan ş�rket �ç� tartışmalar, sank� kullanıcıların 
tepk�ler�n� resm�leşt�ren b�r süreçt�. Son yıllarda �Phone 
tasarımlarının tekrar ett�ğ� görüşü, MacBook ya da �Pad g�b� 
ürünler� yen� vers�yonlarıyla görsel beklent�ler� karşılamadığı 
söylent�ler� vardı. En son tanıtılan Mac Pro'nun tasarımı da sosyal 
medyada b�lg�sayarın tekn�k özell�kler�nden daha çok gündem 
oldu.

Intel, B�nlerce Patent�n� Açık Artırmayla Satacak
Hücresel modem �ş�n� bırakma planını açıkladıktan 
b�rkaç ay sonra Intel, 8.500 adet kablosuz modem 
patent�n� ve f�kr� mülk�yet portföyünü açık 

artırmaya hazırlıyor.Intel, hücresel modem �ş�n� bırakma kararı 
almasının ardından 8.500 adet kablosuz modem patent�n� ve f�kr� 
mülk�yet portföyler�n� açık artırmayla satacağını b�ld�rd�.  Açık 
artırma, Intel'�n 3G, 4G ve 5G teknoloj�ler�ne �l�şk�n yaklaşık 6.000 
patent� �çeren hücresel portföyünü ve "kablosuz uygulama 
teknoloj�ler�" olarak tanımlanan teknoloj�yle �lg�l� 1.700 kadar 
�nternete bağlı c�haz portföyünü �çerecek.

İnsanların Yürüyüşler�ne Göre Duygularını 
Anlayab�len B�r Yapay Zeka Gel�şt�r�ld�
Araşt ı rmacı lar,  mak �ne öğrenme metoduyla 
gel�şt�rd�kler� yen� yapay zekâyla yürüyen �nsanların o 
sırada hang� duygular �çer�s�nde olduğunu gerçek 

zamanlı olarak tesp�t edeb�lecekler.İnsanların yürüyüş şek�ller�, 
araştırmalara göre o ank� duygusal durumları hakkında anlamlı 
b�lg�ler ver�yor. Örneğ�n b�r �nsan, üzgün ya da stresl� olduğunda 
omuzları düşük olarak yürür. Bu yaklaşımı temel alan Chapel H�ll ve 
Maryland �s�ml� ün�vers�telerde çalışan araştırmacılar, yen� b�r 
mak�ne öğrenme metodu gel�şt�rd�. Bu metot, �nsanların o ank� 
duygularını saptayab�l�yor. Araştırmacıların �dd�asına göre 
gel�şt�rd�kler� s�stem, öncü deneylerde %80,07 oranında başarı 
sağladı.

Küresel Gıda Kr�z�n� Ortadan Kaldırab�lecek İlg�nç 
Çözüm: Yen�leb�l�r Böcekler
Yen� b�r çalışmaya göre yen�leb�l�r böcekler, küresel b�r 
gıda kr�z�nden kaçınmanın k�l�t taşı olab�l�r ancak 
böcekler�n yemek z�nc�r�m�zde üstlere çıkmaları �ç�n 

aşılması gereken öneml� engeller bulunuyor.Sürekl� değ�şen �kl�m 
ve durmak b�lmeyen nüfus artışı, dünyayı büyük b�r gıda kr�z�ne 
sürüklüyor. Yen�leb�l�r böcekler, yüksek b�r bes�n değer�ne sah�p ve 
et üret�m�ne kıyasla karbon ayak �z�n� öneml� ölçüde düşürüyor. 
Ayrıca bu böcekler, sürdürüleb�l�r b�r prote�n kaynağı olarak da 
uygun b�r seçenek. Buna rağmen yen�leb�l�r böcek yet�şt�r�c�l�ğ�, 
ülkem�zde ve çevrem�zdek� ülkelerde oldukça nad�r görülüyor.
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BÜLENT MERT KARADENİZ
ŞÜKÜR ÖZGEN
EZGİ ÇINAR

MUHAMMET SAİD UÇAR
ERSİN ÖZKAN
MURAT GÜNDÜZ

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

HASAN ÖZGÖL
UĞUR AKBAŞ
ALİ OSMAN YEĞİN

YUSUF CAN MUSLU
RECEP TOPRAK

İZMİT’İN
DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 98. YILI KUTLU OLSUN...

