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Değerl� meslektaşlarım,

Yoğun b�r bülten dönem�n� (Eylül-Ek�m) daha ger�de bıraktık. 
Başlıcaları ve �lg�l�ler�:

1 Eylül Dünya Barış Günü...

12 Eylül Darbes�n�n 40. Yılı...

19 Eylül Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları Dayanışma Günü...

5 Ek�m Öğretmenler Günü... M�marlık Haftası...

10 Ek�m Ankara Gar Katl�amının 5. Yılı...

18-22 Ek�m TMMOB Mühend�s-M�mar Haftası...

Ve

29 Ek�m Cumhur�yet�n Kuruluşunun  97. Yılı...

Sevg�l� meslektaşlarım,
Almanya'nın Polonya'yı �şgal ett�ğ� ve  İk�nc� Dünya Savaşı'nı 
başlattığı 1 Eylül 1939 tar�h�n� unutmamak ve barışın önem�n� 
hatırlamak �ç�n, B�rleşm�ş M�lletler Genel Kurulları çeş�tl� 
tar�hlerde aldığı kararları rev�ze ederek n�hayet�nde 1 Eylül 
gününü “Uluslararası Barış Günü” olarak �lan etm�şt�r. 

Dünyada ve Ülkem�z�n bulunduğu bölgede tar�h boyunca c�dd� 
savaşlar süre gelmekted�r. Barışın hak�m olması ve hüküm 
sürmes� �ç�n "Yurtta Barış, C�handa Barış" ş�arı b�z�m de ş�arımız 
olmaya devam etmekted�r. Savaşın kaybeden�n mazlumlar 
olmaması �ç�n "Barış" demeye devam  edeceğ�z...

Türk�ye’n�n dört b�r yanından 10 Ek�m 2015 günü Ankara'ya 
g�den on b�nlerce k�ş�n�n katılımıyla gerçekleşen Emek, Barış ve 
Demokras� M�t�ng�ne savaştan, ger�l �mden, kaostan, 
kutuplaşmadan beslenen karanlık odaklar katl�amla cevap 
verm�ş ve 103 vatandaşımız yaşamını kaybederken, yüzlerce 
vatandaşımızda yaralanmıştı. Barış demen�n karşılığının ölüm 
olduğu 10 Ek�m tar�h�n� de Unutmadık,

Unutmayacağız ve Unutturmayacağız!...

Değerl� meslektaşlarım,
4 Şubat 1954 tar�h�nde Resm� Gazete'de yayınlanan 6235 Sayılı 
Kanun'la kurulan TMMOB'n�n �lk Genel Kurulu, 18-21 Ek�m 1954 

tar�hler�nde Ankara'da gerçekleşt�r�lm�şt�r.

66 yıl  önce genel kurul salonunda başlayan örgütlü 
mücadelem�z, B�rl�ğ�m�z�n bugün taşıdığı kurumsal k�ml�ğ� 
ortaya çıkarmıştır.  Bu k�ml�k, ülkem�z�n kalkınma ve 
sanay�leşmes�nde b�l�m ve teknoloj� pol�t�kalarının önem�ne 
vurgu yapan, kamu yararı ve ad�l paylaşımdan yana, yurtsever, 
demokrat, �ler�c� ve toplumcu geleneğ�m�zd�r.

Neredeyse her yıl gündeme get�r�len TMMOB Yasasının 
değ�şt�r�lerek B�rl�ğ�m�z ve Odalarımızın �şlevs�zleşt�r�lmek ve 
meslek alanlarımızdan ed�nd�ğ�m�z b�l�msel b�lg�lerle "Yanlışa 
Yanlış demem�z" engellenmek �stenmekted�r.

2020 yılında b�l�nd�ğ� üzere Avukatlık Yasası değ�şt�r�lerek 
Baroların ve Barolar B�rl�ğ�'n�n yapısı değ�şt�r�lm�şt�r. Anlaşılan o 
k�, bu değ�ş�kl�klere rağmen Barolar B�rl�ğ�n�n üst yönet�m 
organlarına müdahale edecek b�r güç oluşturamayan �kt�dar 
çözümü "ş�md�l�k" Genel Kurulları ertelemekte bulmuştur. Bu 
erteleme kararı TMMOB ve d�ğer meslek kuruluşlarının genel 
kurullarını da kapsamaktadır. Tam bu süreçte, Türk Tab�pler 
B�rl�ğ� ve d�ğer meslek kuruluşlarının �şley�ş�ne ve yönet�mler�ne 
de müdahale etmek amacıyla, yasalarına, baroya yapılan 
müdahaleye benzer b�r müdahalede bulunmak �stenmekted�r. 

Meslek Odalar ımız her  zaman b� l �msel  zem�nlerde, 
toplumcu/kamu yararı gözeterek sözünü söyleye gelm�şt�r. 
Demokrat�k yollarla ele geç�r�lemeyen özerk demokrat�k 
meslek� yapılar, seç�m yöntemler�ne müdahale ve d�ğer yollarla 
b e r t a r a f  e d � p  � ş l e v s � z l e ş t � r m e k  v e  t a s f � y e  e t m e k 
�stenmekted�r.Meslek odalarının yapılarına ve seç�mler�ne 
göster�len tahammülsüzlüğe b�r son ver�lmel�d�r.

B�zler B�rl�ğ�m�z TMMOB'ye, Odalarımıza ve demokras�m�ze 
sah�p çıkmaya devam edeceğ�z...

 İy� k� bu ülken�n TMMOB's� var...

Sevg�l� meslektaşlarım,
Halkın kend� yaşamı ve geleceğ� hakkında söz ve karar sah�b� 
olduğu b�r yönet�m b�ç�m� olarak Cumhur�yet, Bundan 97 Yıl 
önce Başkent Ankara'da, TBMM tarafından �lan ed�len 
Cumhur�yet, ülkem�z �ç�n demokras�, la�kl�k ve çağdaşlaşma 
yolunda en öneml� adım olmuştu. Ülkem�z�n kuruluşunun, 
bağımsızlığımızın ve ulusal egemenl�ğ�m�z�n s�mges� olan 
Cumhur�yet�n �lanının 97. Yılını ve Cumhur�yet Bayramını 
kutluyoruz.

B�rl�ğ�m�zle, Odamızla ve demokras�yle dayanışma �ç�nde, 
sağlıcakla kalın...



şubeden

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB 10 Ek�m Katl�amının 5. yılı dolayısıyla ortak b�r basın açıklaması yaptı.

103 KARANFİLİMİZE SÖZÜMÜZ VAR:
EMEK-BARIŞ ve DEMOKRASİ MÜCADELESİ KAZANACAK!

10 Ek�m Katl�amı'nın üzer�nden beş yıl geçt�…

“Savaşa İnat, Barış Hemen Ş�md�” d�yenlere düşmanca 
saldırdılar. Türk�ye'n�n dört b�r yanından gelen on 
b�nlerce k�ş�n�n katılımıyla gerçekleşen Emek, Barış ve 
Demokras� M�t�ng�m�ze savaştan, ger�l�mden, kaostan, 
kutuplaşmadan beslenen karanlık odaklar katl�amla 
cevap verd�ler.

103 �nsanımızı y�t�rd�ğ�m�z, yüzlerce �nsanımızın f�z�ksel, 
yüzb�nlerce �nsanımızın ruhsal olarak yaralandığı 10 
Ek�m katl�amı, emek, barış ve demokras� uğruna 
ödenen ağır bedellerden sadece b�r�d�r.

10 Ek�m katl�amı, 6 Haz�ran D�yarbakır ve 20 Temmuz 
2015 Suruç katl�amlarıyla başlayan ve ardı ardına gelen 
IŞİD saldırılarının b�r parçasıdır. Başta 10 Ek�m katl�amı 
olmak üzere 7 Haz�ran 2015 ve 1 Kasım 2015 seç�mler� 
arasında bunca katl�amın neden yaşandığının cevabı 
ve r � l m e d e n  1 0  E k � m  k a t l � a m ı n ı n  a r k a  p l a n ı 
aydınlatılamayacaktır.

Katl�am sonrası anket yapıp oylarının ne kadar arttığını 
araştıranların,  “Kokteyl  örgüt ” d�yerek davayı 
sulandıranların, yol kontroller�n� kaldırarak kat�llere 
adeta kor�dor açanların, saldırı olacağı �st�hbaratını 
tert�p kom�tes�nden g�zleyenler�n, patlamaların 
ardından b�rçok k�ş�n�n yaşamını y�t�rmes�ne neden 
olan gaz sıkma emr� verenler�n, ambulansların geç 

gelmes�n�n sorumlusu olanların, güvenl�k tedb�r� 
almayanların katl�amdak� rolü ortaya çıkarılmadıkça, 
as ı l  fa � l ler  yargı lanmadıkça 10 Ek �m dosyası 
kapanmayacaktır.

1 Mayıs katl�amından Maraş katl�amına, Bahçel�evler 
katl�amından S�vas katl�amına, bu ülken�n katl�amları �le 
hesaplaşmak �ç�n mücadele verenler�n karşısına 
çıkarılan duvarları ve engeller� b�l�yoruz. Ne yaparlarsa 
yapsınlar, ne duvarlar örerlerse örsünler, o duvarı 
yıkacak tuğlaları çek�p çıkaracağımızdan k�mse kuşku 
duymamalıdır.

10 Ek�m katl�amında rolü olan, görev�n� �hmal eden, 
katl�ama yol veren ve em�r veren tüm sorumlular 
yargılanana ve hak ett�kler� cezayı alana kadar öfkem�z� 
d�r� tutacağız. Katl�amın unutturulmak �stenmes�ne �z�n 
vermeyeceğ�z. Katled�len arkadaşlarımızın hesabını 
mutlaka soracağız.

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak; 10 Ek�m Ankara 
katl�amının beş�nc� yıldönümünde sözümüzü b�r kez 
daha y�nel�yoruz: Bu toprakları katl�amlarla, fa�l� meçhul 
c�nayetlerle anılmaktan çıkararak barış ve demokras�yle 
taçlandıracak, emeğ�n ve b�r arada yaşama �rades�n�n 
egemen olduğu Türk�ye'y� y�t�rd�ğ�m�z canlarımıza, 
yoldaşlarımıza, 103 karanf�l�m�ze armağan edeceğ�z.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB



birliğimizden
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BİR DEPREM ÜLKESİ OLDUĞUMUZ GERÇEĞİNİ İZMİR'DE 
YENİDEN GÖRDÜK !

TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, 30 Ek�m 2020 tar�h�nde İzm�r'de yaşanan deprem felaket� 
üzer�ne b�r basın açıklaması yaptı.

Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığı Deprem Da�res� 
Başkanlığı'nın açıkladığı ver�lere göre 30 Ek�m 2020 
Cuma günü Ege Den�z� Sefer�h�sar açıklarında saat 
14.51'de 6.6 büyüklüğünde b�r deprem meydana 
gelm�şt�r.Ülkem�z�n batısında yer alan pek çok yerleş�m 
yer�nde h�ssed�len deprem sonucunda İzm�r'�n Bayraklı 
ve Bornova İlçes�ndek� bazı b�nalar yıkılmış, çok sayıda 
yurttaşımız hayatını kaybetm�şt�r. Hayatını kaybeden 
yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılarımız �ç�n 
ac�l ş�fa ve sağlık d�l�yoruz. İzm�r halkının acısını 
paylaşıyoruz.

Deprem ülkes�nde yaşadığımız gerçeğ�n�; yıkıcı 
sonuçlara yol açan b�r deprem ve ardından hayatının 
kaybeden yurttaşlarımız aracılığı �le yen�den gördük.

Daha önce de defalarca bel�rtt�ğ�m�z üzere can 
kayıplarına ve yıkıma; deprem gerçeğ� ve b�l�msel, 
tekn�k gerekl�l�klere rağmen gel�şt�r�len pol�t�kalar ve 
buna bağlı uygulamalar neden olmaktadır. Deprem 
kuşağında yer alan ülkem�zde tüm yapıların depreme 
dayanıklı b�r şek�lde �nşa ed�lmes�, var olan yapıların 
sağlamlaştırılması, gerekl� tedb�rler�n alınmasıve 
u y g u n s u z  a l a n l a r a  � m a r  � z n �  v e r � l m e m e s � 
gerekmekted�r.

Geçm�şte yaşadığımız ve büyük yıkıma neden olan 
depremler, yapı stoğumuzun deprem güvenl�kl� 
olmadığını ortaya koymuşken, sank� b�r daha deprem 
olmayacakmış g�b� �mar planları yapılmakta ve rant 
pol�t�kalarına devam ed�lmekted�r. İmar afları �le kaçak 
yapılaşma teşv�k ed�lm�ş, yurttaşlarımız sağlıksız 

yapılara mahkum ed�lm�şt�r. Böylece projes� olmayan, 
h�çb�r mühend�sl�k h�zmet� almamış kaçak yapılar 
ruhsatlandırılmıştır. 10 m�lyonun üzer�nde kaçak yapı 
ruhsatlandırılarak yapı stoğumuzun proje uygunluğu 
ve deprem dayanıklılığının denetlenme �ht�mal� de 
ortadan kaldırılmıştır.
Yapı alanındak� tek sorun kaçak ve r�skl� yapıların 
ruhsatlandırılması değ�l, yen� yapıların da gerekl� 
mühend�sl�k h�zmet� almadan yapılmasıdır. Kamusal 
anlayışla yürütülmes� gereken yapı denet�m� s�stem� 
tümüyle t�car�leşt�r�lmes� ve Odalarımızın meslek� 
yeterl�l�k, eğ�t�m, belgelend�rme ve denetleme 
gerekl�l�kler� yapı denet�m süreçler�nden dışlanması, 
yen� b�naların yapı güvenl�ğ� konusunda da r�skler 
doğurmaktadır.

Yaşanan deprem sonrasında, özell�kle metropollerdek� 
deprem toplanma alanlarına olan �ht�yacımızın ne denl� 
büyük olduğu b�r kez daha ortaya çıkmıştır. Oysa 
yıllardır s�stemat�k b�ç�mde kent merkezler�nde 
bulunan deprem toplanma alanları yapılaşmaya 
açılmaktadır.Ülkem�z� yönetenler yaşadığımız acı 
deneylerden ders çıkarmalı ve görevler�n� daha fazla 
gec�kmeden yer�ne get�rmel�d�r. N�tek�m sonuçlarının 
çok daha ağır olması beklenen, İstanbul deprem� er 
yada geç kapımızı çalacaktır. Boşa harcayacak b�r 
günümüz dah� kalmamış durumdadır.

TMMOB olarak İzm�r'de yürütülmes� gereken arama-
kurtarma ve hasar tesp�t çalışmalarında İzm�r halkı �le 
dayanışma �çer�s�nde olarak yer almaya hazır 
olduğumuzu ve üzer�m�ze düşen sorumluluğu yer�ne 
get�receğ�m�z� �fade ed�yoruz. İzm�r ve çevres�nde 
bulunan TMMOB İ l  Koord�nasyon Kurullarımız 
aracılığıyla deprem bölges�nde �ncelemeler t�t�zl�kle 
devam etmekted�r. Konuya �l�şk�n raporumuz en kısa 
sürede kamuoyu �le paylaşılacaktır.

Bu ves�leyle b�r kez daha �kt�darı ac�len çağrılarımıza 
kulak vermeye ve gereken önlemler� almaya davet 
ed�yoruz.

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı



birliğimizden

İKTİDAR DAYATMASIYLA DEĞİL, GENEL KURUL İRADESİYLE 
YÖNETECEĞİZ

TMMOB Yönet�m Kurulu, TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu'nun Cov�d-19 salgını bahane ed�lerek İç�şler� 
Bakanlığı genelges� �le ertelenmes� ardından 5 Ek�m 2020 tar�h�nde toplanarak aşağıdak� açıklamanın 
yapılması kararını almıştır.

S�yas� �kt�darın salgınla mücadeledek� başarısızlığı her 
geçen gün daha da açığa çıkıyor. Sürec�n tıbb� 
gerekl�l�kler ve b�l�msel gerçekler doğrultusunda 
yürütülmemes� neden�yle hastalık toplum �ç�nde 
kontrolsüz b�ç�mde yayılmaya devam ed�yor. Sağlık 
çal ışanlar ının öz ver � l �  mücadeles�ne rağmen 
kayıplarımızın sayısı her geçen gün artıyor.

İkt�dar en başından �t�baren, salgınla mücadeley� şeffaf 
b�ç�mde yürütmek yer�ne kend� �kt�dar alanlarını 
pek�şt�rmek �ç�n b�r fırsat olarak değerlend�rd�. Bunun 
en güncel örnekler�nden b�r�s� de, 2 Ek�m 2020 tar�h�nde 
İç�şler� Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelge �le 
kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek örgütler�n�n 
etk�nl�kler�n�n ve genel kurullarının 1 Aralık'a kadar 
ertelenmes� oldu.

B�nlerce k�ş�n�n katıldığı s�yas� part� etk�nl�kler� ve genel 
kurulları devam ederken, Cumhurbaşkanı her g�tt�ğ� 
yerde f��l� m�t�ngler düzenlerken, meslek örgütü genel 
kurullarının yasaklanması esasen salgınla mücadele �ç�n 
değ�l, s�yas� �kt�darın �ht�yaçları doğrultusunda alınmış 
b�r karardır. Meslek örgütler�n� kontrol altına almak ve 
�şlevs�zleşt�rmek �ç�n bugüne kadar çok sayıda keyf� 
düzenleme yapan �kt�dar, ş�md� de salgınla mücadele 
adı altında kurullarımızın �şley�ş�ne müdahale etmek 
�st�yor. Anayasal statüdek� meslek örgütler�n�n 
demokrat�k seç�m süreçler�ne �kt�dar el�yle müdahale 
ed�lmes�ne �z�n vermeyeceğ�z.

