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SUNUÞ
Deðerli Meslektaþlarýmýz;
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi olarak 14. Çalýþma dönemini tamamlamýþ bulunmaktayýz.
Þube Genel Kurulumuzun ve þubemizin misyonu doðrultusunda ortaya koyduðumuz hedeflerin birçoðunu;
gerek mesleki faaliyet alanlarýnda, gerekse toplumsal sorumluluklarýmýz çerçevesinde kararlý bir þekilde
hayata geçirmenin mutluluðunu yaþýyoruz.
Meslektaþ sorunlarýnýn, ülke sorunlarýndan ayrýlamayacaðý gerçeðinden hareketle tüm çalýþmalarýmýzda,
toplum ve kamu yararýný meslek ve meslektaþ çýkarlarýndan ayrý görmedik. Mühendis olmanýn getirdiði bilgi
ve tecrübe ile gerek yerel yönetimlerin, gerekse merkezi iktidarýn icraatlarýný deðerlendiren, gerektiðinde
mücadeleden geri durmayan, meslektaþýn, kamunun ve insanlýðýn çýkarlarýna uygun olaný savunan çizgimizi
sürdürdük. Kocaeli yerel kamuoyunda bilinen ismiyle "Çöp Yakma Tesisi", "Kanal Ýstanbul Projesi", "Ýmar
Affý" gibi doðamýza, kentimize ve ülkemize yýkým getirecek uygulamalara karþý emek ve demokrasi güçleri
ile birlikte mücadele ettik. Öte yandan Kocaeli Büyükþehir Belediyesi bünyesinde oluþturulan çalýþma
gruplarýnda görev alarak mesleki bilgimiz ve toplumsal sorumluluðumuzun doðrultusunda görüþlerimizi de
dile getirdik.
Meslektaþlarýmýzýn fazla mesai ücreti ve eksik yatýrýlan sigorta primleri ile ilgili hukuk birimimiz tarafýndan
iþletmelere uyarý ve bilgilendirme metinleri gönderildi. Üyelerimizin yasal haklarý konusunda bilgilendirme
seminerleri gerçekleþtirdik ve bu kapsamda önümüzdeki günlerde TMMOB tarafýndan yayýnlanacak bir
broþür hazýrladýk.
14. Dönem Yönetim Kurulu olarak birlikte üretmek þiarýmýz gereðince Þube Danýþma Kurulumuz, Temsilcilik
Yürütme Kurullarýmýz, Komisyonlarýmýz, Ýþyeri Temsilciliklerimiz ve Çalýþanlarýmýzýn karar alma ve uygulama
süreçlerine etkin katýlýmýný saðladýk. Üyelerimizin görüþlerini almak için anketler, iþyeri ziyaretleri ve genel
üye toplantýsý yaptýk.
Üyelerimizin görüþlerini almak ve iletiþim bilgilerini güncellemek için sadece yönetim kurulu üyeleri olarak
1890 üye ile telefon görüþmesi gerçekleþtirdik; temsilciliklerimiz ile birlikte üye bilgilerini büyük oranda
güncelledik. Makina Mobil uygulamasýný þubemizde kullanýma açtýk. Bu uygulama aracýlýðý ile etkinliklerimizi
duyurduk, iþ ilanlarý yayýnladýk, üyelerimizin yönetim kurulu ve þube birimlerine her an ulaþýmýný saðladýk.
MMO Kocaeli Þube olarak, TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterliði görevini üstlendik; bu
alandaki çalýþmalarý önceki dönemlerdeki çalýþmalarýn üzerine yenilerini de katarak yürüttük. Bu kapsamda
"Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Alanýnda Yaþanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Yerel Çalýþtayý", "Mühendis, Mimar,
Þehir Plancýlarýnýn Güncel Sorunlarý Ve Çözüm Önerileri Yerel Kurultayý", "Kadýn Yerel Kurultayý"ný gerçekleþtirdik.
TMMOB ÝKK etkinlikleri kapsamýnda TMMOB baðlý þube ve temsilcilikleri ile iþbirliði içinde 3. Kent
Sempozyumu'nu 19-21 Aralýk 2019 tarihlerinde Tarihi Taþ Bina'da gerçekleþtirdik.
Ayrýntýlarýný raporumuz içinde bulabileceðiniz kongre ve sempozyumlarý meslektaþlarýmýz ve ilgili kurum
ve kuruluþlarýn katýlýmlarý ile gerçekleþtirdik. Bunlardan en önemlisi olan ve MMO adýna þubemizin
yürütücülüðünü üstlendiði V. Ulusal Enerji Verimliliði Kongre ve Sergisi'ni "#geleceðimizenerji" ana temasý
ile 18-19 Ekim 2019 tarihinde Gebze Teknik Üniversitesi'nde gerçekleþtirdik. Gebze Ýlçe Temsilciliðimizin
yürütücülüðünde Endüstri 4.0 ve Sakarya Ýl Temsilciliðimizin yürütücülüðünde Bakým Teknolojileri Yerel
Sempozyumu'nu gerçekleþtirdik.
Dönem boyunca açýlan 221 adet eðitim ve seminere 3703 üyemiz katýldý. Yine ayný dönem içinde ara teknik
elemanlara dair açtýðýmýz 247 kursa 3429 kiþi katýlmýþtý.
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Öðrenci üyelerimizin mesleki geliþimlerine katký sunmak amacýyla teknik geziler, fuar organizasyonlarý,
ücretsiz kurslar ve eðitimler düzenledik, çok sayýda öðrenci üyemize staj olanaðý yarattýk.
Oda ve TMMOB örgütlülüðüne yönelik iktidar kuþatmasýnýn daha da yoðunlaþacaðý önümüzdeki
günlerde,örgütlülüðümüzü koruma ve geliþtirmeyi temel bir politika olarak benimseyen Odamýz; "bilimden,
akýldan, özgürlükten, eþitlikten, insan ve mühendis emeðine sahip çýkmaktan ve dayanýþma içinde olmaktan"
yana olan tutumumuzla Örgütlülüðümüze ve meslek alanlarýmýza yönelik saldýrýlara karþý mücadelesini
sürdürmeye devam edecektir.
Þubemizin bugünlere taþýnmasýnda büyük emekleri olan yitirdiðimiz deðerlerimizi sevgi ve saygýyla anýyor,
onlardan aldýðýmýz ýþýðý hep birlikte daha ileriye taþýyacaðýmýzý ve güzel günlere olan inancýmýzý bir kez daha
yenilemek istiyoruz.
14. çalýþma döneminde yanýmýzda olan TMMOB ve Oda Yönetim Kurulu üyelerine, Onur ve Denetleme
Kurulu Üyelerimize, Danýþma Kurulumuza, Temsilcilik Yürütme Kurullarýna, Komisyon üyelerimize, Ýþyeri
Temsilcilerimize, Öðrenci üyelerimize, etkinliklerimize ve eðitimlerimize katký koyan üyelerimize, çalýþmalarýmýzý
destekleyen ve katký koyan tüm üyelerimize, bizlerle dayanýþma içinde olan emek ve demokrasi güçlerine
ve tüm çalýþanlarýmýza teþekkür ediyoruz.
YAÞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜÐÜ
YAÞASIN MMO ÖRGÜTLÜLÜÐÜ
TMMOB
MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI
KOCAELÝ ÞUBESÝ 14. DÖNEM YÖNETÝM KURULU
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ÇALIŞMA
İLKELERİMİZ