M�ll� Mücadele yıllarında ve sonrasında büyük 
mücadeleler verm�ş, tar�h�n her dönem�nde coğraf� 

ve stratej�k konumuyla öneml� b�r kent olmuş, 
Cumhur�yet’�m�z�n kuruluş yıllarından �t�baren de 

genç, eğ�t�ml�, üretken nüfusuyla Türk�ye’n�n 
sanay�s�ne, büyümes�ne ve gel�şmes�ne öncülük 

etm�ş 
İZMİT’�m�z�n düşman �şgal�nden kurtuluşunu 

kutluyor,
Gaz� Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm 

şeh�tler�m�z� m�nnetle anıyoruz.



sağlık

SIK UÇUŞ YAPANLAR BU 8 RİSKE DİKKAT ETMELİ
Uçak seyahat� sırasında; b�or�tm�n bozulması, radyasyon artışı, basınç 
denges�zl�ğ�, nem düşüşü g�b� sebepler çeş�tl� sağlık problemler�n�n 
ortaya çıkmasına neden olab�l�yor. Gökyüzünde özell�kle kalp 
sorunları artarken, prat�k önlemlerle pek çok rahatsızlıktan korunmak 
mümkün olab�l�yor. Memor�al Bahçel�evler Hastanes� İç Hastalıkları 
Bölümü'nden Uz. Dr. Aytaç Karadağ, uçak yolculuklarında ortaya 
çıkab�lecek hastalıklar ve korunma yolları hakkında b�lg� verd�. 

Sık uçuş yapıyorsanız hastalıklardan korunmak �ç�n bu öner�lere 
kulak ver�n

1. 6 saatl�k uçuş b�le jet-lag yapab�l�r
Yaşanılan yer�n saat�ne adapte olunduğundan 6 saatl�k uçuşta b�le 
b�or�t�m bozulab�lmekted�r. B�or�t�m bozulduğu takd�rde yapılan 
eforla orantısız yorgunluk, k ırgınlık ,  b�tk �nl�k ,  serseml�k , 
konsantrasyonda eks�lme, karında ş�şk�nl�k, gaz, kabızlık, �shal, uyku 
d ü z e n s � z l � ğ � ,  � ş t a h s ı z l ı k ,  k a l p  a t ı m l a r ı n d a  d ü z e n s � z l � k 
yaşanab�lmekted�r. Özell�kle batıdan doğuya uçuşlarda ve gündüz 
uçuşlarında jet-lag olma r�sk� daha fazladır.

2. Uçaktak� basınç, oks�jen ve ısı denges�zl�ğ� kalp hastalıklarını 
tet�kl�yor
Kab�n �ç�ndek� basınç denges�zl�kler�nden ötürü var�slerde 
bel�rg�nleşme, bacaklarda ödem, ayaklarda ağrı, uyuşma g�b� 
damarsal bozukluklar görüleb�lmekted�r. Uzun uçuşlarda türbülans 
neden�yle kanın damar �ç�nde pıhtılaşması akc�ğer embol�s�, kalp kr�z�, 
bey�n felc�, bacaklarda damar tıkanıklığı g�b� problemlere neden 
olab�lmekted�r. 65 yaş üstündek� k�ş�lerde, özell�kle böbrek, akc�ğer, 
şeker hastalığı g�b� eşl�k eden kron�k hastalığı olan k�ş�lerde, kalp kr�z� 
geç�rm�ş, kalp yetmezl�ğ� olan, stent takılmış, açık kalp amel�yatı 
yapılmış k�ş�lerde, daha önce vücudun herhang� b�r bölges�ndek� 
damarda pıhtı öyküsü olan hastalarda ve gebelerde kalp 
rahatsızlıkları r�sk� yüksekt�r.  