B�l�nd�ğ� g�b�, TMMOB'ye bağlı Odalarımızın genel kurul 
süreçler� tamamlanmış, 23-25 Ek�m 2020 tar�hler�nde 
gerçekleşt�receğ�m�z TMMOB Genel Kurulu �se İç�şler� 
Bakanlığı Genelges� ve Yüksek Seç�m Kurulu kararıyla 
ertelenm�şt�r. Yüzb�nlerce mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancısının katılımıyla gerçekleşt�r�len Oda Genel 
Kurullarımızda açığa çıkan demokrat�k �raden�n gasp 
ed�lmes�ne �z�n vermeyeceğ�z. TMMOB Genel Kurulu 
toplanıncaya kadar, Oda Genel Kurullarımızda açığa 
çıkan örgüt �rades�n� f��len �şleterek, B�rl�ğ�m�z�n 
Yönet�m Kurulu faal�yetler�n� mevcut Yönet�m Kurulu ve 
Oda Genel Kurullarında TMMOB Yönet�m Kurullarına 
seç�len 3 üyen�n tamamının katılımıyla b�rl�kte 
yürüteceğ�z.

TMMOB olarak; dün olduğu g�b� bundan sonra da 
�kt�dar baskılarına ve dayatmalarına asla boyun 
eğmeyeceğ�z. B�rl�k çalışmalarımızı s�yas� �kt�darın keyf� 
kararlarına göre değ�l, b�l�m ve tekn�ğ�n gerekler�, ülke, 
halk ve meslektaşlarımızın yararları doğrultusunda 
sürdürmeye devam edeceğ�z.

TMMOB YÖNETİM KURULU

46. GENEL KURULUMUZ ERTELENDİ
Çoğunluk lu olarak 16-17-18 Ek �m 2020, 
çoğunluk sağlanamadığı takd�rde 23-24-25 Ek�m 
2020 tar�hler�nde yapılması planlanan TMMOB 
46. Olağan Genel Kurulu, Ankara Val�l�ğ� İl Umum� 
Hıfzıssıhha Kurulu'nun 02.10.2020 Tar�h ve 
2020/76 Sayılı Kararı �le ertelenm�şt�r. 

Yen� Genel Kurul tar�h� ve gerekl� d�ğer b�lg�ler, 
TMMOB Yönet�m Kurulunca bel�rlend�kten sonra 
yen�den duyurulacaktır.
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KAMUDA BİLİMİ VE TEKNİĞİ ÜRETMEK
MÜHENDİS, MİMAR ve ŞEHİR PLANCILARININ İSTİHDAMI 

İLE MÜMKÜNDÜR
B�r ülken�n kalkınmışlık düzey� ölçüsü, b�r kamu 
h�zmet� olan mühend�sl�k h�zmet alanlarındak� 
gel�şm�şl�k düzey� ve bu meslek mensuplarından o 
ülken�n hak ett�ğ� h�zmetler� alması �le doğru 
orantılıdır.

Hızla artan nüfus ve gel�şen teknoloj�, tekn�k eleman 
�ht�yacını her geçen gün daha da artırmaktadır. 
Buna karşın özell�kle son 25 yılda yaşanan 
özelleşt�rmeler neden�yle kamuda mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancılarının �st�hdam oranı g�derek 
düşmekted�r. Buna paralel olarak çalışanların 
ekonom�k ve sosyal koşulları,  üstlend�kler� 
sorumluluk lar  ve a lmış  olduk lar ı  ücret ler 
ger�let�lm�şt�r.

UMUT TACİRLİĞİNE SON VERİLMELİ, MÜLAKAT 
DEĞİL LİYAKAT ESAS ALINMALIDIR

Kr�z  koşul lar ı  ve �st �hdam problemler �n�n 
gölges�nde, mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
temel b�r zorlukla daha baş etmeler� gerekmekted�r. 
Bu zorluğun adı KPSS`d�r. İşs�zl�k, düşük ücret �le 
çalıştırma pol�t�kası, güvences�z ve esnek çalışma 
k o ş u l l a r ı  s e b e b � y l e  k a m u d a  � s t � h d a m 
meslektaş lar ımıza  b� r  umut  k apıs ı  o larak 
sunulmaktadır.

Kamuda tekn�k eleman olarak �st�hdam ed�leb�lmek 
�ç�n 3 m�lyon k�ş�n�n katıldığı bu sınava g�r�p başarılı 
olmak da maalesef yeterl� b�r kr�ter değ�ld�r. 
Kurumlara g�r�ş çoğu durumda sonuç keyf� ve 
�st�smara açık mülakatlarla bel�rlenmekted�r. 
Mülakatlar, başvuran k�ş�ler�n meslek� yeterl�l�ğ�yle 
d e ğ� l ,  � k t � d a ra  m u h a l � f  o l u p  o l m a d ı k l a r ı , 
memleketler�, a�leler�, sosyal medya paylaşımları, 
hang� tar�kata yakınlık gördüğü g�b� �ş �le alakasız 
sorularla geçmekted�r.

Kamu kurum ve kuruluşları; sınav sonuçları, eğ�t�m 
ve meslek� geçm�ş ne olursa olsun torp�l ve 
kadrolaşmanın en çok olduğu alanlar. Bu noktada, 
KPSS sınavından alınan puan ne olursa olsun 
�st�hdam �ç�n kr�t�k olan başvurulan yerlerdek� torp�l 
�l�şk�ler� olmaktadır. Böyle b�r ortamda, �ç�nde 
bulunduğumuz ekonom�k k r �z �  ve  �şs �z l �k 

rakamlarını da düşündüğümüzde, tüm hayatı 
örgütleyen, kamu ve halk yararını gözeten 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları mesleğ�n�n 
n�tel�k ve et�k gözeterek, �nsan� koşullarda 
yapılab�lmes�n�n koşulları kamu �st�hdamında her 
geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Geçt�ğ�m�z 
aylarda ortaya çıkan, k�m� beled�yeler�n zabıta ve 
tem�zl�k görevl�s� alımında mühend�s� şartı 
aradıkları �lanlar vermeler� de mesleğ�m�z�n �t�barı, 
�st�hdam durumu ve �kt�darın yaklaşımı açısından 
gel�nen tabloyu da özetlemekted�r.
B u n u n  y a n ı n d a  b e l e d � y e  v e  b a z ı  k a m u 
kuruluşlarında KPSS sonucu talep ed�lmeden 
yapılan �st�hdamlar da y�ne bu alanlarda önem�n 
meslek� yeterl�l�k ve n�tel�k değ�l, şahs� çıkar ve rant 
o l d u ğ u n u  g ö s t e r m e k t e d � r.  K P S S  ş a r t ı n ı n 
aranmadığı durumda o mesleğe kabul ed�len 
mühend�sler�n hang� gerekçelerle alımının yapıldığı 
�se şüphe yaratmaktadır.

KAMUDA KADROLU, GÜVENCELİ İSTİHDAM 
İSTİYORUZ

Kamuda �st�hdam daralmasının son yıllarda d�le 
get�r�len ekonom�k kr�zle açıklanması eks�k b�r 
değerlend�rme olacaktır. Kamuda �st�hdamın 
ekonom�k kr�z�n "konuşulmadığı" dönemlerde de 
düştüğü veya nüfusa oranla artmadığı görülmekte, 
sürekl� b�r daralmayı �şaret etmekted�r. Bu nedenle 
kamuda �st�hdam daralmasının temel neden� olarak 
"özelleşt�rme uygulamalarını" �şaret etmek yanlış b�r 
yaklaşım olmayacaktır.
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Yıllardır üret�m, yatırım, eğ�t�m, �st�hdam planlaması 
yapılmadığı �ç�n on b�nlerce mühend�s m�mar ve 
şeh�r plancısı ya �şs�z durumundadır ya da meslekler� 
dışında çalışmak zorunda kalmaktadır. Hal böyle 
�ken yabancı ya da yurtdışından personel �st�hdamı 
ve danışmanlık h�zmet� alınması uygulamalarına 
son ver � lmel � ,  ülke or talaması  göz önüne 
alındığında, kamu çalışanı sayısının olması gereken 
�ht �yacı  k arş ı layab� lmes� ,  tek n�k  �ht �yacın 
g�der�lmes�, denet�mler�n alanında uzman k�ş�lerce 
yapılab�lmes� amacıyla kamuda atama bekleyen 
b�nlerce mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısının 
�st�hdamı sağlanmalıdır.

OECD'ye üye ülkelerde ortalama her 15 k�ş�ye b�r 
kamu çalışanı �st�hdam ed�l�rken, bu rakam 
ülkem�zde her 36 k �ş�ye b�r  kamu çalışanı 
şekl�nded�r.  Bu rakam d�kkate al ındığında 
Türk�ye'de şu anda 5 m�lyon 400 b�n kamu çalışanına 
�ht�yaç vardır. Ülke genel�nde kamu çalışanı 
sayısının olması gereken �ht�yacı karşılamadığı 
açıkça görülmekted�r.

Kamuda çalışan toplam personel �çer�s�nde tekn�k 
h�zmetler sınıfına tab� kamu çalışanı sayısı ortalama 
% 4-5 düzey�nded�r ve bu oran oldukça yeters�zd�r. 
Ülke genel�ndek� nüfus artışı da d�kkate alındığında 
son 18 yıl �ç�nde kamuda güvencel� �st�hdam % 
20'ler oranında düşüş kaydetm�şt�r.

T M M O B  o l a r a k ,  m ü h e n d � s ,  m � m a r,  ş e h � r 
plancılarının kamuda �st�hdam, atama ve güvencel� 
kadro konusunda kamuoyunda da haklılığı kabul 
ed�len sorunlarının çözüme kavuşturulmasını 
bekl�yoruz;

- Kamu çalışanı sayısının olması gereken �ht�yacı 
karşılayab�lmes� �ç�n atama bekleyen on b�nlerce 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısının �st�hdamı 
sağlanmalıdır.

- Kamu çalışanlarının �şe alım ve görevde yükselme 
aşamalarında her türlü c�ns�yetç�, mezhepç�, ırkçı ve 
d�ğer ayrımlara son ver�lmel�d�r.

- Kamuda çalışab�lmek �ç�n yeterl�k ve l�yakat �lkeler�, 
�şe g�r�şten emekl�l�ğe değ�n ölçüleb�l�r somut 
ölçütlere bağlanmalıdır.

- İşe alımda Kamu Personel� Seçme S�stem� (KPSS) 
gel�şt�r�lmel�, son dönemlerde yaygınlaştırılan 
mülak at uygulamalar ı  � le  yaşanan yandaş 

kadrolaşması, ayrımcılık ve keyf�l�ğe karşın �şe 
alımda KPSS devre dışı bırakılmamalıdır.

- Kamu yönet�c�s� atama terc�hler� de yeterl�k ve 
l�yakat temel�nde olmalı, kamu yönet�m�nde 
kurumsallaşmada sürekl�l�k sağlanmalı, sürekl� hale 
gelen bakanlık ve b�r�m yer ve görev değ�ş�kl�kler� �le 
kamudak� kurumsal hafıza yok ed�lmemel�d�r.

- Kamu h�zmetler�n�n güvences�z, k�ralık, taşeron, 
geç�c� ,  sözleşmel�  personel ler  aracı l ığıyla 
gördürülme anlayışından derhal vazgeç�lmel�d�r. 
Kamuda mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları �ç�n 
kadro tahs�s ed�lerek, kalıcı, güvencel� atama 
yapılmalıdır.

Ö z e t l e ;  ç a l ı ş m a  y a ş a m ı  h e r  g e ç e n  g ü n 
acımasızlaşmakta, sömürü yoğunlaşmaktadır. Emek 
ve �nsan odaklı, güvencel� b�r çalışma yaşamı ve 
güvencel� b�r gelecek; mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancıları dah�l bütün emekç�ler �ç�n temel �ht�yaçtır.

Yıllardır sürdürülen yanlış pol�t�kalarda ısrar ed�lerek 
yaşanan son kr�zden kurtulmanın mümkün 
olmadığı açıktır. Yapılması gereken şey, rant 
ekonom�s� yer�ne üret�m ekonom�s�n�, sermaye 
öncel�kler� yer�ne kamusal çıkarları, lüks ve 
savurganlığa dayalı yönet�m anlayışı yer�ne 
tasarrufları, gündel�k pol�t�kalar yer�ne planlı 
kalkınmayı önceleyen kamucu b�r anlayışın öne 
çıkartılmasıdır.

Ülkem�zdek �  her  projen�n,  her  çal ışmanın 
planlanmasından yaşama geç�r�lmes�ne kadar 
sorumluluklar üstlenen denetleyen, ülke �marının, 
sanay�n�n, tarımının, madenc�l�ğ�n�n, ormancılığının 
ve üret�m�n�n temel unsuru olan, tekn�k ve b�l�msel 
temelde yürüttükler� çalışmalarla, ülkem�z�n 
kalkınması açısından vazgeç�lmez b�r yere sah�p 
olan mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının özlük 
h a k l a r ı  ve  e k o n o m � k  s o r u n l a r ı  � ve d � l � k l e 
çözülmel�d�r.

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN

97 yıl önce �lan ed�len Cumhur�yetle b�rl�kte, ülkem�z� 
ger� bırakan h�lafet ve saltanat �le yarı-sömürge 
ekonom�s� aşılmış, bağımsızlık kazanılmış; halk 
egemenl�ğ�, la�kl�k, çağdaş toplumsal yaşam, eğ�t�m-
öğret�m b�rl�ğ� ve 1929 dünya ekonom�k bunalımıyla 
b�rl�kte kamu �şletmec�l�ğ�ne geç�ş ve kamu-toplum 
y a r a r ı n ı  e s a s  a l a n  b � r  k a l k ı n m a  y a k l a ş ı m ı 
ben�msenm�şt�. Ülkem�z böylece c�dd� b�r gel�şme 
sürec�ne g�rm�ş; b�l�msel temellere dayalı mesleğ�m�z 
olan mühend�sl�k de bu süreçte yapıcı ve kurucu b�r 
�şlev üstlenm�ş, saygın b�r yer ed�nm�ş ve g�derek 
örgütlenmes�n� de tamamlamıştı.

Ancak kuruluşunun 97. yılında ülkem�z cumhur�yet, 
demokras�, la�kl�k değerler� ve bütün tar�hsel toplumsal 
kazanımlardan hayl� uzaklaşmıştır. Bugün sosyal hukuk 
devlet �  gerek ler �  � le  toplumcu,  demok rat �k , 
cumhur�yetç�, la�k yaklaşımlara karşı d�nc� ger�c� 
temelde açık  b�r  mücadele yürütülmekted�r. 
Cumhur�yet ve ulus-halk egemenl�ğ�nden ümmet, 
zümre, yandaş, k�ş� egemenl�ğ�ne doğru b�r kayma 
yaşanmıştır. Cumhur�yet karşıtlığı,  saltanat-h�lafet-
ş e r � a t  ö z l e m l e r � ,  ü l k e m � z  v e  h a l k ı m ı z ı n 
yoksullaştırılması, baskı ve ş�ddet pol�t�kaları eşl�ğ�nde 
d�le get�r�lmekted�r. Kamu yararı ve kamu �şletmec�l�ğ� 
tasf�ye ed�lm�şt�r. Parlamenter rej�m, kuvvetler ayrılığı, 
yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü �le demokrat�k 
hak ve özgürlükler ayaklar altına alınmıştır. Geleneksel 
“yurtta sulh, c�handa sulh” pol�t�kası terk ed�lm�şt�r. 
Ülkem�z emek sömürüsünün, �şç�, kadın, çocuk 

c�nayetler �n�n mekânı olmuştur.  Mühend�sl �k 
b�l�mler�n�n gerekler� terk ed�lm�şt�r. Meslekler�m�z 
�t�barsızlaştırılmaya, meslek örgütler�m�z tasf�ye 
ed�lmeye çalışılmaktadır.

Cumhur�yet�n �lanının 97. yılını böyles� b�r ortamda 
d�rençle ve geçm�ş�n kazanımlarını daha üst b�r 
sev�yede tes�s edeceğ�m�z�n b�l�nc�yle kutluyoruz.

Bütün olumsuzluklara karşın söz konusu tar�hsel 
toplumsal kazanımlar Türk�ye'de kök salmıştır. 
Bağımsızlık, cumhur�yet, demokras�, la�kl�k, kamucu 
kalkınma pol�t�kaları, barışçı dış pol�t�ka g�b� tar�hsel 
değer ve gerekl�l�kler�n savunusu d�nmem�ş ve 
d�nmeyecekt�r. Odamızın TMMOB çatısı altındak� safı ve 
yer� de burasıdır.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Yönet�m Kurulu 
olarak eş�tl�kç�, özgürlükçü, demokrat�k, la�k, b�l�m�n, 
aydınlanmanın, planlama-sanay�leşme-kalkınma-
�st�hdam bütünlüğünün, kamu-toplum yararının, 
ülkede bölgede dünyada barış pol�t�kasının esas 
alındığı b�r Türk�ye özlem�yle bütün üyeler�m�z�n ve 
halkımızın 29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı'nı kutluyor, 
esenl�kler d�l�yoruz.

Yunus YENER
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı
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MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCISI YARDIMCI KONTROL 
ELEMANI DEĞİLDİR!