Bu ilkeler yeni yazýlmamýþtýr. 1996 yýlýndan beri gelenekselleþmiþ ilkelerimiz olup, çizgimizdeki sürekliliði
yansýtmasý amacýyla buraya alýnmýþtýr.
1. Oda Taným ve Ýþlevlerine Ýliþkin Ýlkeler
Oda çalýþmalarý halktan, emekten, demokratikleþmeden yana, yurtsever ve anti-emperyalist
anlayýþla yürütülür.

Çalýþma Ýlkelerimiz

ÇALIÞMA ÝLKELERÝMÝZ

Oda çalýþmalarýnda, meslek ve meslektaþ sorunlarýnýn ülke ve toplum sorunlarýndan
ayrýlmayacaðý temel ilke kabul edilir.
"Kamu çýkarlarýný korumak" halkýn yanýnda, halkýn yararýna olmak anlamýndadýr. Mesleðimizle
ilgili alanlarda sorgulayýcý olmak, gerekiyorsa yerel ve merkezi iktidarlarla mücadele etmek
Odamýzýn vazgeçilmez görevidir.
"Kamu yararýna çalýþmak" veya "kamu çýkarlarýný gözetmek" demokratikleþme, insan haklarý,
sosyal adalet alanlarýnda da politikalar üretmeyi, çözümler önermeyi gerektirir.
Kamu yararýna çalýþan benzer örgütler ve sivil toplum oluþumlarý ile sürekli iliþkiler içerisinde
olunur. Kamuoyu oluþturmaya yönelik çabalar içerisinde Oda da kaçýnýlmaz olarak yer alýr.
2. Ülke Sorunlarýna Bakýþa Ýliþkin Ýlkeler
Ulusal baðýmsýzlýðýn kazanýlmasý ve ulusal sanayinin geliþmesi için çalýþýlýr.
Bilim ve teknolojinin geliþmesinin ve toplumun ilerlemesi doðrultusunda kullanýmýnýn ön
koþulu olarak özgür düþünce ortamý yani demokrasi savunulur.
Her örgüt biriminin gerek bölgesel gerekse ülke düzeyinde, uzmanlýk ve ilgi alanlarýna giren
konu baþlýklarýnda, platformlar yaratacak düzeye ulaþtýrýlmasýnda merkezi koordinasyon ile
diðer örgüt birimlerinin katýlým ve katkýsý saðlanmalý ve sürekli kýlýnmalýdýr.
Ülkenin düþünen, üreten, çözümler öneren bütün kurumlarýyla kurumsal iliþki içerisinde
olunur.
Ulusal sanayinin geliþtirilmesi kapsamýnda, Gümrük Birliði sürecini sorgulamak, karþýlaþýlan
sorunlara iliþkin görüþler oluþturup çözüm önerileri geliþtirmek, Oda'mýzýn sürekli çalýþma
alanlarýndan biri olarak kabul edilir.
Mesleðimiz ve Oda'mýz ile ilgili yasalarýn isteklerimiz doðrultusunda þekillenmesi için gerekli
giriþimlerde bulunulur.
Ülkemizin demokratikleþme çabalarýnýn içerisinde Odamýzýn yer almasý kaçýnýlmazdýr. Odamýz
demokrasi mücadelesi içerisinde yerel ve ülke geneli ölçeklerinde aktif rol alýr.
Ülke gündemine müdahale edilir. Ekonomik, demokratik, siyasal ve toplumsal haklar için
mücadele edilir. Ýnsan haklarý ihlallerine karþý duyarlý davranýlýr. Bu alanlarda diðer demokratik
kitle örgütleri ile iþbirliði yapýlýr.
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Çalýþma Ýlkelerimiz