3. Sık uçuşlar c�lt ve meme kanser� r�sk�n� artırıyor
Uçuş sırasında manyet�k ve kozm�k radyasyona maruz kalınmaktadır. 
Yükseld�kçe, uçuş süres� uzadıkça ve kutuplara doğru g�d�ld�kçe 
radyasyon m�ktarı artmaktadır. Uçağın ön tarafında radyasyon daha 
yüksekken arka tarafa g�d�ld�kçe radyasyon azalmaktadır. Özell�kle 
kalp kr�z�, kalp r�t�m anormall�kler�, m�de-bağırsak hastalıkları, 
nöroloj�k problemler, t�ro�t, meme, c�lt, kan kanser�, hücre yaşlanması, 
kısırlık r�sk� artmaktadır. Maruz kalınan radyasyon hücre çek�rdeğ�nde 
mutasyon yaptığından c�lt kanser� r�sk� uçuş görevl�ler�nde 2 kat, 
meme kanser� yüzde 30 daha fazla görülür. Sık seyahat edenlerde bu 
radyasyon b�r�kt�ğ� �ç�n kadınlarda adet düzens�zl�kler�, düşük, gebe 
kalmada zorluk, erkeklerde kal�tel� sperm sayısında azalma, sperm 
hareketl�l�ğ�nde azalma yaparak kısırlığa neden olab�lmekted�r.

4. C�lt kuruluğu görüleb�l�yor
Uçaktak� kuru hava ve basınç yüksekl�ğ� c�ltte kuruma, kaşıntı, 
gözlerde kuruma yapab�lmekted�r. Bunu önlemek �ç�n uçuş sırasında 
bol su �ç�lmel� ve su bazlı nemlend�r�c�ler kullanılmalıdır.

 5. Enfeks�yon r�sk�ne d�kkat!
Uçak g�b� yapay havanın olduğu kapalı b�r alanda yolculardan veya 
kab�n ek�b�nden herhang� b�r� öksürdüğünde, hapşırdığında 
m�lyarlarca m�krop havaya saçılır. Her ne kadar uçak �ç�ndek� hava 
saatte 20 defa değ�şse, özel bakter�, v�rüs, mantar f�ltreler� �le süzülse 
de bazı v�rüsler f�ltrelerden geçeb�lecek kadar küçük boyuttadır. 
Ortama saçılan bu m�kroplar nefes alındığında damlacık enfeks�yonu 
yoluyla vücuda g�rmekted�r.

 6. Kandak� oks�jen azalab�l�yor
Hücreler�n �ht�yacı olan oks�jen, uçuş sırasında yüzde 25 azalır. Oks�jen 
azalması yorgunluk, baş ağrısı, serseml�k, hafızada zayıflama 
yapab�lmekted�r.

Uzm. Dr. Aytaç KARADAĞ
İç Hastalıkları (Dah�l�ye)

7. Soğuk algınlığı, gr�p, nezle 
g � b �  d u r u m l a r d a  u ç u ş u 
erteley�n
Uçuşlarda özell�kle kalkış ve �n�ş 
sırasında kulak zarı c�dd� b�r 
basınca maruz kalmaktadır. 
Soğuk algınlığı olduğu halde 
uçulduğunda östak� borusunun 
burun ucu kapanarak kulak zarı 
çok yüksek b�r basınca maruz 
k alacağı  �ç �n kulak zar ında 
del�nme, kanama g�b� durumlar 
oluşab�lmekted�r. Barotravmat�k 
ot�t den�len bu durumda kulak 
ağrısı, �ş�tme azlığı, kulakta basınç 
h�ss� gel�ş�r. Bu nedenle soğuk 
algınlığı, gr�p, nezle g�b� durumlarda mümkünse uçuşu ertelemek 
uygun olur. Uçuş sırasında kulakta ses, basınç, ağrı h�ssed�ld�ğ� an 
esneme, yutkunma, sakız ç�ğneme, konuşma, valsalva manevrası 
yapılması rahatlatıcı önlemlerdend�r. Valsalva manevrası, ellerle �k� 
burun del�ğ� kapatılarak, yavaşça burundan nefes ver�lmes�d�r. Hızlı ve 
basınçlı ver�l�rse kulak zarı del�neb�leceğ�nden d�kkat ed�lmel�d�r.

 8. M�de ve bağırsak problemler�
Uçuş sırasında m�de bağırsak kanalındak� gazlar kab�n �ç�ndek� basınç 
azaldığı �ç�n çözünüp gen�şlemeye başlamaktadır. Bu nedenle uçuş 
sırasında veya uçuştan sonra b�le devam edecek boyutta karında 
ş�şk�nl�k, gaz, ağrı, �shal, kabızlık g�b� s�nd�r�m s�stem� problemler� 
ortaya çıkmaktadır.