TMMOB tarafından Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığına karşı 
açılan davada Danıştay �lg�l� da�res�nce “4708 sayılı Yapı 
Denet�m� Hakkında Kanunun genel gerekçes�nden 
hareketle, yapı denet�m� görev�n�n en etk�n b�ç�mde yer�ne 
get�r�lmes� �ç�n denet�m elemanlarının sorumluluğunun 
makul ve b�l�msel ölçütlere göre bel�rlenmes� gerekt�ğ� ve 
tekn�k öğretmen, yüksek tekn�ker, tekn�ker ve tekn�syenler 
�ç�n ortak �fade olan yardımcı kontrol elemanının, m�mar 
v e y a  m ü h e n d � s  o l a n  k o n t r o l  e l e m a n ı  y e r � n e 
görevlend�r�lmes�n�n mümkün olmadığı sonucuna ulaştı.

29.12.2018 tar�h ve 30640 sayılı Resm� Gazetede 
yayımlanan Yapı Denet�m� Uygulama Yönetmel�ğ�nde 

Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�ğ�n�n 3. maddes� �le 
Yapı Denet�m� Uygulama Yönetmel�ğ�n�n üçüncü 
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ğ) bend� yürürlükten 
kaldırılmış ve (t) bend�nde yer alan 'yardımcı kontrol 
elemanı' tanımı değ�şt�r�lerek tekn�k öğretmen, tekn�syen, 
yüksek tekn�ker ve tekn�kerler�n de bell� alanlarda m�mar 
ve mühend�sler yer�ne yapı denet�m�n� üstleneb�leceğ� 
düzenlenm�şt�r.

B�l�msel ve tekn�k esaslara, uzmanlık alanlarına ve üst 
hukuk normlarına aykırı bu düzenlemen�n �ptal� �stem�yle 
TMMOB tarafından Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığına karşı 
açılan davada Danıştay �lg�l� da�res�nce “4708 sayılı Yapı 
Denet�m� Hakkında Kanunun genel gerekçes�nden 
hareketle, yapı denet�m� görev�n�n en etk�n b�ç�mde yer�ne 
get�r�lmes� �ç�n denet�m elemanlarının sorumluluğunun 
makul ve b�l�msel ölçütlere göre bel�rlenmes� gerekt�ğ� ve 
tekn�k öğretmen, yüksek tekn�ker, tekn�ker ve tekn�syenler 
�ç�n ortak �fade olan yardımcı kontrol elemanının, m�mar 
v e y a  m ü h e n d � s  o l a n  k o n t r o l  e l e m a n ı  y e r � n e 
görevlend�r�lmes�n�n mümkün olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır.” gerekçes�yle Yapı Denet�m� Uygulama 
Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�ğ�n 
3. maddes� �le değ�şt�r�len Yapı Denet�m� Uygulama 
Yönetmel�ğ�n�n 3. maddes�n�n 1.fıkrasının (t) bend�n�n 
yürütmes�n�n durdurulmasına karar ver�lm�şt�r.

“ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK”TE 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLDİ.

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� tarafından; 
02/03/2019 tar�h ve 30702 sayılı Resm� Gazetede 
yayımlanan "Şant�ye Şefler� Hakkında Yönetmel�k"�n 
b�l�msel ve tekn�k gereklere ve kamu yararına aykırı b�r 
kısım maddeler�n�n �ptal� �stem�yle açılan davada 
Danıştay tarafından yürütmen�n durdurulmasına karar 
ver�ld�.

02/03/2019 tar�h ve 30702 sayılı Resm� Gazetede 
yayımlanan "Şant�ye Şefler� Hakkında Yönetmel�k"�n 

b�l�msel ve tekn�k gereklere ve kamu yararına aykırı b�r 
kısım maddeler�n�n �ptal� �stem�yle açtığımız davada 
Danıştay tarafından yürütmen�n durdurulmasına karar 
ver�ld�.

Danıştay �lg�l� da�res�nce “Bu durumda, tekn�ker ve 
tekn�k öğretmenler�n şant�ye şef� olarak beled�ye ve 
mücav�r alan sınırları �ç�nde ve dışında kalan yerlerde 
yapılacak planlar �le �nşa ed�lecek resm� ve özel bütün 
yapıların büyük b�r bülümünde, yeterl� objekt�f b�r 
sınırlandırma ve b�l�msel b�r kr�ter get�r�lmeden şant�ye 
şefl�ğ� g�b� yapıların, m�mar�, stat�k ve her türlü plan, 
proje, res�m ve hesaplarının uygulanması görev�n� 
yer�ne get�rmeler�ne olanak sağlayan düzenlemen�n 
hukuka uygun olmadığı, bu denl� gen�ş b�r alanda 
şant�ye şefl�ğ� görev�n�n tekn�ker ve tekn�k öğretmene 
ver�lemeyeceğ� sonucuna varılmıştır.”gerekçes�yle 
Şant�ye Şefler� Hakkında Yönetmel�k'�n 7. maddes�n�n 9. 
fıkrasının yürütmes�n�n durdurulmasına karar ver�ld�.



mmo’dan

 TMMOB MAKİNA MÜHENDİLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ
İŞYERİ TEMSİLCİLERİNİN SAYISI 50'Yİ AŞTI.

Mak�na Mühend�sler� Odası yönetmel�kler�ne göre 5 ve 
daha fazla mühend�s üyen�n bulunduğu �şyerler�nde 
O d a  v e  m ü h e n d � s l e r  a r a s ı n d a k �  � l � ş k � l e r � n 
güçlend�r�lmes� adına atanan tems�lc�ler�n sayısı Kasım 
2020 �t�bar�yle 58'� buldu.

Odamızca �şyer� tems�lc�l�ğ� bağının oluşturulmasındak� 
amaç; üyeler�m�z�n çalıştıkları �şyerler�nde, Oda 
Tüzüğünde yer alan amaçlar doğrultusunda çalışmalar 
yapmak, etk�nl�kler düzenlemek ve bu anlamda üyeler 
ve �şyerler� �le Odamız arasında sürekl�, canlı �let�ş�m 
kurmaktır.

İşyer�  tems�lc�ler�; �şyerler�nde Şube programının 
gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamak, üye �le Oda çalışmaları 
�le �lg�l� �şyerler�ndek� üyeler�n eleşt�r� ve öner�ler�n� ve 
her türlü talepler�n� bel�rley�p Şube Yönet�m Kurullarına 
�letmek görev�n� üstlenmekted�r.

Oda üyeler�n�n yoğunlaştığı �şyerler�nde, küçük sanay� 
s�teler� ve organ�ze sanay� bölgeler�nde Oda-Üye 
�l�şk�ler�n� gel�şt�rmek amacıyla, Şube Yönet�m Kurulu 
kararıyla �şyer� tems�lc�l�kler� kurulmaktadır.

Bu bağlamda, Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Yönet�m Kurulu olarak Üye-Oda-Sanay� �l�şk�ler�n� 
güçlend�rmek, çalışmalarımızı gen�şletmek ve daha 
ver�ml� çalışmalar yürütmek adına üyeler�m�z� �şyer� 
tems�lc�s� olmaya ve bağı güçlend�rmeye çağırıyoruz.

Üye İşyer� z�yaretler�m�z kapsamında;

12 EKİM 2020
Tekno Kauçuk N�han Eker � z�yaret ederek, Oda 
faal�yetler� tekn�k h�zmetler, beklent� ve öner�ler 
konularında görüşme sağladık..

*  ELTESAN Elektro Mek an�k Soğutma A.Ş.  da 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z �şyer� tems�lc�s� z�yaret�m�zde �şyer� 
tems�lc�m�z Alper Savah�l ve meslektaşlarımız Al� F�l�z, 
İrem Durulmuş, Ufuk Aydın ve Merve Mutlu Gürsoy �le 
buluştuk.

13 EKİM 2020

* İşyer� tems�lc�ler� z�yaretler�m�ze meslektaşımız ve 
�şyer� tems�lc�m�z Bülent Altunal �le Arma F�ltre'de 
devam ett�k.

* İşyer� tems�lc�l�ğ� mekan�zması ve oda çalışmaları 
hakkında sohbet etmek üzere Talu Tekst�l Fabr�kalar 
Müdürü, meslektaşımız ve üyem�z Hakan Karakoç �le 
görüşmem�z� gerçekleşt�rd�k.

11
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mmo’dan

* İşyer� tems�lc�l�ğ� ve oda çalışmaları üzer�ne konuşmak 
�ç�n meslektaşlarımız Uğur Yakut ve Aykut Çet�ner'� 
KİSAN A.Ş.'de z�yaret ett�k.

* İşyer� tems�lc�l�ğ� z�yaretler�m�z kapsamında Tekfen 
İmalat'ta �şyer� tems�lc�m�z Serkan Üngören ve 
meslektaşlarımız Kazım Köksal ve Özgür Köksal �le b�r 
araya geld�k.

14 EKİM 2020

*CAVO Otomot�v'de gerçekleşt�rd�ğ�m�z �şyer� tems�lc�s� 
z�yaret�m�zde �şyer� tems�lc�m�z Aysu Köse ve 
meslektaşlarımız Yas�n Çel�k, Adem Çağlayan, Mehtap 
Dem�r, Leyla Gönül ve Özgür Eren Akpınar �le buluştuk.

*  İ ş y e r �  t e m s � l c � k l e r �  z � y a r e t l e r � m � z e  A k a r e 
Mühend�sl�k'te �şyer� tems�lc�m�z Orkun Şer�fağaoğlu ve 
meslektaşlarımız Aydın Sert ve Serkan Yayla �le devam 
ett�k.

* İşyer� tems�lc�m�z ve meslektaşımız Erkan Ş�lef'� Knauf 
Alçıpan A.Ş.'de z�yaret ett�k.

15 EKİM 2020

*İşyer� tems�lc�ler� z�yaretler�m�z kapsamında Ber�cap 
Kapak A.Ş.'de z�yaret ett�k. İşyer� tems�lc�m�z Eng�n 
Efe'ye ve meslektaşımız Alpay B�ngöl'le görüşme 
sağladık.



mmo’dan

*Opet'te �şyer� tems�lc�m�z ve meslektaşımız Mustafa 
Şekerc� �le b�r araya geld�k.

16 EKİM 2020
*İşyer �  tems� lc �s �  z �yaretler �m�zde Kör fez Eta 
Mühend�sl�k'te �şyer� tems�lc�m�z Barış Kara ve 
meslektaşlarımız Erol Acar ve Barış Oral �le b�r araya 
geld�k.

20 EKİM 2020
*İşyer� tems�lc�m�z Şuayp Karakaş ve meslektaşlarımız 
Erhan Özkan, Fat�h Azd�ken, Esat Koçy�ğ�t, Yaser Mutlu 
�le Gübretaş'ta �şyer� tems�lc�l�ğ� ve oda çalışmalarımızı 
konuşmak �ç�n b�r araya geld�k.

21 EKİM 2020
*Üyem�z Yılmazlar A. Ş. Genel Müdürü Turgay Yılmaz’ı 
z�yaret ett�k. Oda faal�yetler� konusunda görüş 
alışver�ş�nde bulunduk.

22 EKİM 2020
İş yer� tems�lc�l�ğ� çalışmaları kapsamında Gürçel�k 
Mak�na da çalışan meslektaşlarımız Yusuf Ayış, Samet 
Tükel, İlyas Akgül, Ferhat Kam�sl�, Oğuz Durmaz, Serhat 
Solmaz'ı z�yaret ett�k.

27 EKİM 2020
*Asaş Alüm�nyum'da �şyer� tems�lc�m�z Onur Kostak ve 
meslektaşlarımız Tek�n Ölmez ve Berna Coşkun �le b�r 
araya gelerek �şyer� tems�lc�l�ğ� �şley�ş� ve oda çalışmaları 
üzer�ne sohbet ett�k.

KENDİLERİNE ODAMIZA ZAMAN AYIRDIKLARI İÇİN 
TEŞEKKÜR EDERİZ. 

13
12



şube günlüğü

ISIL İŞLEM SEÇİMİ

KADIN MÜCADELESİNDE İSTANBUL
SÖZLEŞMESİNİN ÖNEMİ

KESİCİ TAKIMLAR TEKNOLOJİSİ

SANAYİ ARGE PROJELERİ

STRATEJİK YÖNETİM

“Isıl İşlem Seç�m�” konulu web�narımız  metalurj� ve 
malzeme yüksek mühend�s� Utku INAN eğ�tmenl�ğ�nde 
03 Eylül 2020 saat 20.00 de gerçeklest�r�ld�.

“Kadın Mücadeles�nde İstanbul Sözleşmes�n�n Önem�” 
konulu  web�narımız  07 Eylül 2020 tar�h�nde Av.Özge 
DEMİR'�n konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

KRİZ VE YENİ NORMAL

B�rleş�k Metal İş Send�kası Örgütleme Uzmanı Alpaslan 
SAVAŞ'ın konuşmacı olarak katılacağı çevr�m�ç� "Kr�z ve 
Yen� Normal" söyleş�m�z 17 Eylül 2020 Perşembe günü 
s a a t  2 0 : 0 0 ' d e  z o o m  p r o g r a m ı  ü z e r � n d e n 
gerçekleşt�r�ld�.

Stratej�k Yönet�m web�narımız 24 Eylül 2020 saat .14.00 
de mak�na mühend�s� Hasan UMUR eğ�tmenl�ğ�nde 
gerçekleşt�r�ld�.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� teknoloj� kom�syonumuzun 
katkıları �le Prof. Dr. Onur BALCI'nın konuşmacı olarak 
katıldığı " Sanay�de AR-GE Projeler� �ç�n TÜBİTAK 
TEYDEP-ARDEP Destekler� " çevr�m�ç� sem�ner 
etk�nl�ğ�m�z, 05 Ek�m 2020 günü zoom programı 
üzer�nden gerçekleşt�r�ld�.

“Sanay� Arge Projeler�” konulu  web�narımız  05.10.2020 
t a r � h � n d e  s a a t  2 0 : 0 0  d e  Pro f. D r. O n u r  B A LC I 
eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�.



şube günlüğü

ISI POMPASI SİSTEMLERİ VE ÇEŞİTLERİ5S METEDOLOJİSİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI BTPR 2
ORYANTASYON EĞİTİMİ

3D YAZICILARIN ARGE KULLANIMINDA
SEKTÖR - MALZEME İLİŞKİSİ

“5S Metodoloj�s� ve Uygulama Örnekler�” konulu 
web�narımız 08.10.2020 saat: 20:00 de Serkan BEKTAŞ 
eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Teknoloj� kom�syonumuzun 
katkıları �le Mak. Müh. Furkan ARUNDAŞ'ın konuşmacı 
olarak katıldığı çevr�m�ç� sem�ner�m�z " 3D Yazıcıların 
AR-GE Kullanımında Sektör-Malzeme İl�şk�s� " çevr�m�ç� 
sem�ner�m�z 09  Ek�m 2020 tar�h�nde Zoom programı 
üzer�nden gerçekleşt�r�ld�.

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİNDE
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

"Basınçlı Hava S�stemler�nde Enerj� Ver�ml�l�ğ�" konulu 
web�narımız 12 Ek�m 2020 tar�h, saat: 20.00 de Mak�na 
M ü h e n d � s �  E m r e  A N D A Ç  e ğ � t m e n l � ğ � n d e 
gerçekleşt�r�ld�.

"Isı Pompası S�stemler� ve Çeş�tler�" konulu web�narımız 
13.10.2020 saat:20:00 mak�na Mühend�s� S�nan AYDIN 
eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�.

Enerj� K�ml�k Belges� Uzmanı BEPTR 2 Oryantasyon 
Eğ�t�m� 16 Ek�m 2020 tar�h�nde TMMOB Mak�na 
Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� uygulamalı eğ�t�m 
merkez�nde saat:09:30 – 16:00 arasında gerçekleşt�r�ld�.

PATENT BİLGİSİNİN STRATEJİK KULLANIMI

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Teknoloj� kom�syonumuzun 
katkıları �le End. Müh. Mustafa ÇAKIR'ın konuşmacı 
olarak katılacağı " Patent B�lg�s�n�n Stratej�k Kullanımı " 
konulu çevr�m�ç� sem�ner�m�z 22 Ek�m 2020 Perşembe 
günü saat 20:00'de zoom programı üzer�nden 
gerçekleşt�r�ld�.
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şube günlüğü

SMM BELGE SAHİBİ ÜYELERİMİZİN
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

FİRMA ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR
PLANCILARI GÜNÜ

BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULUMUZ
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ BOLU TEMSİLCİLİĞİNİ

ZİYARET ETTİ

29 EKİM’DE ATAMIZI ZİYARET ETTİK

şube günlüğü-bolu

Izgaz Tekn�k Genel Müdür Yrd. Mak�na Müh. S�nan 
Temur ve İç Tes�sat Müdürü Mak�na Müh. Serkan 
Duvarcı'yı Yetk�l� Doğalgaz İç Tes�sat F�rma yetk�l�s� 
Meslektaşlarımızla b�rl�kte z�yaret ed�p, çeş�tl� 
konularda görüş alışver�şler�nde bulunduk.
Oda �şley�ş�n� ve çalışmalarını konuşmak �ç�n Tekfen 
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Em�n B�lg�n �le b�r 
araya geld�k.

29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı kutlamaları kapsamında 
İzm�t Atatürk anıtı z�yaret ederek TMMOB İKK olarak 
çelenk bıraktık.