3. Mesleki Teknik Etkinliklerin Yürütülmesine Ýliþkin Ýlkeler
Oda'nýn temel görevlerinin baþýnda meslek alanýnýn düzenlenmesi, mesleðin uygulanmasýna
yönelik iyileþtirmelerin yapýlmasýnýn geldiði bilinir.
Meslek alanýna iliþkin geliþmelerin ve yeniliklerin izlenmesi, üyenin bu geliþmelerden
yararlanmasýnýn saðlanmasý temel hedeflerdendir.
Mühendislik mesleðine sahip olanlarýn ortak gereksinimlerini karþýlamak, mesleki etkinliklerini
kolaylaþtýrmak, mesleðin genel çýkarlara uygun geliþmesini saðlamak, meslektaþlarýn birbirleriyle
ve halkla olan iliþkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kýlmak üzere meslek disiplinini ve ahlakýný
korumak esastýr.
Mühendislik eðitiminin iyileþtirilmesine yönelik giriþimlerde bulunulur.
4. Üye Ýliþkilerine Yönelik Ýlkeler
Oda örgütünün gücünü üyeden aldýðý ve bu gücün harekete geçirilmesi gerektiði kabul edilir.
Üyelerle sürekli ve saðlýklý iliþkinin kurulmasý esas alýnýr.
Zorunlu üyeliðin savunulmasýyla birlikte, gönüllülük esasýna dayalý iliþkilerde üyenin Oda'ya
katkýsýnýn daha nitelikli olduðu açýktýr. Oda'nýn üyelerce "üye olunmasý gerekli" bir kurum
olarak görülmesinin saðlanmasý esastýr.
Odamýz kamuda çalýþan mühendislerin grevli-toplu sözleþmeli-sendikal haklarýný kazanma
mücadelesine aktif destek verir.
Odamýz özel sektörde çalýþan mühendislerin özlük haklarýna, ekonomik ve sosyal
gereksinimlerine yönelik çalýþmalar yapar.
Karar Alma Süreçlerinin Ýþletilmesine Ýliþkin Ýlkeler
Oda'nýn her biriminde kararlarýn alýnmasýnda demokratik merkeziyetçilik ilkesi temel alýnýr
ve uygulanmasý saðlanýr.
Oda örgütünün en küçük biriminin iþyeri temsilciliði olduðu kabul edilir.
Oda Merkezi'nde, yani en üst yönetim organýmýzda, alýnacak kararlarýn oluþmasýnda katýlým
ve tüm görüþlerin dikkate alýnmasýna özen gösterilir.
Ýþyeri Temsilcilikleri, Ýl-Ýlçe Temsilcilikleri, Þube Danýþma Kurullarý, Þube Yönetimleri, Merkez
Danýþma Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu zinciri karar alma süreci olarak kabul edilir.
Tanýmlanan bu süreçten geçerek demokratik iþleyiþe uygun alýnan merkezi kararlarýn örgüt
tarafýndan uygulanmasý esastýr. Yapýlan bu uygulamalarýn, karar alma süreci içerisinde yer
alan tüm mekanizmalarýn denetleme ve sorgulamasýna açýk olduðu da bilinir.
6. Örgütsel Baðýmsýzlýðýn Korunmasýna Ýliþkin ilkeler
Oda'nýn kurumsal iliþkilerinde baðýmsýzlýk ilkesi göz önünde bulundurulur. "Kamu çýkarlarýný
korumak" hedefini zedeleyecek veya Oda'yý çalýþma programlarýndan, çalýþma ilkelerinden
ödün vermeye zorlayacak hiçbir iliþkiyegirilemez.
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Oda organlarýnda yer alan herkes, bu organlarýn herhangi bir siyasi çalýþmada basamak olarak
kullanýlmayacaðýný bilir.
7. Oda Bütçesinin Oluþumuna ve Uygulanmasýna Ýliþkin Ýlkeler

Çalýþma Ýlkelerimiz

Siyasi partilerle iliþkilerin Oda'nýn baðýmsýzlýk ilkesinin zedelenmesine yol açmayacak nitelikte
olmasýna özen gösterilir.

Oda bütçesinin uygulanmasýnda "Merkezi Bütçe" kavramý esas alýnýr. Ayrýca birimlerin eþit
geliþmesini saðlayýcý, projeler bazýnda yardýmlaþma ve dayanýþma esastýr.
Gelirleri öncelikle üye ödentileri ve üyelere baðýmlý olan bir örgüt yaratýlmasý amaçlanýr. Üye
ödentilerinin toplanmasýnýn, Oda Merkezi'ne aktarýmlarýn ve birlik payýnýn düzenli ödenmesinin
örgütlülüðün en temel gereði olduðu bilinir.
Ticari amaçlarla kurulmuþ herhangi bir kurumun yapacaðý veya yapmakta olduðu faaliyetler
Oda için örnek alýnmaz. Yayýmlanacak kitaplar, periyodikler, düzenlenecek uzmanlýk eðitimleri,
mühendislik mesleðinin geliþtirilmesine ve uygulama alanlarýna yönelik kurs ve seminerler
esas gelir alanlarý olarak görülür.
8. Oda Merkezi Ýþleyiþine Ýliþkin Ýlkeler
Oda tüzük ve yönetmeliklerinin uygulanmasý esastýr.
Oda Merkezi'nin en önemli görevi, Oda örgütünü tüzük ve yönetmeliklerin verdiði görev ve
yetkilerle ve Genel Kurul kararlarý doðrultusunda yönetmektir. Oda Merkezi'nin iþlevlerinin
baþýnda örgütün etkin eþgüdümünü saðlamak, merkezi etkinlikleri (yayýn, kongreler vb.)
planlamak ve uygulanmasýný saðlamak, örgütün dýþ iliþkilerini ulusal ve uluslararasý düzeyde
yürütmek gelir.
Demokratik iþleyiþe uygun alýnmýþ kararlarýn uygulanmasýnýn saðlanmasý, uygulanamýyor ise
nedenlerinin araþtýrýlýp, demokratik karar oluþturma süreçlerinin yeniden çalýþtýrýlmasý görev
kabul edilir.
Oda'nýn üst düzeyde oluþan kurumsal iliþkilerinin yürütülmesi, bu iliþkilerin örgüt baðýmsýzlýðýný
zedelemeden sürdürülmesi Oda Merkezi'nin görevi kabul edilir.
Oda Merkezi sürekli komisyonlar yerine problem alanlarýna yönelik süreli uzmanlýk komisyonlarý
oluþturmaya yönelir. Ancak yayýn, uzmanlýk eðitimi vb. süreklilik gerektiren komisyonlarýn
devamý da saðlanýr.
Oda Merkezi örgüt içi sürekli eðitimin gerçekleþtirilmesinden sorumludur. Bu baðlamda, birim
yöneticileri, teknik görevliler, büro çalýþanlarý, muhasebe görevlileri sürekli periyodik
eðitimlerden geçirilerek, örgüt içi iþleyiþte uyum saðlanýr.
Eðitimde merkezi koordinasyon, merkez ile Þube ve temsilcilikler arasý yatay ve dikey iliþkiler
etkin þekilde saðlanýr.
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ŞUBE ORGANLARI
ve KURULLAR