Sık uçuş yapıyorsanız hastalıklardan korunmak �ç�n bu öner�lere 
kulak ver�n  
Uçuş sırasında �y� d�nlen�n ve uyuyun. Mümkünse gece uçuşlarını 
terc�h ed�n.
Gece �nd�ğ�n�zde uykunuz olmasa b�le uyumaya çalışın, gündüz 
saatler�nde �nd�ğ�n�zde uyumamaya ve gün ışığında vak�t geç�rmeye 
özen göster�n.
Uçuş sırasında alkol, kahve, çay g�b� uyarıcı özell�ğ� olan �çecekler 
tüketmey�n.
Jet-lag ş�kâyetler�n�n daha haf�f atlatılmasını sağlamak amacıyla 
b�yoloj�k �ç saat�n� ayarlayan beyn�n ep�f�z bölges�n�n ürett�ğ� 
melaton�n hormonunu seyahat önces�nde ve seyahatten sonra 
uzman kontrolünde �laç olarak alın.
Uzun yolculuk yapmadan 2 gün önce b�yoloj�k �ç saat�n�ze alıştırma 
yaptırın. Batıya doğru uçulacaksa her zamank�nden 1-2 saat geç yatıp 
geç uyuyab�l�r, doğuya doğru uçulacaksa 1-2 saat erken yatıp erken 
uyanılab�l�r.
Kalp hastalığınız varsa uçuş önces�nde kab�n ek�b�ne rahatsızlığınızı 
b�ld�r�n. Hastalığınızı tak�p eden uzmandan kalp hastalığıyla �lg�l� 
ep�kr�z, stent, by-pass, p�l c�hazı, kullanılan �laçla �lg�l� b�r doküman 
alarak yanınızda hazır bulundurun.
Kalp hastaları uzun uçuş önces� doktorlarına danışarak uçuştan 2-3 
saat önce kan sulandırıcı �ğne yaptırab�l�r. Sanıldığının aks�ne asp�r�n 
g�b� kan �ncelt�c�ler�n koruyucu etk�s� bulunmamaktadır.
Kalp hastaları �ç�n ac�l durumda ulaşımının kolay olması �ç�n d�laltı 
hapı kolay ulaşılab�l�r b�r yerde olmalıdır.
Uçuş önces�nde, uçuş sırasında ve uçuş sonrasında kalp yetmezl�ğ� 
g�b� sıvı alımını kısıtlayan hastalık yoksa bol sıvı tüket�n. Sıvı olarak su, 
ayran, meyve suyu tüket�leb�l�r. Alkol, soda, meşrubatlı �çeceklerden 
kaçının.
Uçuş sonrasında ant�oks�dan �çer�ğ� fazla olan yeş�l çay, nar, domates, 
kırmızı üzüm, böğürtlen, brokol�, havuç, elma, avokado, ananas, b�ber, 
k�raz, eng�nar g�b� doğal ürünler� bolca tüketerek radyasyonun 
oluşturduğu serbest rad�kaller�n etk�s�n� azaltın.



üyelerimizden
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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. 

• Değerl� Üyem�z Hakan SANER'�n kardeş� 24.05.2019 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z.

•  Değerl�  Üyem�z Sem�h GÜRBORA nın annes�  
14.06.2019 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Üyem�ze ve kederl� 
a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z ve esk� çalışma arkadaşımız Y�ğ�t Doruk 
TURĞUTER'�n annes�  20.06.2019 tar�h�nde vefat 
etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 

TEBRİKLER BAŞSAĞLIĞI
• Düzce İl Tems�lc�l�ğ�m�zde 
Tekn�k Görevl� olarak 
çalışmakta olan arkadaşımız, 
üyem�z Hamd� EROL 15 
Haz�ran 2019 tar�h�nde  
evlenm�şt�r. Tebr�k ed�yor, 
mutluluklar d�l�yoruz.

• Şubem�zde Tekn�k Görevl� 
olarak çalışmakta olan 
arkadaşımız, üyem�z  Tül�n 
TOSUNOĞLU 23 Haz�ran 
2019 tar�h�nde evlenm�şt�r.  
Tebr�k ed�yor, mutluluklar 
d�l�yoruz. 

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