02.09.2020 Tar�h�nde Bolu F�l�z Restaurant'ta  SMM 
Belge sah�b� üyeler�m�zle �ş yaşamında karşılaştıkları 
sorunlarla �lg�l� toplantı düzenlenm�şt�r.

19.09.2020 TMMOB Bolu İl Koord�nasyon Kurulu 
tarafından da “19 Eylül Mühend�s, M�mar, Şeh�r 
Plancıları Dayanışma Günü” neden�yle basın açıklaması 
gerçekleşt�r�ld�.

24.09.2020 Tar�h�nde Türk Tab�pler B�rl�ğ� Bolu 
Tems�lc�l�ğ�ne nezaket z�yaret� gerçekleşt�rd�.



“KRİZ VE YENİ NORMAL” SÖYLEŞİSİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü-bolu-düzce

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI
ZİYARET EDİLDİ

MEDAR HASTANESİ YÖNETİCİLERİ
TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ ZİYARET EDİLDİ ÖZER ELEKTRİK İŞÇİLERİ ZİYARET EDİLDİ

“ŞANTİYE ŞEFLİĞİ EĞİTİMİ” DÜZENLENDİ

30-31 Ek�m 01 Kasım 2020 tar�hler�nde Tems�lc�l�ğ�m�z 
etk�nl�k alanında 17 üyem�z�n katılım sağladığı Şant�ye 
Şefl�ğ� eğ�t�m� düzenlenm�şt�r.

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube Yönet�m 
Kurulu Üyeler� ve Düzce İl Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu 
Üyeler� 02.11.2020 tar�h�nde Düzce T�caret ve Sanay� 
Odası Yönet�m Kurulu Başkanı  Tuncay ŞAHİN' e 
z�yarette bulunarak Mak�na Mühend�sler� Odası �le 
T�caret ve Sanay� Odası �şb�rl�ğ� �ç�n f�k�r alışver�ş�nde 
bulundular.

Mak�na Mühend�sler� Odası Düzce İl Tems�lc�l�ğ� 
yürütme kurulu başkan ve üyeler�, Düzce Ün�vers�tes� 
Mühend�sl�k Fakültes� Dekanı, Mak�na Mühend�sl�ğ� 
Bölüm Başkanı ve Mekatron�k Mühend�sl�ğ� Bölüm 
başkanını z�yaret ett�ler..

şube günlüğü-gebze

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Ücretl� Çalışan ve İşs�z 
Mühend�sler kom�syonumuzun katkıları �le B�rleş�k 
Metal İş Send�kası Örgütleme Uzmanı Alpaslan 
SAVAŞ'ın konuşmacı olarak katıldığı çevr�m�ç� 
söyleş�m�z "Kr�z ve Yen� Normal" etk�nl�ğ�m�z 17 Eylül 
2020 Perşembe günü saat 20:00'de Zoom programı 
üzer�nden gerçekleşt�r�ld�.

Medar Hastahanes� yönet�c�ler� Özlem Kuyruklu ve 
Hazan Taşdaner tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�ler. Medar 
H a s t a h a n e s �  � l e  y a p m ı ş  o l d u ğ u m u z  � n d � r � m 
protokolünün kapsamının gen�şlet�lmes� hakkında 
görüşme yapıldı.

D� lovası  İMES OSB de bulunan Özer  Elektr �k 
fabr�kasında B�rleş�k Metal İş Send�kasına üye oldukları 
�ç�n �şten çıkarılan ve fabr�ka önünde d�ren�şler�n� 
sürdüren �şç�ler� z�yaret ett�k.
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“ISI POMPASI SİSTEMLERİ VE ÇEŞİTLERİ”
WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü-gebze

“SALGIN YAYILIYOR, KRİZ DERİNLEŞİYOR,
SORUNLARIMIZ BÜYÜYOR” BASIN

AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MAPSİS METAL FİRMASI ZİYARET EDİLDİ

ÜYE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütme Kurulu Başkanı Barış 
İNCE artan Cov�d-19 vakaları, alınmayan önlemler, artan 
�şs�zl�k ve sorunlar hakkında basın açıklaması 
gerçekleşt�rd�.

MMO Gebze Tems�lc�l�k Yürütme Kurulumuz, Maps�s 
Metal Genel Müdürü Sn. F�l�z Akkaş, Tekn�k Müdür 
Mak�na Mühend�s� Sn. Pel�n Özkal ve Mak�na Mühend�s� 
Sn. Burak Taşcı'yı z�yaret ett�k.

Üye z�yaretler�m�z� gerçekleşt�rd�k. Meslektaşlarımız, 
Özgür Topçam, Özgür Tek�rdaş, Cem Çet�n ve Atahan 
Ku r to ğ l u ' n u  f � r m a l a r ı n d a  z � ya re t  e t t � k .  O d a 
çalışmalarımız hakkında b�lg� verd�k.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Enerj� kom�syonumuzun 
katkıları �le Mak. Müh. S�nan AYDIN'nın konuşmacı 
olarak katıldığı çevr�m�ç� sem�ner�m�z " Isı Pompası 
S�stemler� ve Çeş�tler� " etk�nl�ğ�m�z 13 Ek�m 2020 
tar�h�nde Zoom programı üzer�nden gerçekleşt�r�ld�.

ÜYE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üye z�yaretler�m�ze devam ett�k. Üyeler�m�z Erhan 
Akçora, Murat At�k, Özkan Taşkıran ve Ufuk Topcu'yu 
�şyerler�nde z�yaret ett�k. Oda çalışmalarımız ve 
pandem� sürec�nde �şyerler�nde alınması gereken 
önlemler üzer�ne sohbet ett�k.



“KAYNAK TEKNOLOJİSİ VE KAYNAKTA
OLUŞAN HATALAR”WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü-gebze
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GAZETECİ SAYIN YAVUZ ERCAN VE
AMERICANLIFE DİL KURSUNUN

KURUCUSU SAYIN DR. MUSTAFA SEDEFOĞLU
TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİLER

Gazetec� Yavuz Ercan ve Amer�canL�fe D�l Kursunun 
Kurucusu Sayın Dr. Mustafa Sedefoğlu tems�lc�l�ğ�m�z� 
z�yaret ett�ler. Üyeler�m�z �ç�n yapmış olduğumuz 
protokoller ve tems�lc�l�k çalışmalarımız hakkında 
görüşme yapıldı.

Bakım ve Üret�m Mühend�sler� kom�syonumuzun 
katkıları �le 26.10.2020 tar�h�nde “Kaynak Teknoloj�s� ve 
Kaynakta Oluşan Hatalar ” temalı web�narımız 
gerçekleşt�r�ld�.



basın açıklaması

BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN EGEMEN OLDUĞU BİR TÜRKİYE 
VE DÜNYA İSTİYORUZ!

01 Eylul 2020 tar�h, saat 13.00 da Eğ�t�m-Sen salonunda "1 Eylül Dünya Barış Günü" dolayısı �le KESK, DİSK 
ve TMMOB ve TTB b�leşenler� olarak basın toplantısı gerçekleşt�r�ld�.

Basın açıklaması metn�n� TMMOB İKK Sekreter� Murat KÜREKCİ okudu.

İnsanlık tar�h�n�n en büyük yıkımlarından b�r� olan 2. 
Dünya Savaşı'nın başlangıcı olan 1 Eylül 1939'un 81. 
Yılında, aynı acılar b�r daha yaşanmasın d�ye, savaşlar 
dursun d�ye, s�lahlar sussun d�ye b�r kez daha Dünya 
Barış Gününü kutluyoruz.

Yaşanan onca yıkım ve vahşete rağmen, dünya 
üzer�ndek� savaş, çatışma ve ş�ddet b�r türü son 
bulmuyor. Sınırsız b�r sömürü arzusuyla �şleyen küresel 
kap�tal�st düzen, dünya halklarını b�rb�r�ne kırdırmaya, 
kan dökmeye, çatışmaları kışkırtmaya devam ed�yor. 
Başta Ortadoğu ve Afr�ka olmak üzere dünyanın pek 
çok bölges�nde emperyal�st güçler�n körükled�ğ� 
savaşlar ve �ç çatışmalar yaşanıyor.

Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar neden�yle her 
gün yüzlerce �nsan ölüyor, b�nlerces� yaralanıyor. 
M�lyonlarca �nsan yaşadıkları topraklardan göç etmek 
zorunda kalıyor. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere 
çatışmalar neden�yle yurtlarını terk etmek zorunda 
k a l a n l a r,  g � t t � k l e r �  h e r  y e r d e  d ı ş l a n m a  v e 
ötek�leşt�r�lmeye karşı yen� b�r savaşın �ç�ne g�r�yor. 
Dünyanın herhang� b�r bölges�nde yaşanan savaşın 
yarattığı ş�ddet ve düşmanlık, dünyanın her yer�n� savaş 
alanı, dünyada yaşayan herkes� savaşın hedef� hal�ne 
get�r�yor.

Sonucu ne olursa olsun kazananı da�ma emperyal�st 

odaklar, kaybeden� �se yoksul bölge 
halkları olan bu savaşlardan artık 
bıktık ve yorulduk. Barışa ve kardeşl�ğe 
olan özlem�m�z ve �ht�yacımız her 
geçen gün katlanarak büyüyor.

Türk�ye'de yaşayan b�zler, savaş ve 
çatışmaların uzun yıllardan ber� 
d e v a m  e t t � ğ �  b � r  c o ğ r a f y a n ı n 
parçasıyız.  Uzun yıl lar boyunca 
ülkem�zde ve bölgem�zde yaşanan 
çatışmaların yarattığı acıların en yakın 
tanıklarıyız. Bu ülke halklarının barış ve 
kardeşl�ğe olan �ht�yacına rağmen, 
ülkem�z her geçen gün daha fazla 
savaşın ve ş�ddet�n parçası olmaya 
devam ed�yor.

Kürt Sorunu'nda çatışma ve ş�ddet 
pol�t�kalarına dayalı yaklaşım, Sur�ye, 

Irak, L�bya'da gerçekleşt�r�len sınır dışı operasyonlar 
ülkem�z�n sürekl� b�r çatışma ve savaş tehd�d� altında 
olmasına neden olmaktadır.

Ülkeler�n barışçıllık sev�yes�ne ölçen Küresel Barış 
Endeks�ne göre 2020 yılında Türk�ye 163 ülke arasında 
150. sırada yer almaktadır. B�zden daha altta yer alan 
ülkeler�n tamamının ülke topraklarında savaş yaşanan 
ü lke lerden o luşması ,  ü lkem�z �n  durumunun 
vahamet�n� göstermekted�r.

Bu ülken�n �şç�ler�n, kamu emekç�ler�, hek�mler�, 
mühend�sler�, m�marları, şeh�r plancıları olarak b�zler, 
komşularıyla barış ve dostluk �ç�nde yaşayan b�r ülke 
�st�yoruz. Sınırları �ç�nde yaşayan farklı �nançların, 
kültürler �n,  k �ml�k ler �n barış  �ç �nde k ardeşçe 
yaşayab�ld�ğ� b�r ülke �st�yoruz.

Barışın ve kardeşl�ğ�n egemen olduğu b�r Türk�ye ve 
Dünya �st�yoruz. Bedel� ne olursa olsun, dün olduğu g�b� 
bundan sonra da barıştan yana tavır almaya, barış 
mücadeles�n�n ses� olmaya devam edeceğ�z.

Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu
Kamu Emekç�ler� Send�kaları Konfederasyonu
Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�
Türk Tab�pler� B�rl�ğ�



basın açıklaması

12 EYLÜL FAŞİZMİ SÜRÜYOR !
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Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener, 12 Eylül darbes�n�n 40. yılında b�r basın açıklaması yaptı.

IMF �le yapılan anlaşma �le gündeme gelen 24 
Ocak 1980 ekonom� kararlarının ardından 12 Eylül 
1980 tar�h�nde yapılan asker� darbe, hem ABD'n�n 
“yeş�l kuşak” projes�ne h�zmet ett� hem de 
Türk�ye'de kap�tal�zm�n neol�beral dönem 
uygulamalarına geç�ş� sağladı. Emek ve demokras� 
karşıtı bu faş�st darbe örgütlü toplum yapılarını 
tasf�ye ett�. Yüzb�nlerce �nsan gözaltına alındı, 
�şkence s�steml� olarak uygulandı, �damlar yapıldı, 
m�lyonlarca �nsan 12 Eylül'ün �zler�n� taşıdı. 
Korkunun yerleşt�r�ld�ğ� bu ortamda toplum 
depol�t�ze ed�ld�. “Türk-İslam sentez�”n�n önce 
�deoloj�k, g�derek s�yas� hak�m�yet� sağlanarak 
la�kl�ğ�n tasf�yes� ve bugünkü s�yasal İslam 
rej�m�n�n yolu açıldı. Bu günler� hazırlayan 
evrelerden b�r� de  2010 yılında 12 Eylül darbes�n�n 
yıldönümünde yapılan Anayasa değ�ş�kl�ğ� 
referandumu oldu.

12 Eylül faş�zm�n�n devamı olan 40 yıllık süreçte 
Türk�ye; anayasa, hukuk, kamu �dar� yapısı, 
planlama-sanay�leşme-kalkınma, mühend�sl�k, 
eğ�t�m, sağlık, enerj�, ulaşım ve tüm kamusal 
üret�m ve h�zmet alanlarında neol�beral ger�c� 
t e m e l d e  k ö k l ü  d e ğ � ş � k l � k l e r  y a ş a d ı . 
Serbestleşt�rme-özelleşt�rmelerle büyük ölçekl� 
kamusal yerl� üret�m tasf�ye ed�ld�, sanay�s�zleşme 
sürec� kes�nt�ye uğratıldı,  tarımsal üret�m 
ger� let� ld� ,  � thalata bağımlı  fason üret�m 
pol�t�kaları hak�m oldu. Esnek/güvences�z, taşeron 
çalışma b�ç�mler� ve send�kasızlaştırma yaygınlaştı, 
kıdem tazm�natlarına el koymanın yolu açıldı, 
�şs�zl�k ve yoksuluk boyutlandı. Yolsuzluk, 

yozlaşma, kayırmacılık ve rant 
pol�t�kaları bu süreçte bütün 
ülkeyle yayıldı.

Meslek örgütler� başta olmak üzere 
bütün demokrat�k k�tle örgütler� 
ve toplumsal muhalefete yönel�k 
bugünkü baskı pol�t�kaları da 12 
Eylül'ün devamı ve tepe noktası 
n�tel�ğ�nded�r. Mevzuata 1981 
yılında g�ren Devlet Denetleme 
Kurulu'nun (DDK) görev ve yetk� 
kapsamı; 2017 Anayasa değ�ş�kl�ğ� 
referandumu ve 15.07.2018 tar�hl� 

“DDK Hakkında 5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnames�” �le gen�şlet�ld�. 1983 yılında b�r KHK 
�le yapılan ve 30 yıl uygulanmayan b�r değ�ş�kl�k bu 
�kt�dar tarafından gel�şt�r�ld� ve TMMOB ve 
Odalarımız üzer�nde �dar� ve mal� denet�m yoluyla 
otor�ter vesayet kurulmaya çalışıldı. Anayasa'nın 
kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları 
üzer�ne olan 135. maddes� uyarınca kurulmuş olan 
TMMOB, TTB, TBB vb. kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� 
meslek kuruluşları �le send�kaları, tüm demokrat�k 
k�tle örgütler� ve toplumsal muhalefet� baskı altına 
alma ve g�derek tasf�ye etmeye yönel�k pol�t�kalar 
bu �kt�dar dönem�nde s�stem�k b�r boyut kazandı.

Ancak b�l�nmel� k� h�çb�r baskıcı �kt�dar �lan�haye 
egemen olamamıştır. 12 Eylül darbes�n�n 40. 
yılında darbeler, d�ktalar, faş�zm ve ger�c�l�ğe y�ne 
ve  k a r a r l ı l ı k l a  h ay ı r  d � yo r  ve  m ü c a d e l e 
kararlılığımızı �fade etmek �st�yoruz.

Mevcut durum bütün emek ve demokras� 
güçler�n�n önüne b�rl�kte d�renme, kaybed�len her 
şey� daha üst boyutlarda yen�den kazanma ve yen� 
b�r Türk�ye �ç�n mücadele görev�n� koymuştur. 
Toplumsal �ht�yaçlar doğrultusundak� kamucu 
pol�t�kaların hak�m olduğu eş�t, özgür, demokrat�k, 
la�k, bağımsız, sanay�leşm�ş, kalkınmış, tam 
�st�hdamı sağlanmış b�r Türk�ye'ye ancak böylece 
ulaşab�leceğ�z.

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



basın açıklaması

SALGIN YAYILIYOR, KRİZ DERİNLEŞİYOR,
SORUNLARIMIZ BÜYÜYOR!

19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN!

19 Eylül 1979 tar�h�nde TMMOB'n�n “ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE İNSANCA 
YAŞANABİLECEK BİR ÜCRET” çağrısıyla, Türk�ye'n�n 55 farklı �l�nde, 740 �şyer�nde, Mühend�s, M�mar ve 
Şeh�r Plancılarının hayatın her alanında, üret�m�n her aşamasında gerçekleşt�r�len �ş bırakma eylem�n�n 
40. yıldönümünde TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak 19.09.2020 tar�h�nde gerçekleşt�r�len 
basın açıklamasına, çok sayıda mühend�s, m�mar, meslek örgüt ve part� yönet�c�ler� katılım sağladı. 
Basın açıklamasını,Şube Başkanımız, TMMOB Kocael� İKK Sekreter� Murat KÜREKCİ okudu.