A

Murat KÜREKCÝ

BAÞKAN

Emrah AYDEMÝR

BAÞKAN VEKÝLÝ

Mehmet Ali ELMA

SEKRETER

A. Fahri ALOÐLU

SAYMAN

Ebru TAÞ BARDAK

ÜYE

Hüseyin ÇELÝK

ÜYE

Selçuk KARSTARLI

ÜYE

Hüseyin Cemal HÜSEYÝN

YEDEK ÜYE

Umut BUYRUK

YEDEK ÜYE

Serkan DEMÝR

YEDEK ÜYE

Orhan DEMÝR

YEDEK ÜYE

Ömer BOZKURT

YEDEK ÜYE

Taylan ÖZKAN

YEDEK ÜYE

Onur BAHÇACI

YEDEK ÜYE

A- Þube Organ ve Kurullarý

YÖNETÝM KURULU

ONUR KURULU
Ünal ÖZMURAL

ÜYE (Temmuz 2019a kadar)

MMO DENETLEME KURULU
Levent TANRISEVER

ÜYE

Gültekin KESKÝN

YEDEK ÜYE

Mahmut KÖSE

YEDEK ÜYE
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A- Þube Organ ve Kurullarý

14. DÖNEM YÜRÜTME KURULU ÜYELERÝ
BOLU ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Murat ATAMAN

BAÞKAN

Erol PERÇÝN

SEKRETER

Mustafa CAN

SAYMAN

Tülay ERTOZAN

ÜYE

Erdi AYHAN

ÜYE

Murat PAKDÝL

YEDEK ÜYE

Arda NAMBAR

YEDEK ÜYE

EroL ERTUNÇ

YEDEK ÜYE

Hakan DÝNÇEL

YEDEK ÜYE

Tolgahan YILMAZ

YEDEK ÜYE

DÜZCE ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ
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Yavuz ÖVEÇ