Türk�ye çapında yüz b�n�n üzer�nde mühend�s, m�mar 
ve şeh�r plancısının katılımıyla gerçekleşt�r�len 19 Eylül 
1979 İş Bırakma Eylem�'n�n 41. yılındayız. Ülkem�z�n 
k a l k ı n m a s ı n ı n  v e  b ü y ü m e s � n � n  e n  ö n e m l � 
d�nam�kler�nden b�r� olan tekn�k emeğ�n b�rl�ğ�n�n ve 
gücünün s�mges� olan “19 Eylül TMMOB Mühend�s, 
M�mar ve Şeh�r Plancıları Dayanışma Günü” kutlu olsun.
70'l� yılların sonunda yaşanan der�n ekonom�k kr�z 
karşısında mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
yaşadığı hak kayıplarını ve ücret adalets�zl�kler�n� 
protesto etmek �ç�n gerçekleşt�r�len �ş bırakma eylem�, 
tekn�k elemanların üret�mden gelen gücünü en açık 
b�ç�m�yle ortaya serm�şt�r. 19 Eylül 1979 TMMOB'n�n 
ç a ğ r ı s ı y l a  g e r ç e k l e ş t � r � l e n  e y l e m l e ,  m a d e n 
ocaklarından enerj� santraller�ne, fabr�kalardan 
şant�yelere, kamu kurumlarından l�manlara kadar pek 
çok �ş  yer�nde üret�m�n durdurularak ,  tekn�k 
elemanların yaşadıkları sorunlara d�kkat çek�lmes� 
sağlanmıştı.

B�zler �ç�n 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylem�, ülkes� �ç�n 
düşünen, planlayan, üreten mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarının kend� öz güçler�n�n farkına vardığı tar�ht�r. 
Bu yüzden bu anlamlı gün, "TMMOB Mühend�s, M�mar 

ve  Ş eh�r  P lancı lar ı  Dayanışma Günü"  o larak 
kutlanmakta ve yen�den hatırlanmaktadır.

Sorunlarımız Der�nleş�yor
19 Eylül İş Bırakma Eylem�'n�n 41 yılında, tüm dünyamızı 
etk�s�ne alan b�r v�rüs salgını ve ülkem�zde g�derek 
der�nleşen ekonom�k kr�zle yüz yüzey�z. Salgının 
toplumsal yaşama ve çalışma hayatına etk�ler�, uzun 
süred�r devam eden ekonom�k kr�z�n toplumsal 
etk�ler�n� ne yazık k� daha da arttırıyor.

Küresel  sa lgın ın  or taya  ç ık ardığı  en  öneml � 
gerçeklerden b�r�s�, hastalıklarla mücadelede ve 
gündel�k hayatın sürdürüleb�lmes�nde b�l�me ve 
tekn�ğe ne kadar çok �ht�yaç duyduğumuz, olmuştur. 
B�l�msel-tıbb� çalışmalara, tekn�k gel�şmelere ve 
teknoloj�k yatırımlara ayrılacak kaynaklar, �nsanlığın 
ortak geleceğ�n�n korunmasının b�r�c�k tem�natı 
durumundadır.

Salgın dönem�nden daha da der�nleşen kr�zle b�rl�kte 
b�rb�r� ardına kapanan �şletmeler ve hızla azalan üret�m 
neden�yle gen�ş çaplı b�r �şs�zl�k ve yoksullaşma sürec� 
�ç�ne sürüklen�yoruz. Yurtdışı kaynaklı sıcak para akışına 
dayalı büyüme model� sürdürüleb�l�r olmaktan çıkmış, 
ülkem�z� büyük b�r borç batağı ve yüksek kur şokuyla 
baş başa bırakmıştır.

Kr�z, tüm halkımızın olduğu g�b� emeğ�yle geç�nen 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının da hayatını 
zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan 
kalkması, kamusal çıkarın göz ardı ed�lmes�, rant 
hırsının b�l�m ve tekn�ğ�n önüne geçmes�, sermayen�n 
�ht�yaçlarının halkın �ht�yaçlarının önünde tutulması 
g�b� nedenlerle yıllar boyunca mühend�s, m�mar ve 
şeh�r plancılığı emeğ�n�n değers�zleşt�r�lm�ş olması, 
meslektaşlarımızı kr�z karşısında tümüyle savunmasız 
hale get�rm�şt�r.



basın açıklaması
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S�yas� �kt�dar, ekonom�k kr�zle mücadele konusunda 
başarısız olduğu g�b�, halkı salgına karşı korumak 
konusunda da yeters�z durumdadır. Her �k� durumda da 
s�yas� �kt�darın öncel�ğ�, gen�ş toplum kes�mler�n�n 
haklarını korumak değ�l, kend� çevres�nde konumlanan 
b�r avuç sermaye grubunun çıkarlarını gözetmek 
olmuştur. Devlet �mkanları, halkın öncel�kl� sorunlarının 
çözümü ve ac�l �ht�yaçlarının g�der�lmes� �ç�n “neredeyse 
yok denecek düzeyde” kullanılmıştır.

“Part� Devlet�” anlayışıyla yönet�len kamu kurumlarında 
çalışan meslektaşlarımız, s�yas� baskı ve sürgün tehd�d� 
altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının �hlal 
ed�lmes�, düşük ek göstergeler g�b� b�rçok sorun �le yüz 
yüzed�r. Güvences�z-sözleşmel� �st�hdam modeller�ne 
yönelme, atamalarda l�yakat�n ortadan kalkması ve 
n�hayet hukuksuz-keyf� �hraçlar g�b� nedenlerle 
kamudak� tekn�k personel�n �ş yükü artarken, �ş r�sk� de 
g�derek büyümekted�r. Yandaş konfederasyonla 
�mzalanan enflasyona endeksl� toplu sözleşmeler, 
şa�bel� enflasyon rakamlarıyla b�rleş�nce kamu 
emekç�ler�n�n her geçen gün daha da yoksullaşmasına 
neden olmaktadır.

Ekonom�k kr�z ve salgının olumsuz etk�ler�n�n en fazla 
yansıdığı özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın 
tamamı büyük b�r yoksullaşma ve �şs�zl�k tehd�d�yle 
karşı karşıya durumdadır. Esnek çalışma, güvences�zl�k, 
sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı g�b� 
sorunlar özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızın 
hayatını olumsuz etk�lemekte, gelecek planı yapamaz 
hale get�rmekted�r.

B�rl�kte, Dayanışmayla…
TMMOB olarak salgın koşullarında der�nleşen 

e k o n o m � k  k r � z  v e  � k t � d a r ı n 
yönetememe durumu karşısında 
mesleğ�m�z�,  meslektaşlarımızın 
çıkarlarını ve meslek örgütler�m�z� 
korumak �ç�n mücadele ed�yoruz. 
M ü h e n d � s ,  m � m a r  v e  ş e h � r 
plancılarının meslek� hak ve çıkarlarını 
korumak aslında tüm toplumun 
geleceğ�n� korumak demekt�r. Çünkü 
b�z�m meslek alanımız, toplumun 
o r t a k  y a ş a m ı n ı n  ü r e t � m � n �  v e 
devamlılığını sağlamaktadır. B�zler bu 
a n l a y ı ş l a ,  m e s l e ğ � m � z e  v e 
meslektaşlarımıza sah�p çıkarken, 
ülkem�z�n ve toplumumuzun ortak 
geleceğ�ne de sah�p çıkıyoruz.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve 
ülkem�z�n geleceğ�n� tehd�t eden 
u yg u l a m a l a r  k a r ş ı s ı n d a  s e s s � z 

kalmayacağız. B�zler mesleğ�m�z� b�l�mden, üret�mden 
ve toplumdan yanan kul lanan b�r  mücadele 
geleneğ�n�n sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB'n�n 
b�l�m ve tekn�ğ� esas alan, kamu çıkarını savunan, eş�tl�k, 
özgürlük ve demokras�den yana tavrını korumaya 
devam edeceğ�z.
Ülkem�z�n ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve b�rl�k 
�ç�nde olmaya en fazla �ht�yaç duyduğu bu dönemde, 19 
Eylül Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları Dayanışma 
Günü'nü b�r kez daha kutluyoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
Yaşasın Mücadelem�z!

Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu (İKK) 
Sekreter�
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LASTİĞİ YAKARAK ENERJİ ELDE ETMEK DOĞRU ÇÖZÜM 
DEĞİL; ÇÖZÜM YENİLENEBİLİR ENERJİDE...

ÇÖZÜM: LASTİĞİ GERİ KAZANIMDA...

Atık last�klerden enerj� üret�m�ne yönel�k yasa tasarısına �l�şk�n Kocael� Akadem�k Odalar B�rl�ğ� 
tarafından basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

Basın açıklaması önces� TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter� Murat Kürekc� tarafından 
konuya �l�şk�n b�r b�lg�lend�rme yapılmış, basın açıklaması KAOB dönem sözcüsü Kocael� Tab�p Odası 
başkanı Ömer Ardaman tarafından okunmuştur.

Enerj� kullanımı modern çağın gereğ� ve vazgeç�lmez 
b�r �nsan hakkıdır. Esasen, tümü toplumun ortak malı 
olan yen�leneb�l �r,  tem�z enerj�  kaynaklarının 
değerlend�r�lmes�nden başlayarak; üret�m, �let�m, 
dağıtım ve satışına kadar sürec�n tüm aşamalarında, 
çevrey�,  doğayı tahr�p etmemes� ve toplum yararı 
öncel�kl� olarak gözet�lmel�d�r. Bu ölçüt, enerj� �le �lg�l� 
tüm faal�yetlerde geçerl� olmalıdır. Enerj�n�n tüm 
tüket�c�lere yeterl�, kal�tel�, sürekl�, düşük mal�yetl� ve 
güven�l�r b�r şek�lde sunulması, temel enerj� pol�t�kası 
olmalıdır. Bu anlayış ve yaklaşım, enerj� �ht�yacının 
karşılanmasının, b�r kamu h�zmet� olarak yürütülmes� 
gereğ�n� ortaya çıkarmaktadır.

Ancak �nsan ve çevrey� öncelemeyen kap�tal�st enerj� 
pol�t�kaları sonucunda, enerj� kullanımının vazgeç�lmez 
b�r �nsan hakkı olduğu gerçeğ� yok sayılmış; kamu 
h�zmet� olan enerj� ve elektr�k tem�n� p�yasa faal�yet� 
hal�ne dönüştürülmüştür. Sermaye b�r�k�m rej�m�n�n 
sınırsız büyüme eğ�l�m� �le b�rl�kte, enerj� sektörü 
kamusal b�r alan olmaktan çıkarılarak, özel tekeller�n kâr 
egemenl�ğ�ne tesl�m ed�lm�ş ve ortaya fos�l kaynaklara 
dayalı, yüksek karbon em�syonlu b�r ekonom�k yapı 
çıkmıştır. Bu yapıda; tekeller�n fos�l yakıt temell� 
pol�t�kaları neden�yle küresel ısınmaya yol açan sera 
gazı salımları dünyayı tehd�t eder b�r konuma gelm�şt�r. 

Bu pol�t�kaların b�r d�ğer sonucu da enerj� yoksulluğu ve 
yoksunluğunun dayanılmaz b�r boyuta ulaşmış 
olmasıdır. Bu yapı ve mevcut durum, artık sürdürülemez 
b�r noktadadır. 

TBMM'n�n 2/3116 Esas Numarasında yer alan 46 
maddeden oluşan Elektr�k P�yasası Kanunu İle Bazı 
Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun Tekl�f� �le; 
“Maden, doğal gaz ve elektr�k sektöründe faal�yet 
gösteren kamu kurum ve kuruluşları �le özel sektör 
yatırımcılarının faal�yet alanlarındak� �ht�yaçlarına 
yönel�k düzenlemeler yapılması” amaçlanmaktadır.
Son yıllarda artarak süregelen maden arama ve �şletme 
�haleler� bu kez cov�t-19 pandem� koşulları adeta fırsat 
b�l�nerek ülkem�z�n hemen hemen tümüne yayılan 
b�ç�mde m�lyonlarca hektar orman, mera, tarım alanı, 
maden arama ve �şletme alanlarına dönüştürülerek, 
doğal değerler�m�z�n tahr�b� sınır tanımaksızın devam 
etmekted�r.

S�yanürlü maden aramalarının önündek� k�m� 
mevcut engeller�n de ortadan kaldırıldığı ve yapılan 
maden �haleler�n�n hemen ardından bu kez 
TBMM'n�n gündem�ne taşınan bu torba yasa tekl�f� 
�le, Avupa B�rl�ğ�n�n Çevre Pol�t�kaları gereğ� Plast�k 
Atıklar g�b�, Ömrünü Tamamlamış Last�k (ÖTL)' ler�n 
ve k�rl� teknoloj�ler�n taşınacağı, depolanacağı ve 
ülke topraklarımızın b�r bütün olarak harabeye 
dönüştürülmes� yasallaştırılmak �stenmekted�r.

Hava ve çevre k�rl�l�ğ�n�n �nsan ve toplum yaşamına 
olumsuz etk�ler�n� ortadan kaldırmak yer�ne artıran yen� 
kararlar alınmaya devam ed�l�yor. Basında, Kocael�, 
Düzce ve Erz�ncan �ller�nde araç last�ğ� yakılarak elektr�k 
üret�leceğ�ne da�r haberler yer almaktadır. Adı geçen 
bölgelerde aslında yıllardır üret�m yapan tes�sler 
bulunmaktadır.Gerçekte b�yoloj�k bağı bulunmayan 
ÖTL' ler b�okütle olarak tanımlanarak, tes�sler 
Yen�leneb�l�r Enerj�  Kaynakları Destekleme 
Mekan�zması (YEKDEM) ' dan yararlanan �şletmeler  
olarak tanımlanmaya çalışılmaktadır.B�yokütle 
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yaygın olarak, b�yoyakıt 
e l d e  e t m e k  a m a c ı  � l e 
yet�şt�r�len b�tk�ler �le l�f, ısı 
ve k�myasal elde etmek 
üzere kullanılan hayvansal 
ve b�tk�sel ürünler� �fade 
etmekted�r. B�yokütleler, b�r 
yakıt olarak yakılab�len 
organ�k atıkları da �çer�r. 
Buna karşın, fos�lleşm�ş ve 
coğraf� etk�lerle değ�ş�kl�ğe 
uğramış, kömür, petrol g�b� 
organ�k maddeler� �çermez.  
Atık last�klerden çeş�tl� 
� ş l e m l e r  s o n u c u  e l d e 
ed�len yen� ürün veya yan ürünler�n b�yokütle 
olarak tanımlanamaz. 

Mevcut koşullarda üret�m yapan bu tes�sler�n ÇED 
r a p o r l a r ı n ı n  v e  � l g � l �  k a m u  k u r u m l a r ı n ı n 
görüşler�n�n, EPDK tarafından Elektr�k Üret�m 
L�sanslarının, Beled�yece ver�len İşyer� Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarında Elektr�k üret�m� konusunun 
var olup olmadığı tarafımızca b�l�nmemekte ve 
varolduğuna da�r c�dd� şüpheler bulunmaktadır. 
Sözü geçen yasa tekl�f�nde “last�kten de elektr�k 
üret�m�” konusu bulunduğuna göre Kocael�, Düzce 
ve Erz�ncan'dak� mevcut tes�sler yasallığı c�dd� şa�be 
altındadır.

Görevler� arasında, kullanılmış last�kler� toplayıp ger� 
kazanımı da bulunan LASDER'e (Last�k Sanay�c�ler� 
Derneğ�) göre, ülkem�zde her yıl yaklaşık olarak 180.000 
ton ÖTL oluşmaktadır. K�m� araştırmalarda bu m�ktarın 
220.000 ton olduğu �fade ed�lmekted�r. Bu last�kler�n 
ger� kazanımı, bertarafı ya da depolanması �ç�n çeş�tl� 
yollar �zlenmekted�r. Bu yöntemler arasında granül hale 
get�rerek kauçuk levha elde etme,  p�rol�z yöntem� �le 
�ç�nden b�leşenler�n�n (Karbon s�yahı, p�rol�t�k yağ, 
kauçuk vs)  yen�den elde ed�lmes� ve endüstr�de tekrar 
kullanımı g�b� yöntemlerde yer almaktadır. Bunlara ek 
olarak ç�mento fabr�kalarında yakıt olarak kullanımı da 
gerçekleşt�r�len �şlemlerdend�r. Araç, otomob�l 
last�kler�n�n ortalama olarak, kütlece %47's� kauçuk, 
%21,5'u karbon s�yahı, % 16,5'umetal, ger� kalanları �se 
katkı maddeler� (%7.5), tekst�l elyaf (%5.5), ç�nko oks�t 
ve kükür tten oluşmaktadır.  Ancak last�k ler �n 
yanmasıyla atmosfere karbon s�yahı, uçucu organ�kler, 
yarı-uçucu organ�kler, çok halkalı h�drokarbonlar, 
yağlar, kükürt oks�tler�, azot oks�tler�, n�trosam�nler, 
karbon oks�tler�, uçucu part�küller ve As, Cd, Cr, Pb, Zn, 
Fe vb. g�b� metaller yayılmaktadır. Dolayısıyla last�kler�n 
öncel�kle tüket�m m�ktarını azaltmak, ömrünü 
tamamlayanların azam� oranda ger� dönüşümünü 
sağlamak gerekmekted�r. H�çb�r �şlem �le ger� 

kazanılamayan atık �se 
ye r l e ş � m  ye r l e r � n d e n 
uzak ve modern em�syon 
kontrol s�stemler� olan 
tes�slerde yakılmalıdır. 