BAÞKAN

Ümit ÇAVUÞOÐLU

SEKRETER

Özkan BEYAZ

SAYMAN

Ali Murtaza RUTÇÝ

ÜYE

Adnan ÇAKMAN

ÜYE

Serkan VURAL

YEDEK ÜYE

Samet KOÇHAN

YEDEK ÜYE

Umut BAÞKAN

YEDEK ÜYE

Elif KILIÇ

YEDEK ÜYE

Yaþar YAMAN

YEDEK ÜYE
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Salim AYDIN

BAÞKAN

Olgun ÖZDEMÝR

SEKRETER

Onur ÖZTÜRK

SAYMAN

Barýþ Bülent MUZOÐLU

ASIL ÜYE

Çiðdem IÞIK

ASIL ÜYE

Çiðdem DALGIÇ

YEDEK ÜYE

Yýlmaz YILDIRIM

YEDEK ÜYE

Orhan CANTEKÝN

YEDEK ÜYE

Taner TAÞKIRAN

YEDEK ÜYE

A- Þube Organ ve Kurullarý

SAKARYA ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

GEBZE ÝLÇE TEMSÝLCÝLÝÐÝ

Sinan YÜCEL

BAÞKAN

Yasin ÇELÝK

SEKRETER

Erdem Sinan SAPAZ

SAYMAN

Sevda SARAÇ

ÜYE

Mehmet Ýlkay KINACI

ÜYE

Mehtap DEMÝR

YEDEK ÜYE

Barýþ ÝNCE

YEDEK ÜYE

Barýþ KUTLAY

YEDEK ÜYE

Gürkan ÜNLÜ

YEDEK ÜYE
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ŞUBE
ÇALIŞANLARI

B

Þube Birimi

Tenik Görevli

Büro Gör. ve Diðer

Toplam

Kocaeli Þube

13

11

24

Bolu Ýl Temsilciliði

1

-

1

Düzce Ýl Temsilciliði

1

-

1

Sakarya Ýl Temsilciliði

2

2

4

Gebze Ýlçe Temsilciliði

7

1

8

Toplam

24

14

38

Pesonel

Birim

Görevi

ALPASLAN GÜVEN

Kocaeli Þube

Þube Müdürü

TÜLÝN TOSUNOÐLU

Kocaeli Þube

Teknik Görevli

ÇETÝN SÖZAL

Kocaeli Þube

Teknik Görevli

ÖZGE DENÝZ AYDEMÝR

Kocaeli Þube

Teknik Görevli

HAYRÝ TOLGA ASALKAN

Kocaeli Þube

Teknik Görevli

ALP KÖROÐLU

Kocaeli Þube

Teknik Görevli

BÝRKAN SÜNGÜ

Kocaeli Þube

Teknik Görevli

ALÝ ÞAHÝN

Kocaeli Þube

Teknik Görevli

CÜNEYT ÖZMEN

Kocaeli Þube

Teknik Görevli

ÝSMAÝL DAL

Kocaeli Þube

Teknik Görevli

ÝLKER KÜPELÝ

Kocaeli Þube

Teknik Görevli

ONUR ATMACA

Kocaeli Þube

Teknik Görevli

SALÝH KARA

Kocaeli Þube

Teknik Görevli

ÜMRAN ÖZDEMÝR

Kocaeli Þube

Büro Görevlisi

ALÝ ÝMRAN HÜKÜM

Kocaeli Þube

Ara Teknik Eleman

SUNA KÜREKÇÝ

Kocaeli Þube

Büro Görevlisi

NEZÝH GÖKHAN DUMAN

Kocaeli Þube

Muhasebe Görevlisi

DÝREN UZUNEMÝNAÐAOÐLU

Kocaeli Þube

Büro Görevlisi

SÝBEL KAHYA

Kocaeli Þube

Basýn ve Halkla Ýliþkiler

GÜLCAN KARADENÝZ

Kocaeli Þube

Muhasebe Mali Ýþler Sor.

MUHSÝN ÞAHÝN

Kocaeli Þube

Ara Teknik Eleman

SONGÜL TUNCER

Kocaeli Þube

Hizmetli

GÜLÇÝN BATIRER

Kocaeli Þube

Büro Görevlisi

BÝRSEN YILMAZ

Kocaeli Þube

Hizmetli

ALPER TOSUN

Bolu Temsilcilik

Teknik Görevli

HAMDÝ EROL

Düzce Temsilcilik

Teknik Görevli
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B- Þube Çalýþanlarý

ÞUBE ve TEMSÝLCÝLÝK PERSONELÝMÝZ

021

B- Þube Çalýþanlarý
022

HASAN KARAGÖZ

Sakarya Temsilcilik

Teknik Görevli

ALÝ CAN YOLDAÞ

Sakarya Temsilcilik

Teknik Görevli

EMRE SONEL

Sakarya Temsilcilik

Büro Görevlisi

EMÝNE KISACIK

Sakarya Temsilcilik

Hizmetli

BORA FIRINCI

Gebze Temsilcilik

Teknik Görevli

METÝN BAÞOÐLU

Gebze Temsilcilik

Teknik Görevli

ÝLTER ZORLU

Gebze Temsilcilik

Büro Görevlisi

TANFER YEÞÝLTEPE

Gebze Temsilcilik

Teknik Görevli

MAHÝR TEK

Gebze Temsilcilik

Teknik Görevli

ANIL KARATAÞ

Gebze Temsilcilik

Teknik Görevli

MEHMET ALÝ KARAKAYA

Gebze Temsilcilik

Kýsm. Süreli Teknik Görevli

AHMET SERDAL KAVURMACIOÐLU

Gebze Temsilcilik

Kýsm. Süreli Teknik Görevli
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ŞUBE
ORGANLARININ
ÇALIŞMALARI

1

13-14 Ocak 2018 tarihlerinde yapýlan Genel Kurulumuz sonrasýnda seçilen Yönetim Kurulumuz, 22 Ocak
2018 tarihinde ilk toplantýsýný yaparak görev bölümünü gerçekleþtirmiþtir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi 14. Dönem Þube Yönetim Kurulumuz her hafta Çarþamba
günü olaðan, gerektiðinde olaðanüstü olmak üzere 2 yýllýk dönemde 102 toplantý yaparak toplam 1038 adet
karar üretmiþ ve örgütsel iþleyiþimizi sürekli kýlmýþtýr.
2018

2019

Yönetim Kurulu Toplantý Sayýsý

49

53

Yönetim Kurulu Karar Sayýsý

539

499

1- Þube Organlarýnýn Çalýþmalarý

1.1 ÞUBE YÖNETÝM KURULU ÇALIÞMALARI

1.2 TEMSÝLCÝLÝKLER
Þubemiz 14. Çalýþma döneminde Temsilcilik Yürütme Kurullarýný gerçekleþtirmiþ olduðu Üye Eðilim Toplantýlarý
sonucunda belirlemiþtir.

Bolu Ýl Temsilciliði Üye Eðilim Belirleme Toplantýsý

10 Þubat 2018

Düzce Ýl Temsilciliði Üye Eðilim Belirleme Toplantýsý

10 Þubat 2018

Sakarya Ýl Temsilciliði Üye Eðilim Belirleme Toplantýsý

17 Þubat 2018

Gebze Ýlçe Temsilciliði Üye Eðilim Belirleme Toplantýsý

09 Þubat 2018

1.2.1 TEMSÝLCÝLÝK YÜRÜTME KURULU ÇALIÞMALARI
Toplantý Sayýsý

Toplantý Sayýsý

2018

2019

2018

2019

BOLU ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

8

6

34

33

DÜZCE ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

14

19

10

26

SAKARYA ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

14

31

31

59

GEBZE ÝLÇE TEMSÝLCÝLÝÐÝ

27

105

30

75

1.3 BÜRO ÇALIÞMALARI
Kurum ve Kuruluþlarla Yapýlan Yazýþmalar
Yazýþmalar

Gelen Evrak Sayýsý

Giden Evrak Sayýsý

2018

1300

1277

2019

2105

1436
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1- Þube Organlarýnýn Çalýþmalarý

SMM BÜRO TESCÝL BELGESÝ ALAN ÜYELERÝMÝZ
2018
SMM
Büro Sayýsý

SMM
Üye Sayýsý

SMM
Büro Sayýsý

SMM
Üye Sayýsý

KOCAELÝ ÞUBE

65

74

63

64

BOLU ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

20

21

16

17

DÜZCE ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

14

14

14

14

SAKARYA ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

22

27

21

21

GEBZE ÝLÇE TEMSÝLCÝLÝÐÝ

35

40

30

30

TOPLAM

150

176

144

146

UZMANLIK

2018

2019

ARAÇLAÇLARIN LPG'YE DÖNÜÞÜMÜ

10

-

ASANSÖR

31

31

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT

95

61

MEKANÝK TESÝSAT

69

64

ARAÇ PROJELENDÝRME

8

3

213

159

TOPLAM

026

2019
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ÜYE İLİŞKİLERİ ve
ÖRGÜTLENME
ÇALIŞMALARI