Her durumda �l�m�z g�b� 
kanser vakalarının ülke 
ortalamasından yüksek 
olduğu, kron�k solunum 
yolu hastalıklarının yaygın 
olduğu ve sanay�ye doymuş 
b�r kente, böyle b�r tes�s asla 
kurulmamalıdır! Kocael� 
gerçeğ�nde, zaten mevcut 

k�rl� havaya ayrıca bu maddeler�n de salımı �le 
KÜMÜLATİF ETKİNİN DAHA FAZLA OLACAĞI 
önemsenmel�d�r. 

Yatırımlarda Çevresel Etk� Değerlend�rme (ÇED) 
süreçler�n�n tek başına yeterl� olmadığı, her 
çevresel etk�n�n aslında tüm canlı s�stem�ne etk� 
e d e ce ğ �  g e rçe ğ � n d e n  h a re ke t l e  S E D  a d ı n ı 
vereb�leceğ�m�z “Sağlık Etk� Değerlend�rme” 
süreçler�n�n de raporlandırılarak �lg�l� kurumların 
görüşler�ne sunulması,“ canlı yaşamına” saygının 
b�r zorunluluğudur. Sermayen�n kar hırsından önce, 
� n s a n  v e  d � ğ e r  c a n l ı l a r ı n  y a ş a m l a r ı n ı n 
savunulmasına da�r  yasal  düzenlemeler�n 
yapılması öncel�kl� taleb�m�zd�r.

Last�k, �çer�ğ�nde büyük oranda kükürt ve karbon 
barındırmaktadır. Last�ğ�n herhang� b�r ger� 
kazanım �şlem� yapılmadan doğrudan yakılması 
sonucu bacagazları �çer�s�nde yüksek oranda CO2 
(karbond�oks�t) ve SO2 (kükürtd�oks�t) açığa 
çıkmasına sebep olacaktır. Her �k� gaz da çevre ve 
�nsan sağlığı  açısından son derece zararl ı 
b�leşenlerd�r. Unutulmamalıdır k� küresel ısınmaya 
s e b e p  o l a n  s e r a  g a z l a r ı n ı n  b a ş ı n d a  CO 2 
gelmekted�r. Tüm dünya karbon salımlarını 
azaltmaya, karbon ayak �zler�n� tak�p etmeye 
çalışırken, böyles� olumsuz etk�s� olacak b�r yakıtın, 
enerj� eldes� �ç�n kullanılmaya çalışılması mantık 
dışıdır. İçer�s�ndek� yüksek kükürt oranı sebeb� �le 
b e l � r l �  k a l � t e d e k �  f u e l o � l ' l e r � n  y a k ı l m a s ı 
yasaklanmışken, yüksek kükürt �çeren last�kler�n 
yakılmasına �z�n ver�yor olmak kend� �ç�nde ayrı b�r 
çel�şk�d�r.

Y�ne, kauçuk endüstr�s�nde de toplam kauçuk 
tüket�m�n�n yarısından fazlası araç last�ğ� sektöründen 
karşılanmaktadır. Bu nedenle en çok ger� dönüşüm 
sağlanan kauçuk ürünü araç last�kler�ndend�r.
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AB üyes� ülkelerde ÖTL'ler�n ger� dönüşüm dışında 
kullanılması mümkün değ�lken, ülkem�zde last�kler�n 
enerj� üret�m aracı olmasına olanak sağlayan bu yasanın 
çıkartılmaya çalışılması, �nsan sağlığına ve tem�z 
çevreye duyarsız l ığın ne aşamada olduğunu 
göstermekted�r.

Last�kler�n ger� kazanımına yönel�k olarak �se, 
konunun tarafları olan �lg�l� meslek kuruluşlarının 
görüşler� alınarak ve tekn�k destekler sağlanarak kamu 
yarar ı  öncel �k l �  olarak tes�s  ed� lmes� ,  sürek l � 
denetlenmes� ve etk�n �şlet�lmes� sürekl� kılınmalıdır. 
Doğru projelend�r�lmeyen, denet�mden yoksun 
�şletmeler hayata geç�r�lmemel�d�r.

İnsan yaşam ve sağlığının, hava ve çevre k�rl�l�ğ�n�n 
bel�rley�c� olmaktan �y�den �y�ye çıkartıldığı böyles� 
b�r yaklaşım asla kabul ed�lemez. Güneş, rüzgar g�b� 
yen�leneb�l�r enerj� kaynakları dururken, onlar �ç�n 
düzenlemeler yapılması, öncel�klend�r�lmes� 

gerek�yorken, orta ve uzun vadede yaşamsal 
sorunlar yaratması kes�n olan "last�k yakarak enerj� 
üret�m�" anlayışı kabul edeb�leceğ�m�z b�r yöntem 
değ�ld�r. Araç egzos salımları ve sanay�n�n yarattığı 
hava, su, toprak k�rl�l�ğ� �le ortaya çıkan  �nsan 
yaşamına yönel�k r�skler�n çoktandır yok sayıldığı; 
adı ölüm ovasına çıkan ve kanserden ölümler�n 
neredeyse artık ağza b�le alınmadığı D�lovası 
gerçeğ� ortada dururken, adeta Kocael� gözden 
tümüyle çıkartılmak �stenmekte; kontrolsüz b�r 
kent hal�ne dönüştürülmekted�r. 

Ayrıca, plansız uygulamalar sonucu ülkede elektr�k 
üret�m�nde arz fazlası oluşmuş, bunun sonucunda 
bazı santrallar üret�m� durdurmuş veya kapanmış, 
b�r bölümü yurtdışına satılmışken, canlı yaşam �ç�n 
c�dd� b�r r�sk unsuru olacak  "last�k yakma �le enerj� 
üret�m�” en son düşünülecek enerj� üretme 
yöntemler�nden b�r�s� b�le olmamalıdır. 

Ülkem�z�n ÖTL çöplüğü hal�ne dönüşmes� end�şes� 
de taşımaktayız. Bu tür tes�sler�n ülke dışından ÖTL 
tem�n� de yasaklanmalıdır.  

Üret�len elektr�ğ�n alıcısının devlet olduğu, alıcı 
sorunu bulunmayan bu yasa değ�ş�kl�ğ�n�n, torba 
yasa �le öngörülen değ�ş�kl�kler�n�n öneml� b�r 
bölümüyle b�rl�kte TBMM Genel Kurulunca red 
ed�lmes�, sadece Kocael� halkının değ�l 83 M�lyon 
�nsanımızın taleb�d�r. 

Kar hırsı uğruna, halk sağlığı ve tem�z çevre heba 
ed�lmemel�d�r. 

KOCAELİ AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ

Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener, 2021 Yılı Merkez� Yönet�m Bütçe Kanun Tekl�f� hakkında b�r 
basın açıklaması yaptı.

2021YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YOKSULLUĞU, 
ADALETSİZLİĞİ, SANAYİSİZLEŞMEYİ KÖRÜKLEYEN BİR BÜTÇEDİR

2021 Yılı Merkez� Yönet�m Bütçe Kanun Tekl�f�n�n 
TBMM'ye sunulmasının ardından önce Kasım ayının 
başında Plan ve Bütçe Kom�syonu'nda, hemen 
ardından da Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacağı 
kamuoyuna duyuruldu.
Öncel�kle yaklaşık 800 yıllık demokras� mücadeles�n�n 
adım adım elde ett�ğ� kazanımların ürünü olan Bütçe 
Hakkı, 18 yıldır olduğu g�b� bu yıl da halkın eller�nden 
alınmış, “mal� saydamlık” ve “hesap vereb�l�rl�k” �lkeler� 
yok sayılmıştır. Anayasa uyarınca bütçe tekl�f�n�n 

Cumhurbaşkanı tarafından mal� yılbaşından en az 75 
gün önce yan� 17 Ek�m 2020 tar�h�nde TBMM'ye 
sunulması gerek�rken gec�kmel� olarak sunulmuş, 
mecl�s�n 75 günlük tartışma süres�n�n b�r kısmı gasp 
ed�lm�şt�r.

Ülkem�z 18 yıldır uygulanan rant odaklı, dışa bağımlılığı 
pek�şt�ren,  sanay�s�z  ve �st �hdamsız ekonom� 
pol�t�kalarının b�r sonucu olarak ve bugün pandem� 
koşullarının da eklend�ğ� der�n b�r ekonom�k kr�z�n 
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�ç�nden geçmekted�r. Pandem� süres�nde gen�ş tanımlı 
�şs�z sayısı (Temmuz ayı �t�barıyla) 10 m�lyon 371 b�ne 
yükselm�ş, esnaf �ş yapamaz ç�ftç� üretmez hale 
gelm�şt�r. Halk yoksulluk ve sefalete �t�lm�ş, temel gıda 
ve barınma �ht�yaçlarını karşılayamaz halded�r. Ne var k� 
ülkem�z�n yaşadığı bu acı ekonom�k ve toplumsal 
sorunlar 2021 Yılı Merkez� Yönet�m Bütçe Kanun 
Tekl�f�'nde yer almamakta, b�lak�s ekonom�k ve 
to p l u m s a l  a d a l e t s � z l � k l e r  d a h a  d a  a r t ı ra c a k 
düzenlemeler� �çermekted�r.

Tıpkı d�ğer bütçelerde olduğu g�b� �kt�dar, 2021 yılı 
bütçes� �le gel�rler�n toplumun farklı kes�mler�nden nasıl 
toplanacağına ve k�m�n payına ne kadar düştüğüne tek 
başına karar vermekte, emekç�ler�n ve gen�ş halk 
kes�mler�n�n talepler�ne kulak tıkayarak toplumsal 
�ht�yaçlarını karşılamak b�r yana çığ g�b� büyümes�ne 
neden olmaktadır.

Bu bütçede �kt�dar kend� s�yasal gücünü pek�şt�recek 
alanlara kaynak aktarırken en ağır ve adalets�z verg� 
düzen�yle bu kaynak aktarımının bedel�n� emekç� 
sınıflara ödetmekted�r.

2021 bütçes�nde, b�r yıl önces�ne göre yüzde 11'l�k b�r 
artış �le harcamalar toplamının 1,3 tr�lyon l�ra olması 
öngörülüyor. Bu harcamaların yüzde 14'ü �se fa�z 
harcamalarına ayrılıyor. Fa�z harcamalarına ayrılan tutar 
öncek� yıla göre yüzde 31 artarken, Cumhurbaşkanlığı 
�ç�n ayrılan ödenektek� artış da yüzde 28'� buluyor. 
Bunun yanı sıra 2020 yılında 2019'a göre tutarı �k� katına 
çıkarılan �kt�darın “Kamu Özel İşb�rl�ğ�” adı altında 
yürüttüğü rant projeler�ne bu yıl ne kadar kaynak 
a y r ı l d ı ğ ı  g � z l �  t u t u l m a k t a ,  k a m u o y u  � l e 
paylaşılmamaktadır.

Üret�mde gel�r yaratacak faal�yetler, üret�c� güçler de 
2021 bütçes�nde yer almamaktadır. Yıllardır uygulanan 
�st�hdamsız, üret�ms�z ekonom� pol�t�kalarına uyumlu 
b�r bütçe y�ne karşımızdadır. Sadece son b�r yılda yok 
olan 1,2 m�lyon �ş ve �st�hdam alanı, ülkem�zdek� 
�st�hdam ve toplumsal refahı artırmaya dönük ac�l 
üret�m odaklı pol�t�ka �ht�yacını ortaya koymaktadır. 
Sanay�ye fa�z ödemeler�n�n sadece onda b�r� kadar 
ayrılan 2021 bütçes�nde, sanay�leşmen�n öneml� b�r 
unsuru olan ve c�dd� sorunlarıyla b�rl�kte gel�ş�me 
�ht�yaç duyan organ�ze sanay� bölgeler�ne (OSB) ve 
küçük sanay� s�teler�ne (KSS) bütçen�n b�nde b�r�ne 
denk gelen 1,1 m�lyar l�ra tutarında b�r ödenek 
ayrılmıştır.

Ulaşım pol�t�kalarındak� çarpıklık da 2021 bütçes� �le 
devam ett�r�lmekted�r. İkt�dar, ulaşımda karayolu 
t a ş ı m a c ı l ı ğ ı n ı  ö n c e l � ğ � n e  a l a n ,  b u  a l a n d a k � 
müteahh�t lere ayr ıcal ık lar  sunan b�r  pol �t �k a 

�zlemekted�r. Oysa bu pol�t�kalar, ver�ms�z yol kullanımı, 
yüksek yatırım mal�yetler�, enerj� ve araz� kayıpları, 
gürültü, çevre tahr�batı g�b� kaosların oluşmasına 
neden olmuştur. Ulaşım kapas�tes�n� toplum yararına 
pol�t�kalar �le yönlend�r�p gerekl� yatırımları yapmak; 
karayolu, havayolu, den�zyolu, dem�ryolu �le entegre b�r 
toplu taşımacılık anlayışı kamunun görev�d�r. Ne var k� 
2021 bütçes� y�ne karayolu ulaşımına öncel�k verm�ş, 
karayolları ödenekler�nde yüzde 84 artış öngörmüştür.

D�ğer yandan üret�m�n ve yüksek katma değer�n 
yaratılmasında öneml� rol oynayan Ar-Ge faal�yetler�ne 
ayrılan ödeneğ�n yüksekl�ğ�ne �l�şk�n �kt�dar vurgusu 
gerçeğ� yansıtmamaktadır. Ülkem�zde gayr� saf� yurt �ç� 
hasılanın sadece yüzde 1'�n�  oluşturan Ar-Ge 
harcamalarının büyük bölümü savunma ve teknoloj� 
ş�rketler�n�n el�nde toplanmakta, b�l�msel n�tel�ğ� 
yüksek, katma değer� ve sanay�dek� teknoloj� düzey�n� 
artıracak faal�yetlere yansımamaktadır.

Üret�me, ekonom�k bunalımın halka dayattığı 
yoksulluğa h�çb�r çözüm get�rmeyen bunun yer�ne 
sermayey� kayıran, AKP rej�m�n�n p�yasacı ve d�nc�-
mezhepç� yönel�mler�ne uygun olarak hazırlanan 
b ü t ç e n � n  a ğ ı r  y ü k ü  y � n e  h a l k ı n  o m u z l a r ı n a 
yüklenmekted�r. 2021 yılında halktan toplanacak verg� 
gel�r� yüzde 16,4 artırılarak 1 tr�lyon 58 m�lyar Türk L�rası 
olarak bel�rlenmekte ve verg� gel�rler�n�n yüzde 77'�ne 
denk gelen dolaylı verg�ler kanalı �le halkın �ht�yaçları 
�ç�n kullanılmayan bütçe harcamalarının faturası �şç�ye, 
emekç�ye, �şs�ze, emekl�ye çıkarılmaktadır.

B�l�nd�ğ� g�b� bütçeye temel olan belge Orta Vadel� 
Program(OVP)/Yen� Ekonom�k Program(YEP) daha 
ş�md�den kadük kalmıştır. Gerçekte OVP/YEP ve 
bütçen�n gen�ş b�r toplumsal katılıma dayanan, 
ekonom�n�n gerçekler�n� göz önüne alarak toplumsal 
�ht�yaçlara yönel�k b�r anlayışıyla hazırlanması 
gerekmekted�r. Ne var k� OVP'dek� 2020-2023 
tahm�nler�n�n çöktüğü, gerçekç� b�r yol har�tasının 
bulunmadığı görülmekted�r. Dolayısıyla OVP'de olduğu 
g�b� bütçede de �şç�n�n, emekç�n�n, emekl�n�n ve 
�şs�zler�n adı yoktur.

Ülkem�z�n �ç�nden geçmekte olduğu ekonom�k 
bunalım karşısında 2021 bütçes� yaraya merhem değ�l 
tuz basma n�tel�ğ�nded�r. Yoksullaşan, �şs�zleşen, temel 
�ht�yaçlarını b�le karşılayamayan halka kend�s�ne h�zmet 
olarak dönmeyecek harcamalar �ç�n daha fazla fatura 
yüklenmekted�r. Bu anlayışın terk ed�lmes�, bütçeler�n 
toplumun �ht�yaçlarını gözeten katılımcı, ad�l ve 
kamucu b�r anlayış �le hazırlanması gerekmekted�r.  

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

Mühend�sl�k M�marlık Haftasına �l�şk�n; TMMOB İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�, Şube Başkanımız 
Murat KÜREKCİ  tarafından basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 

66. YILIMIZDA "MÜHENDİSLİK-MİMARLIK HAFTASI" 
MESLEKTAŞLARIMIZA VE HALKIMIZA KUTLU OLSUN!

T M M O B ,  ç e ş � t l � 
mühend�sl�k, m�marlık ve 
ş e h � r  p l a n c ı l ı ğ ı 
d�s�pl�n�nden 24 Odanın 
oluşturduğu ve 550 b�ne 
ya k ı n  ü ye s � y l e ,  1 9 5 4 
yılında başlayan örgütlü 
m ü c a d e l e s �  � l e 
s a n a y � l e ş m e d e n , 
demok rat �k leşmeden 
yana, toplumcu ve kamu 
yararı ç�zg�s�n� önceleyen, 
b�l�m ve tekn�ğ� ülke ve 
halkın h�zmet�ne  sunmak 
� ç � n  ç a b a  � ç e r � s � n d e 
bulunan Türk�ye'n�n en 
b ü y ü k  m e s l e k � 
demokrat�k k�tle örgütü k�ml�ğ�n� her koşulda devam 
ett�rmekted�r.