2

Üye kayýt, üye sicil takip, üyelik belgesi hazýrlama, üyelikle ilgili oda yazýþmalarýnýn tabiki, üyelik mevzuatýyla
ilgili deðiþikliklerin takibi, büro tescil ve yetkili belgelerin düzenlenmesi çalýþmalarýný yapar. Üyeden gelen
her türlü soru ve sorunun kýsa zaman yanýtlanmasýný saðlar. Ayrýca üye Birimimiz, firma ve iþletmelerden
Mühendis gereksinimleri için, Þubemize yapýlan baþvurularý deðerlendirmekte, iþ baþvurusu olan üyelerimize
bilgi vermekte; bu doðrultuda iþsiz üyelerimiz yönlendirilmektedir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi 31 Aralýk 2019 itibariyle 7.518 üye (kocaeli 3965, bolu
356, düzce 336, sakarya 1385, gebze 1439) sayýsýna ulaþarak, üye sayýsý bakýmýndan örgüt genelinde; Ýstanbul,
Ankara, Ýzmir ve Bursa Þubesi'nden sonra beþinci büyük þube konumunu sürdürmektedir.

Üye Sayýsý

ÞUBE BÝRÝMÝ
KOCAELÝ ÞUBE

3965

BOLU ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

356

DÜZCE ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

373

SAKARYA ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

1385

GEBZE ÝLÇE TEMSÝLCÝLÝÐÝ

1439

TOPLAM

7518

2- Üye Ýliþkileri ve Ördütlenme Çalýþmalarý

2.1 Üye Ýliþkileri Birimi

*2018-2019 YILI 31 ARALIK ÝTÝBARÝYLE YENÝ ÜYE SAYISI 602' dir.
14. Dönemde þubemize 602 meslektaþýmýz kayýt olmuþ ve üye sayýmýz; 7518'e ulaþmýþtýr. 23 Þubat 1990
yýlýnda Þube olan Kocaeli Þubemizin, üyelerle ilgili çeþitli istatistikleri aþaðýdadýr.

2018 Yýlý
Yeni Üye Sayýsý

2019 Yýlý
Yeni Üye Sayýsý

KOCAELÝ ÞUBE

131

109

BOLU ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

22

10

DÜZCE ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

20

19

SAKARYA ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

82

39

GEBZE ÝLÇE TEMSÝLCÝLÝÐÝ

95

75

ÞUBE BÝRÝMÝ

YILLARA GÖRE ÜYE DAÐILIMI
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

220

220

290

300

373

355

399

335

426

430

355

350

252
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2- Üye Ýliþkileri ve Ördütlenme Çalýþmalarý

BRANÞLARA GÖRE ÜYE DAÐILIMI

BRANÞLAR

Üye Sayýsý

Makina Mühendisi

6609

Endüstri/Ýþletme Mühendisi

696

Uçak, Havacýlýk, Uzay Müh.

36

Mekatronik Mühendisliði

94

Diðer

83

CÝNSÝYETE GÖRE ÜYE DAÐILIMI

030

Toplam Kadýn Üye

740

Toplam Erkek Üye

6778
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ŞUBE
TOPLANTILARI

3

14 Mart 2018
Oda Genel Seçimleri , 2 aylýk þube çalýþmalarý ve Þube Çalýþma
Programý taslaðýnýn görüþüldüðü 14. dönem ilk Danýþma Kurulu
toplantýmýz, 90 danýþma Kurulu üyesinin katýlýmýyla
gerçekleþtirildi.

3- Þube Toplantýlarý

3.1 DANIÞMA KURULU TOPLANTILARIMIZ

26 Nisan 2018
Oda Genel Seçimleri , 3 aylýk þube çalýþmalarý, Þube Çalýþma
Programý taslaðý ve 1 Mayýs mitinginin görüþüldüðü Þubemiz
14. Dönem 2.Danýþma Kurulu toplantýsý 53 Danýþma Kurulu
üyesinin katýlýmýyla, Þube Toplantý salonumuzda gerçekleþtirildi.

08 Mayýs 2018
08 Mayýs 2018 tarihinde þubemiz toplantý salonunda
gerçekleþtirilen 3. þube danýþma kurulu toplantýmýzda, yeni
dönem oda baþkanýmýz Yunus YENER, yeni dönem çalýþma
programý hakkýnda bilgi verdi, meslek ve meslektaþlar için ülke
gündemine yönelik beklentiler paylaþýldý. Toplantýmýza 82
danýþma üyemiz katýldý.

13 Kasým 2018
4. Þube Danýþma Kurulu toplantýmýz 13.11.2018 tarihinde Þube
Eðitim salonumuzda yapýldý. Þube ve Temsilcilik çalýþmalarýnýn,
ülke gündemi ve ekonomik kriz, üye iliþkileri, üye aidatlarý, ve
enerji verimliliði kongresinin görüþüldüðü toplantýmýza 64 üyemiz
katýlým gösterdi.

26 Þubat 2019
Þube ve Temsilciliklerimizin 2018 çalýþmalarýnýn deðerlendirildiði,
2019 yýlý planlarýnýn paylaþýldýðý 5. danýþma kurulumuzun
2.gündemi, Yerel Seçimler, Ekonomik Kriz, Kocaeli Kent
Sempozyumu hazýrlýklarý kapsamýnda yapýlan paneller, Üye
iÝiþkileri, Üye Aidatlarý, ve Enerji Verimliliði Kongresinin
görüþüldüðü, toplantýmýza 49 üyemiz katýlým gösterdi.
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3- Þube Toplantýlarý

25.06.2019
Þube ve Temsilciliklerimizin 2019 5 aylýk çalýþmalarýnýn
deðerlendirildiði ve sunumunun paylaþýldýðý danýþma
kurulumuzun 2.gündemi, Ýstanbul seçimleri, Ekonomik Kriz,
Üye iÝiþkileri, Üye Aidatlarý, ve Enerji Verimliliði Kongresinin
görüþüldüðü, 6. danýþma kurulu toplantýmýza 36 üyemiz katýlým
gösterdi.

21.11.2019
Þube ve Temsilciliklerimizin 2018-2019 çalýþmalarýnýn
deðerlendirildiði ve sunumunun paylaþýldýðý 7. Danýþma Kurulu
toplantýmýzda, yaklaþan genel kurul hakkýnda görüþler de alýndý.
Toplantýmýza 54 üyemiz katýlým saðladý. 1 yýl önce aramýzdan
ayrýlan çalýþma arkadaþýmýz Özlem POLAT'ýn þube eðitim
salonlarýmýzdan ikincisine adý verilerek, anýsýna konuþma yapýldý.

03.12.2019
Þube ve Temsilciliklerimizin çalýþmalarýnýn deðerlendirildiði, yeni
önerilerinin alýndýðý 8. Dönem Danýþma Kurulu toplantýmýza
94 üyemiz katýlým saðladý.

09.01.2020
9. Þube Danýþma Kurulu Toplantýmýz 09.01.2020 tarihinde Þube
Toplantý salonumuzda gerçekleþtirildi.
Yeni dönem çalýþma programý üzerinde fikir alýþ veriþinde
bulunuldu.Danýþma kurulu toplantýmýza 55 üyemiz katýlým
saðladý.

30.01.2020

10. Þube Danýþma Kurulu Toplantýmýz 30.01.2020 tarihinde
Þube Toplantý salonumuzda gerçekleþtirildi.
Gündemli danýþma kurulu toplantýmýza 56 üyemiz katýlým
saðladý.
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3- Þube Toplantýlarý
3.2 ÞUBE EÞGÜDÜM & PERSONEL TOPLANTILARI
18.02.2018
Þubemiz çalýþmalarýnda eþ güdümü saðlamak, yeni dönem
çalýþmalarý hakkýnda görüþ almak amacýyla Bolu, Düzce, Sakarya
Ýl Temsilciliklerimiz, Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz ve Þubemizde
görevli, büro görevlileri ve teknik görevliler ile Þube Yönetim
Kurulu Üyelerinin katýlýmýyla 14. Çalýþma Döneminin ilk Personel
Toplantýsý18.02.2018 tarihinde KYÖD (Kocaeli Yüksek Öðrenim
Derneði) nde gerçekleþtirildi.

10.06.2018
Þubemiz çalýþmalarýnda; eþ güdümü saðlamak, yeni dönem
çalýþmalarý hakkýnda görüþ almak amacýyla, Þube Yönetim Kurulu
Üyeleri, Bolu, Düzce, Sakarya Ýl Temsilciliði, Gebze Ýlçe Temsilciliði
Yürütme Kurulu Üyeleri, Þube çalýþanlarýnýn katýlýmýyla 14.
Çalýþma Döneminin 1. Eþgüdüm Toplantýsý 10.06.2018
tarihindeTicaret Odasý Sosyal Tesisleri'nde gerçekleþtirildi.
Toplantý öncesi,Yeni Uygulamalý eðitim merkezinde, bakým
mühendisliðine yönelik hazýrlanan eðitim üniteleri tanýtýldý.
Ardýndan Þube tarafýndan yürütülen teknik hizmetler, büro
hizmetleri, eðitim faaliyetleri ve konularý paylaþýldý.
Temsilciliklerde yürütülen çalýþmalar aktarýldý, tüm birimler
tarafýndan çalýþmalarýn ortaklaþtýrýlmasý doðrultusunda bilgi
alýþveriþi yapýldý. Bundan sonraki iþleyiþ ile ilgili öneriler alýndý.
21.12.2018
Gebze ilçe temsilciliðimiz yürütme kurulu, temsilcilik çalýþanlarý,
komisyonlarýn üyelerinin katýldýðý eþgüdüm toplantýsý
gerçekleþtirildi. 2018 yýlýnda gerçekleþtirilen faaliyetlerin
deðerlendirildiði toplantýda, komisyonlar yaptýklarý çalýþmalara
iliþkin sunum gerçekleþtirdiler. Eþgüdüm toplantýsýna Kocaeli
þube baþkanýmýz Murat Kürekçi ve þube sekreteri Mehmet Ali
Elma da katýldý.
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3- Þube Toplantýlarý

22.12.2018
Þube ve Temsilciliklerimiz tarafýndan yürütülen teknik hizmetler,
büro hizmetleri, eðitim faaliyetleri ve konularýnýn paylaþýldýðý,
Temsilciliklerde yürütülen çalýþmalarýn aktarýldýðý Þube Personel
Toplantýmýz 22 Aralýk 2018 Cumartesi tarihinde Uygulamalý
Eðitim Merkezi Toplantý salonunda gerçekleþtirildi.
Tüm birimler tarafýndan çalýþmalarýn ortaklaþtýrýlmasý
doðrultusunda bilgi alýþveriþi yapýldý. Bundan sonraki iþleyiþ
ile ilgili öneriler alýndý.

1 ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLERÝ TOPLANTISI

07.09.2019
7 Eylül Cumartesi günü, 14. Çalýþma Dönemini kapsayan
çalýþmalarýn deðerlendirildiði, Þube ve Temsilciliklerimiz
tarafýndan yürütülen teknik hizmetler, büro hizmetleri, eðitim
faaliyetleri ve konularýnýn arttýrýlmasý, geliþtirilmesi yönünde
þube personel toplantýsý, uygulamalý eðitim merkezimizde
gerçekleþtirildi.