TMMOB, mühend�sler�n, m�marların, şeh�r plancılarının 
s o r u n l a r ı n ı n  h a l k ı n  s o r u n l a r ı n d a n  a y r ı  e l e 
alınamayacağı ve çözülemeyeceğ�n�n, sorunlarımızın 
çözümünün büyük ölçüde halkın sorunlarının 
çözümünde yattığının b�l�nc�nded�r. Bu yüzden 
mesleğ�n ve meslektaş lar ın ın  sorunlar ını  ve 
�ht�yaçlarını, ülke sorunları ve �ht�yaçlarıyla bütünlüklü 
olarak ele alır.

İç�nde bulunduğumuz Cov�t-19 Salgını ve der�n 
ekonom�k kr�z, halkımızı ve meslek alanlarımızı 
doğrudan etk�lemekte; tüm halkımızın olduğu g�b� 
emeğ�yle geç�nen mühend�s,  m�mar ve şeh�r 
plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. İşs�zl�ğ�n, 
enflasyonun ve çalışma şartlarındak� değ�ş�kl�ğ�n en çok 
etk�led�ğ� alanlardan b�r�s� de mühend�sl�k, m�marlık ve 
ş e h � r  p l a n c ı l ı ğ ı  h � z m e t l e r � ,  d o l a y ı s ı y l a 
meslektaşlarımızdır. 

İşs�zl�k, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvences�zl�k, 
özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkem�zde çalışan 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının öncel�kl� 
sorunları olmaya devam etmekted�r. Uygulanan 
ekonom� pol�t�kaları, sosyal devlet anlayışının 
terked�lmes� ve uluslararası sermaye çevreler�n�n artan 
sömürü etk�nl�kler� neden�yle tekn�k elemanların 

e k o n o m � k  v e  s o s y a l 
durumları her gün daha 
da kötüye g�tmekted�r.

İht�yaçtan daha fazla 
a ç ı l a n  ü n � v e r s � t e  v e 
bölümler sonucu adeta 
�şverenler�n yedek �şgücü 
hal �ne dönüştürülen, 
artık �şs�zl�k oranlarının en 
yüksek olduğu meslek 
g r u p l a r ı n d a n  o l a n 
m e s l e k t a ş l a r ı m ı z 
bulundukları �şyerler�nde, 
karşılığını alamadıkları 
fazla mesa�lerle, send�kalı 
o l m a l a r ı n ı n  ö n ü 

kapatılarak, esnek ve güvences�z düşük ücretlere 
çalıştırılmakta, meslekler�m�z ve meslektaşlarımız her 
gün daha fazla değers�zleşt�r�lmekted�r.

Yaklaşık on m�lyon yapıyı denet�ms�z bırakan İmar Barışı 
g�b�, b�l�me ve tekn�ğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve 
yapılan mevzuat değ�ş�kl�kler� neden�yle halkın �y� ve 
güvenl� mühend�sl�k, m�marlık, şeh�r plancılığı h�zmet� 
alması engellenmekted�r.

B�l�yoruz k�; mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
meslek� hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm 
toplumun geleceğ�n� korumak demekt�r. Çünkü b�z�m 
meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üret�m�n� 
ve devamlılığını sağlamaktadır. B�zler bu anlayışla, 
mesleğ�m�ze ve meslektaşlarımıza sah�p çıkarken, 
ülkem�z�n ve toplumumuzun ortak geleceğ�ne de sah�p 
çıkıyoruz.

4 Şubat 1954 tar�h�nde Resm� Gazete'de yayınlanan 
6235 Sayılı Kanun'la kurulan TMMOB'n�n �lk Genel 
Kurulunun yapıldığı tar�h (18-21 Ek�m 1954) olan  18-21 
Ek�m günler� Mühend�sl�k-M�marlık Haftası olarak 
kutlanmaktadır. Bu ves�leyle Tüm meslektaşlarımızın 
"Mühend�sl�k-M�marlık Haftası" kutlu olsun!
 
Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�



basın açıklaması

Çayırova'da bulunan Loj�st�k Deposunda meydana gelen �ş kazası sonrası yaşanan k�myasal yayılımı ve 
yaşanan süreç �le �lg�l� olarak TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu adına bas�n ac�klamas� 
gerceklest�r�ld�. Gerekl� tedb�rler�n alınması �ç�n A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı'na başvuru 
yapıldı.

LOJİSTİK DEPOSUNDA GERÇEKLEŞEN KİMYASAL KAZA İLE
İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaklaşık b�r ay önce �ş 
kazasının yaşandığı yer 
olan Çayırova İlçes�nde 
f a a l � y e t  g ö s t e r e n 
R E Y S A Ş  D e p o l a m a 
F�rmasına a�t depoda, 
k � mya s a l  d e p o l a m a 
�şler� yapan başka b�r 
f�rmanın kullandığı 4. 
k a t t a k �  k � m y a s a l 
d e p o l a m a  r a f l a r ı 
çök müş ve tonlarca 
farklı k�myasal bütün 
depoya ve b�na dışına 
yayılmıştır. Bu olayın 
y a ş a n d ı ğ ı  g ü n d e n 
b u g ü n e  k a d a r  b u 
d e p o n u n  f a r k l ı 
bölümler�nde çalışan 
� ş ç � l e rd e ;  “g ö z l e rd e 
k ı z a r m a ,  y a ş a r m a , 
burun tıkanıklığı, kuru 
öksürük ,  c � l t te  leke 
oluşması g�b�” ş�kayetler 
ortaya çıkmıştır. Aradan 
geçen yaklaşık b�r aya 
r a ğ m e n  d e p o 
genel�nde özenl� b�r 
tem�zl�k yapılmadığı, 
d�ğer depolara sızan 
k�myasalların, bu depolarda çalışan k�ş�ler tarafından 
tekn�k tedb�rler alınmadan tem�zlenmeye çalışıldığı, 
çalışanlarca �fade ed�lm�şt�r. Tüm bu süre boyunca 
Depolarda çalışma sürdürülmüştür. Alanda çalışma 
yapan AFAD yetk�l�ler�n, tem�zl�k �şlemler� yapılıncaya 
kadar depolara g�r�lmemes� yönündek� uyarısının da 
f�rmalar tarafından d�kkate alınmadığı, y�ne çalışan 
beyanları ve medya/sosyal medya mecralarındak� 
yayınlardan anlaşılmaktadır. Y�ne bu depolama 
alanında faal�yet yürüten başka b�r f�rmanın çalışanları 
�le yaptığımız görüşmede, sorunlarını ALO 170'e 
b�ld�rd�kler�n� ancak gerekl� tedb�rler�n b�r aylık süre 
�ç�nde alınmadığı �fade ed�lm�şt�r.

Raflar ın,  güvenl�  olarak taşıyab�leceğ� yükler 

hesaplanarak üzer�ne 
et�ketlenmes�, zorunlu 
b�r uygulamadır. Raflar, 
k u l l a n ı l d ı ğ ı  s ü r e 
b o y u n c a  p e r � y o d � k 
olarak kontrol ed�lmel� 
ve hasarlı olan kısımları 
kullanımdan çıkarılarak 
o n a r ı m l a r ı  u y g u n 
şek�lde yapılmalıdır. Bu 
faal�yetler, “TS EN 15635 
Çel�k Stat�k Saklama 
S�stemler�-  Sak lama 
E k � p m a n l a r ı n ı n 
Uygulama ve Bakımı” 
s t a n d a r d ı 
gerekl�l�kler�ne uygun 
y a p ı l m a l ı d ı r . 
K � m y a s a l l a r ı n 
d e p o l a n m a s ı n d a 
kullanı lan raf ların 
k a p a s � t e s � n � n 
kullanıcılar tarafından 
b � l � n m e d � ğ � , 
e t � k e t l e m e , 
y a p ı l m a d ı ğ ı  b u 
nedenle kapas�ten�n 
aşıldığı ve rafların bu 
nedenle çöktüğü b�ze 
ulaşan b�lg�ler �ç�nde 

yer almaktadır.

Sıvı k�myasalların depolandığı alanın 4. katta 
olması da uygun b�r uygulama değ�ld�r. Sıvı 
k�myasallar olası yayılma �ht�mal�ne karşı sızdırmaz 
toplama çukuru olan ve etrafı yayılmayı engelleyen 
kanallar �le çevr�lm�ş alanlarda depolanmış 
olmalıdır. Bahsed�len bu önlem�n alınmadığı, 
k�myasalların deponun d�ğer bölümler� ve depo 
dışına yayıldığı, toprağa karıştığı, karayolunda 
tehl�ke arz edecek kadar yayıldığı b�l�nmekted�r. 
Yan� yaşanan olay sadece çalışanların sağlığını 
olumsuz etk�lemem�ş aynı zamanda çevre k�rl�l�ğ�ne 
de sebep olmuştur.
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basın açıklaması

Ta r a f ı m ı z a  u l a ş a n  b � l g � l e r,  “ K İ M YA S A L 
M A D D E L E R L E  Ç A L I Ş M A L A R D A  S AĞ L I K  V E 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” 
hükümler�ne de uyulmadığını göstermekted�r.
Yönetmel�ğ�n 8. Maddes� olan Ac�l Durumlar başlığı 
altındak� tedb�rlerden çalışanların b�lg�lend�r�lmes�, 
tehl�kel� alana g�r�şler�n engellenmes�, alana g�r�ş�ne �z�n 
ver�len k�ş�lere gerekl� k�ş�sel koruyucular tem�n 
ed�leceğ�ne da�r hükümler�n yer�ne get�r�lmed�ğ� 
anlaşılmaktadır. Yaptığımız görüşmelerde çalışanların, 
bu depolarda depolanan maddeler�n tamamının 
�s�mler�ne ve Güvenl�k B�lg� Formlarına ulaşamadıklarını 
öğrend�k, oysak� en azından kaza sonrası tüm 
çalışanlara bu b�lg�ler ulaştırılmalı ve çalışanların 
muayenes�n� yapan hek�mlere de bu b�lg� formları 
�let�lmel�yd�.

Yayılan k�myasalların d�ğer depolara ve çevreye yayılan 
kısmının çalışanlarca günlük kıyafetler� ve paspas vb �le 
tem�zlenmeye çalışıldığı fotoğraflardan görülmekted�r. 
Bu durum çalışanların k�myasal maddeler�n zararlı 
etk�ler�ne daha fazla maruz kalmalarına neden olab�l�r. 
Çalışanların b�lg� sah�b� olmadıkları b�r k�myasala 

müdahales�n�n �stenmes� hem akılcı 
değ�ld�r hem de mevzuata aykırıdır. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu 
�şverenlere, �şyerler�nde çalışanların sağlık ve 
güvenl�ğ�n�n korunması konusunda her türlü 
tedb�r�n alınması yükümlülüğünü yüklem�şt�r. 
Ancak bu olay,  b�r  ay  boyunca depo 
�şveren�n�n bu konuda kanuna aykırı hareket 
ett �ğ�n �  göster mekted�r.  Ça l ı şanlar ın 
başvurusuna rağmen �lg�l� kamu kurumlarının 
g e r e k l �  t e d b � r l e r � n  u y g u l a n m a s ı n ı 
sağlamamaları �se �ş�n d�ğer b�r yanıdır. 
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak 
çalışanların sağlığı �le �lg�l� tedb�rler�n alınması 
�ç�n A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler 
Bakanlığı'na başvuru yapacağız ve devamında 
bu olayın tak�pç�s� olacağız.
Daha vah�m sonuçlar ortaya çıkmadan 
aşağıda sıraladığımız tedb�rler b�r an önce 
alınmalıdır:

• Depodak� faal�yetler derhal durdurulmalı,

• Çalışanlar maruz�yet b�lg�s� hek�mlere 
�let�lerek sağlık kontrolünden geç�r�lmel�, 
gerekl� �se tedav�ler� karşılanmalıdır.

• Alan, tedb�rler� alınarak mevzuata uygun 
şek�lde tem�zlen�p onarılmalıdır.

• Depoda halen kullanılan tüm rafların 
kontroller� ve stat�k hesapları yapılmalı, kapas�teler� 
üzer�ne �şaretlenmel�d�r.

• Taşma kanalları ve toplama çukuru olmayan alanlarda 
k�myasal depolanmasına �z�n ver�lmemel�, böyle b�r 
uygulama var �se o k�myasallar uygun depolara 
taşınmalı.

• Depo �ş müfett�şler�nce mevzuat hükümler�ne ve 
sağlık ve güvenl�k gerekler�ne uygunluk açısından  
ac�len denetlenmel� ,  eks�k l�k ler g�der�lmeden 
çalışmasına �z�n ver�lmemel�d�r.

• Depo çevres�nde toprak numuneler� alınarak k�rl�l�ğ�n 
durumu tesp�t ed�lmel� ve �y�leşt�rme çalışmaları 
başlatılmalıdır.

• Tüm yaşananlar ve devamındak� süreç konusunda 
kamuoyu b�lg�lend�r�lmel�d�r.
 
Murat KÜREKCİ
TMMOB
Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�



basın açıklaması

Kartepe'de yaşanan c�nsel �st�smar olaylarının fa�ller�n�n değ�l, olayı haber yapan gazetec�ler�n 
tutuklanmasını protesto ed�yoruz. Kartepe �lçes�nde yaşanan �k� c�nsel �st�smar olayının fa�ller� ortaya 
çıkarılmalı, en ağır şek�lde cezalandırılmalıdır.

TACİZ VE TECAVÜZLERE YÖNELİK
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB İl Koord�nasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu 
olarak, Kadın Sorunu konusunda duyduğumuz 
duyarlılık gereğ�, b�r süred�r yerel basında yer alan 
haberlerle �lg�l� açıklama yapmak, tepk�m�z� göstermek 
gereğ� duyduk.

Kocael�'dek� b�r Yerel gazetem�z tarafından haber 
yapılan, �l�m�z Kocael�'n�n Kartepe �lçes�nde yaşanan �k� 
c�nsel �st�smar olayı ulusal basında da gen�ş yer buldu.

Habere göre, 20 yaşlarında z�h�nsel engell� b�r kadın 
c�nsel �st�smara uğradı. Hem de defalarca ve b�rden çok 
k�ş� tarafından. Bu k�ş�ler hakkında b�r ceza� �şlem 
uygulanmadı. Gazeten�n haber�nden sonra bu �ğrenç 
suçu �şleyenlerden b�r� tutuklandı, �k�s� ev haps� cezası 
aldı.

Ne yazık k� �l�m�zdek� korkunç olaylar bununla da 
kalmadı. 13 yaşındak� b�r kız çocuğu �st�smara 
uğradıktan sonra a�les�yle beraber mahalles�n� 
değ�şt�rd� ama �st�smarcılardan kurtulamadı. 15 yaşına 
gelm�şt�, ancak geçm�şte başına gelenler� öğrenenler 
tarafından kız çocuğu baskı ve tehd�tle y�ne �st�smara 
uğradı. Hem de z�nc�rleme olarak.

Yaşanan �st�smar olaylarını duyarlılık göster�p 
kamuoyuyla paylaşan gazetec�ler tutuklandı. Olayın 
fa�ller�n�n değ�l de, olayı kamuoyuyla paylaşan 
gazetec� ler �n tutuklanması  ülkem�z�n geld�ğ� 
hukuksuzluğun boyutunun gösterges�d�r. Gazetec�ler 
derhal serbest bırakılmalı ve �st�smar olayının tüm 
fa�ller� bulunarak hak ett�kler� cezayı almalıdır.

Ülkem�zde gün geçm�yor k�, b�r kadın c�nayet� 
�şlenmes�n. Kadınlara ve çocuklara yönel�k c�nsel 
�st�smar olayları yaşanmasın. Ensar Vakfı Yurtlarında 45 
çocuğun �st�smar ed�lmes�n� ve dönem�n A�le ve Sosyal 
Pol�t�kalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun “b�r kereden 
b�r şey olmaz” ded�ğ�n� unutmadık.

Pınar Gültek�n, Aleyna Çakır, Nad�ra Kad�rova, Şule Çet, 
Özgecan Aslan ve daha n�celer�n� can� kat�ller 
aramızdan aldılar, unutmadık.

Kadın C�nayetler�n� Durduracağız Platformu'nun 
yayınladığı ver�lere göre, 2020 Ağustos ayında 27 Kadın 
Öldürüldü, 23 Kadın Şüphel� Şek�lde Ölü Bulundu.

AKP İkt�darı dönem�nde kadına yönel�k ş�ddet yüzde 
1400 artış gösterd�.

Pek� kadın ve çocuklara yönel�k ş�ddet�n de c�nayetler�n 
de tek sorumlusu �nsan müsveddes� kat�ller m�d�r? 
Hayır.

Bu c�nayetler�n de, yaşanan c�nsel �st�smar olaylarının da 
gerçek sorumlusu Ortaçağcılardır. Onların �kt�darı 
devam ett�ğ� sürece kadına ş�ddet ve kadın c�nayetler� 
de artarak devam edecekt�r.

İl�m�zde yaşanan bu son olaylarla b�rl�kte AKP İkt�darı 
dönem�nde kadın ve çocuklara yönel�k c�nsel �st�smar, 
ş�ddet ve c�nayet olaylarındak� korkunç artışa artık dur 
denmel�d�r, d�yoruz.

Kadınlara, çocuklara karşı �şlenen suçlarda caydırıcı ağır 
cezalar ver�lmel�d�r, �y� hal �nd�r�m� kaldırılmalıdır.

Kartepe �lçes�nde yaşanan �k� c�nsel �st�smar olayının 
f a � l l e r �  o r t a y a  ç ı k a r ı l m a l ı ,  e n  a ğ ı r  ş e k � l d e 
cezalandırılmalıdır.
 
TMMOB
KOCAELİ İKK KADIN ÇALIŞMA GRUBU
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Pazar Araştırması, COVID-19'un D�j�tal Dönüşümü 
Hızlandırdığını Göster�yor. Koronav�rüs dönem� 
d�j�tal dönüşüm �ç�n kırılma noktası oldu.
Equ�n�x tarafından yapılan pazar araştırması Global 
Interconnect�on Index (GXI)'e göre COVID-19 
pandem� sürec�, �şletmeler�n önümüzdek� üç yıl �ç�nde 
planladığı d�j�tal altyapı dönüşüm projeler�nde çarpıcı 
b�r etk� yaratacak. Araştırmanın 4. Sayısına göre 
telekomün�kasyon, bulut & BT, �çer�k & d�j�tal medya 
g�b� sektörler�n �ç�nde bulunduğu d�j�tal serv�s 
sağlayıcıların.ve teknoloj� sağlayıcıların, uç (edge) 
b�l�ş�m teknoloj�s�ndek� d�j�tal boşlukları kapatmaya 
yö n e l � k  t a l e p l e r � n . a r t m a s ı  � l e  b � r l � k te  öze l 
bağlanab�l�rl�ğ�n 2019 �le 2023 yılları arasında 5 Kat 
artacağını tahm�n ed�l�yor.

Pandem�, d�j�tale geç�ş sürec�n� hızlandırmaya devam 
ed�yor.  Telekomün�k asyon,  bulut  ve b� l �ş �m 
teknoloj�ler� g�b� uzaktan çalışmanın daha kolay 
olduğu �şletmeler�n.bölgedek� d�ğer sektörler� ger�de 
bırakarak EMEA'dak� toplam ara bağlantı bant 
gen�şl�ğ� büyümes�ne katkısının %54 oranında olması 
beklen�yor.

İnternetten Alışver�ş Yapanlar Bu Ücret� Ger� 
Alab�l�r!
Tüket�c� Hakem Heyet� tarafından alınan karara göre, 
onl�ne alışver�ş yaptıktan sonra gelen kargo, �sten�ld�ğ� 
takt�rde (ürünler aldatıcıysa) ger� gönder�leb�l�r. Bu 
hak, bütün kullanıcılar tarafından kullanılab�l�r. 
İnternetten alışver�ş yapanlar yasal tüm haklara sah�p;  
Tüket�c�ler B�rl�ğ� Genel Başkanı Mahmut Şah�n 
konuyla alakalı, “Tüket�c�ler�m�z�n en çok yaşadığı 
sorunların başında uzaktan satışlar gel�yor. Bu 
satışlarda maalesef daha sonra muhatap bulunamıyor. 
Bu durumda da tüket�c� ps�koloj�k olarak sıkıntı 
yaşıyor. Tüket�c�lere bu konuda püf noktası olacak b�r 
uyarımız var. Kes�nl�kle uzaktan satışlarda �nternet 
üzer�nden, banka havales� üzer�nden ödeme 
yapmayın. Ödemeler� sadece kapıda yapacağınız 
şek�lde söyley�n. Neden bunu söylüyoruz, çünkü 
muhatabı bulamadığımız zaman parayı verm�ş 
olduğumuz kargo ş�rket� muhatabımız hal�ne gel�r ve 
b�z b�r sorun yaşadığımızda ödeme  yaptığımız parayı 
kargodan alırız. Şu anda el�m�zde b�rçok emsal karar 
var.” �fadeler�ne yer verd�.

X�aom� M� 11 hakkında �lk detaylar bell� oldu!
X � a o m �  M �  s e r � s � n d e  y a k a l a d ı ğ ı  � v m e y � 
kaybetmemek �ç�n üretmeye devam ed�yor. 
GekkBench test�nde M2012K11C model numarası 
�le görülen c�hazın M� 11 olacağına kes�n gözüyle 
bakılıyor. C�hazda, Snapdragon 875 yonga set� 
bulunuyor. Qualcomm'un 1 Aralık 2020 tar�h�nde 
tanıtmasını bekled�ğ�m�z Snapdragon 875 yonga 
set�n�n, kullanılacağı c�hazlardan b�r� de M� 11 
olmuş oldu.

X�aom�'n�n yen� am�ral gem�s� M� 11 model�n�n 
2021 yılının başlarında tanıtılması beklen�yor. 14 
Ocak 2021 tar�h�nde p�yasaya sürülmes� beklenen 
Samsung Galaxy S21 model�ne �se rak�p olacağı 
düşünülüyor. Samsung'un Galaxy S21 model�n�n 
de Snapdragon 875 ç�p� �le karşımıza çıkacağı �dd�a 
ed�l�yor. Fakat ülkem�zde Exynos 2100 �le satılması 
beklen�yor. M� 11'�n, rak�b� S21'e karşı nasıl b�r 
performans göstereceğ� �se merak konusu.

Apple canlı yayınladı! İphone 12 Türk�ye f�yatı 
bell� oldu!
5G teknoloj� �le gelecek olan �Phone 12 b�r öncek� 
modele göre, yüzde 15 daha küçük olacak. �Phone 
11'�n s�yah, beyaz, yeş�l, kırmızı ve mav� renk 
seçenekler� �le geleceğ� açıklandı. 5G teknoloj� �le 
gelecek olan �Phone 12 b�r öncek� modele göre, 
yüzde 15 daha küçük olacak. �Phone 11'�n s�yah, 
beyaz, yeş�l, kırmızı ve mav� renk seçenekler� �le 
geleceğ� açıklandı.

A14 B�on�c ch�p �le gelecek olan c�hazın arka 
tarafında �k� adet kamera bulunuyor. Bu �k� kamera 
da 12 MP değer�nde. 6.1 �nç ekrana sah�p olan 
�Phone 12 4GB RAM �le gel�yor. Apple'ın bu 
modelde sunduğu depolama seçecekler� �se 64 GB, 
128 GB, 256 GB şekl�nde.

�Phone 12 M�n� �se �Phone 12 �le aynı özell�klere 
sah�p daha küçük boyutlara sah�p b�r c�haz olarak 
karşımıza çıkıyor. �Phone 12'n�n ABD'dek� başlangıç 
f�yatı 799 dolar �Phone 12 M�n�'n�n başlangıç f�yatı 
�se 699 dolar olarak açıklandı.



  
 

Kültür & Sanat 

 

KARMAŞIK DUYGULAR
Stefan Zwe�g

İNSANLIK DURUMU
Andre MARLAUX

Zwe�g �nsan� duyguları büyük 
b � r  u s t a l ı k l a 
çözümleyeb�lmes�n� kesk�n 
gözlemc�l�ğ�ne ve ps�koloj�k 
d e r � n l � ğ � n e  b o r ç l u d u r. 
Benzers�z maceralar, büyük 
sırlar, maraz� saplantılar, 
d u y g u s a l  � k � l e m l e r  v e 
ger�l�mler, bu sayede çağları 
aşarak, her devr�n okuruna 
h�tap edeb�len anlatılara 
dönüşür. Bu derlemedek� 
novella ve öyküler�nde de, 
d u y g u d a ş l ı ğ ı  e l d e n 
bırakmadan �nsan doğasının 
en �y� ve en kötü yanlarını gözler önüne serer. Bunlar 
sevg�ye, ölüme, y�t�r�len ve yen�den canlanan umuda, 
yen�den kazanılan �nanca, gençl�ğe ve �nsanın kend�n� 
keşf�ne da�r yapıtlardır.
(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 264
Baskı Yılı: 2016
Yayınev�: İş Bankası Kültür Yayınları

İnsanlık durumu, Şanghay 
k e n t � n � n  1 9 2 7  y ı l ı n d a 
m � l l � y e t ç �  k u o m � n t a n g 
ordularınca ele geç�r�lmes� 
sonrasında, şeh�rde yaşanan 
komün�st d�ren�ş�n h�kayes�n� 
anlatır. Başkent Pek�n'�n ve 
bütün ülken�n geleceğ�n� 
bel�rleyen b�rkaç günlük 
süreç komün�st  l �derler � 
ö l ü m e  g ö t ü r ü r k e n ,  � ş ç � 
kalabalıklarını da tesl�m�yet 
dolu b�r acze sürükler.

Sayfa Sayısı: 322
Baskı Yılı: 2015
Yayınev�: İlet�ş�m Yayıncılık

KÜÇÜK KARA BALIK (Çocuk)
Samed BEGRENGİ

Kış  or tasında b�r  akşam 
vakt�yd�. Den�z�n en der�n 
yer�nde, yaşlı mı yaşlı b�r balık 
n�ne sayıları on �k� b�n� bulan 
çocuk lar ıy la  torunlar ın ı 
çevres�ne toplamış, onlara b�r 
masal anlatıyordu...

Sayfa Sayısı: 18
Baskı Yılı: 2016
Yayınev�: Can Çocuk Yayınları

MİLENA’YA MEKTUPLAR

“ H e r  ş e y e  r a ğ m e n , 
mutluluktan ölüneb�l�yorsa, o 
zaman kes�nl�kle bu şek�lde 
ö l e c e ğ � m .  Ay r ı c a ,  ö l ü m 
döşeğ�ndek� b�r�s�, mutluluk 
s a y e s � n d e  h a y a t a 
tutunab�l�yorsa o zaman ben 
de hayatta kalacağım."

"Aldığın ç�çekler �ç�n çok 
üzgünüm, o kadar üzgünüm 
k� ne tür ç�çekler olduğunu 
b�le okuyamadım. Ş�md� 
sen�n odanda duruyorlar. 
Eğer gerçekten odandak� gardırobun yer�nde olsaydım, 
gündüz kend�m� b�r şek�lde odanın dışına atar ve en 
azından ç�çekler solana kadar salonda dururdum. Hayır, 
bu h�ç de hoş değ�l. Ve o kadar uzakta k� her şey ama hâlâ 
odanın kapısının kolunu göreb�l�yorum, bana 
gözler�m�n önündek� mürekkep hokkası kadar yakın."

"Sen� sev�yorum �şte, budala, den�z d�b�ndek� çakıl taşı 
nasıl sev�l�p, sarmalanır, ona bağlanılırsa ben de sana 
öyle bağlıyım."

"Yanımda yürüyordun, b�r düşünsene, yanımdaydın!"
(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 400
Baskı Yılı: 2015
Yayınev�: Panama Yayıncılık
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UYKU NEDİR?

Kaynak: 
https://www.noroloj�.org.tr/menu/98/uyku-bozukluklar�

https://np�stanbul.com/er�sk�n-ps�k�yatr�/uyku-ve-uyku-bozukluklar�

Uyku sadece geceyle sınırlı b�r alanı etk�lemez, günün 
her saat�nde sonuç ya da sebep olarak belk� fazla 
üzer�nde düşünmed�ğ�m�z b�r yaşantı b�ç�m�d�r. Uyku, 
"gün boyu yorulan ve yıpranan s�n�r s�stem�n�n onanma 
alındığı, gün �ç�nde ed�n�len b�lg�ler�n ayıklanıp 
depolandığı, dış uyaranlara açık ve b�rey�n gel�ş�m� �le 
�lg�l� �şlevsel b�r süreç" olarak tanımlanab�l�r. Her ne 
kadar b�l�m ve teknoloj� uykuyu açıklamak yolunda 
hızla �lerlem�ş olsa da halen açıklanamamış sorular, 
sırlar vardır.

Uykuda neler oluyor?
Sağlığımız açısından yemek �çmek kadar öneml� b�r 
olaydır uyku. Özell�kle s�n�r s�stem�nde b�r�ken toks�k 
atıklar uykuyu meydana get�r�r. Uyku, bu toks�k 
maddeler�n vücuttan atılmasını ve d�nlenmey� sağlar. 
Bedensel ve ruhsal yorgunlukları g�der�c�, d�nlend�r�c� 
ve yen�den enerj�k olmamızı sağlayıcı b�r �ht�yaçtır. Uyku 
anında kalp atımları azalır. Tans�yon düşer. Solunum 
sayısı azalır. Vücut sıcaklığı düşer. İç organların çalışması 
azalır. S�n�r s�tem� ve duyu organları �s�t�rahat hal�nded�r. 
Yorgunluk, bünyen�n d�renc�n� azaltır.

Uykuyla �l�şk�l� b�r sorunu uzun ya da kısa sürel� olarak 
hep�m�z hayatımızın b�r dönem�nde yaşamışızdır. Eğer 
b�rkaç gün �ç�nde sorun çözülürse, profesyonel b�r 
yardım olmaksızın o dönem� atlatırız.

Ne kadar uyumalıyız?
Normal uyku süres�, k�ş�n�n kend�n� �y� h�ssett�ğ�, 
uyandığında z�nde olab�ld�ğ� süred�r. Uyku �ht�yacı 
k�ş�den k�ş�ye farklılık göster�r.  Uyku süres�n�n k�ş�den 
k�ş�ye hatta yaş dönem�ne göre değ�şkenl�k gösterd�ğ� 
ve bu süren�n 4 saat �le 11 saat arasında olduğu 
b�l�nmekted�r.

Uyumazsak ne olur?
Uykusuzluğun vücutta yarattığı etk�ler:
• Akyuvar sayısı azalır. Vücudun hastalıklara karşı d�renc� 
düşer,
• Ps�k�yatr�k hastalıklara olan d�renç azalır,
• Kas gücü zayıflar,
• Kan şeker� denges� bozulur,
• Nefes alış ver�ş r�tm� bozulur,
• Vücut ısısı düşer,
• Görme ve konuşma bozuklukları başlar,
• Unutkanlık başgöster�r,
• Stres hormonu salgılanır. S�n�rl�l�k, tahammülsüzlük 
olur.

İYİ UYKU HİJYENİ
Uyku h�jyen�n�z� nasıl daha �y� hale get�reb�leceğ�n�z 
hakkında bazı �puçları vardır:

1. Uykulu h�ssetmeden yatağa g�tmey�n.

2 .  E ğ e r  2 0  d a k � k a  s o n r a  h a l e n  u y k u y a 
dalamadıysanız, yataktan çıkın.

3 .  H e r  g e c e  y a t a ğ a  g � t m e d e n  ö n c e  s � z � n 
rahatlamanızı sağlayacak meşgul�yetlere başlayın.

4. Her sabah aynı saatte kalkın.

5. Düzenl� olarak tüm gece uykusuna sah�p olmaya 
çalışın.

6. Eğer yapab�l�rsen�z, şekerleme yapmaktan 
kaçının.

7. Düzenl� b�r programı tak�p ed�n.

8. Yatağınızı sadece uyku amacıyla kullanın.

9. Öğle yemeğ�nden sonra kafe�n almayın.

10. Yatma vakt�nden altı saat önces�nde alkollü 
�çeceklerden kaçının.

11. Yatma vakt� önces�nde s�gara �çmey�n veya d�ğer 
n�kot�n �çeren gıdalar almayın.

12. Yatağa aç g�rmey�n, ancak yatma vakt�ne yakın 
saatlerde ağır yemek de yemey�n.

13. Yatma vakt�nden önce altı saat �çer�s�nde ağır 
egzers�zden kaçının.

14. Uyku haplarından kaçının, veya d�kkatl� kullanın.

15. End�şelenmen�ze yol açan nedenlerle gün �ç�nde 
�lg�len�n.

16. Yatak odanızı sess�z, karanlık ve haf�f soğuk 
duruma get�r�n.



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. 

MERVE İNAN
TUNCAY ÇELEBİ
NECATİ AYDIN
HAYRİ TEMİZEL
TUNAT DURGUT
GÜLŞAH İLKAY
BEDİR DOĞAN
NURULLAH EŞİYOK
MURAT ECE
SİNEM USTAOĞLU
AKIN MANİSA
ABDULLAH DALKIRAN

FURKAN ÇAĞRI EROL
ATABEY YASİN ALBAYRAK
ÖMER ODABAŞ
EMRE KOCADAŞ
AYHAN GÜNGÖR
SEÇKİN SARAÇ
MELİH YILMAZ
ORHUN AFACAN
SERVET MACİT
ENSAR EKİNCİ
TANSEL AKMAN

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Eylül - Ek�m 2020 tar�hler�nde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza “ARAMIZA HOŞGELDİNİZ” 
d�yoruz. Oda ve Meslek� çalışmalarında başarılar d�l�yoruz.  Şube Yönet�m Kurulu

MURAT AYDIN
MESUT KIVANÇ KÖTEŞLİ
MURAT MİKYEN
BURAK YASİN KARAGÜZEL
FATİH SÖNMEZ
TAHSİN TUTAR
IŞILAY ÖNER
ÖNER YILMAZ
NİLAY BÜLBÜL
FAHRİ TEPELERDEN
İLKER DEDE
BETÜL DEMİRAY

EMRE ÖZKAN
FATİH ÖZTÜRK
RAMAZAN ÜNLÜ
EMİRCAN KOÇ
VEYSEL KALAV
METEHAN CABBAROĞLU
MUSTAFA ALİ ÖZEN
ADEM YILMAZLAR
AHMET BEHLÜLCAN ÖNAL
HASAN ZANDOLU
DOĞANAY YAZ

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

• Değerl� Üyem�z Orhan SAKLAN 19 Eylül 2020 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z  Betül ACAROĞLU'nun kayınpeder� 
02 Ek�m 2020 tar�h�nde vefat etm�şt�r. 
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.