06 Nisan 2019
14.Dönem çalýþmalarýný deðerlendirmek ve yapýlacak çalýþmalara
iliþkin görüþlerin alýnmasý amacýyla Ýþyeri Temsilcileri ve Þube
Yönetim Kurulu üyelerinin katýldýðý kahvaltý ve toplantý
organizasyonu 06 Nisan 2019 tarihinde gerçekleþtirildi.
17 iþyeri temsilcimiz katýlým saðladý.
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EĞİTİMLER
ve
KURSLAR

4

14. Dönemde de Þube ve Temsilciliklerimiz ile Enerji ve Bakým konularýnýn uygulamalý olarak ele alýndýðý
iki adet uygulamalý eðitim merkezimizde meslektaþlarýmýzýn, iþletme personellerinin ve öðrenci üyelerimizin
gerek mesleki geliþimlerinin artýrýlmasý gerekse aldýklarý yetkiler doðrultusunda mühendislik hizmetlerini
sunacaklarý alanlara iliþikin eðitimlere devam edilmiþtir.
Enerji Uygulama Eðitim merkezimizde Enerji Yöneticisi Eðitimleri, Etüt Proje Eðitimleri ve Enerji Verimliliði
Eðitimleri sürdürülmüþtür.

4- Eðitimler ve Kurslar

UYGULAMALI EÐÝTÝM MERKEZLERÝMÝZLE EÐÝTÝMLERÝMÝZ HIZ KAZANDI

Uygulamalý Eðitim Merkezi Yeni binamýzda, Bakým Mühendisleri ve Bakým Personellerine yönelik olarak;
* Bakým Müh. ve Bakým Personeli Eðitimleri,
* Tesisat Elemanlarý,
* Otomatik Kontrol Elemanlarý,
* Ölçme Toleranslandýrma,
* Sýkýlýk (torklama)
* Aktarma Organlarý,
* Rulmanlar/ Redüktörler
* Yataklar ve Yaðlama eðitimleri
* Emniyet Ventili Test ve Kontrolleri
Mesleki Yeterlilik Kanunu Kapsamýnda;
* Kaynak Personeli
* Isýtma Tesisat Montajcýsý
* Doðalgaz Tesisat Montajcýsý
* Endüstriyel Boru Montajcý Personeli
* Makine Bakým Personeli MYK yetkilendirmeleri gerçekleþtirilmektir.
Ayrýca iþletmelerde personellerimizce
* Köprülü Vinç Kullanýcýsý sýnavlarý da yapýlmaktadýr.
Uygulamalý Eðitim Merkezlerimize iliþkin detaylý bilgi ilgili bölümde paylaþýlmýþtýr.
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EÐÝTÝMLER
Odamýz, Meslek Ýçi Eðitim ve Belgelendirme Çalýþmalarýný, teknik mevzuata göre, baðýmsýz ve tarafsýz
belgelendirme faaliyetleri olarak yürütmek amacýyla; "TS EN ISO /IEC 17024 Personel Belgelendirmesi Yapan
Kuruluþlar Ýçin Genel Þartlar" standardý gereði akreditasyonunu tamamlayarak Personel Belgelendirme
Kuruluþu (PBK) olmuþtur.

Þubemiz tarafýndan üyelerimizin yetkilendirilmesi ve mesleki geliþimlerine katký sunmak amacý ile çeþitli
eðitim faaliyetleri yürütülmekte olup 2018-2019 yýlýnda 49 yetkilendirme kursunda 364 üyemiz
belgelendirilmiþtir. Düzenlediðimiz 172 seminer ile 3339 meslektaþýmýz çeþitli alanlarda mesleki bilgi ve
becerilerini geliþtirmiþtir.
MÝEM KURSLARI

SEMÝNERLER

Kurs Sayýsý

Katýlýmcý Sayýsý

Kurs Sayýsý

Katýlýmcý Sayýsý

2018

35

240

66

1173

2019

14

124

106

2166

MMO Eðitimleri kapsamýnda yürütülen yetkilendirme eðitimlerimizden bir kýsmý:
* Doðalgaz Ýç Tesisatý
* Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin
Doðalgaza Dönüþümü
* Mekanik Tesisat
* Havalandýrma Tesisatý
* Soðutma Tesisatý
* Klima Tesisatý
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* Yangýn Tesisatý
* Asansör Avan Proje Hazýrlama
* Asansör Proje Uygulama
* Þantiye Þefliði
* LPG Sorumlu Müdür
* Temel Bilirkiþilik Kursu
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MMO Eðitimlerimiz kapsamýnda üyeleriminiz uzmanlaþma alanlarýna yönelik kurs ve belgelendirme çalýþmalarý
14. Dönem boyunca Þubemiz ve Temsilciliklerimizde devam etmiþtir.
2018 YILI ODA MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSLARI
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4.1 MÝEM KURSLARI
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2019 YILI ODA MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSLARI
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4.2. SEMÝNERLER
Meslektaþlarýmýzýn mesleki geliþimlerine katký sunmak amacý ile Þube etkinlik alanýnda 14. Dönem içerisinde
gerçekleþtirilen 172 seminere 3339 meslektaþýmýz katýlým saðlamýþtýr.
2018 YILI SEMÝNERLERÝ
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2019 YILI SEMÝNERLERÝ
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Þubemiz etkinlik alanýnda 14. Dönem içerisinde içerisinde gerçekleþtirilen 126 adet Ýþ Makinalarý Eðitimine
1529 kiþi, 35 Sanayi Kazanlarý Eðitimine 499 kiþi ve 86 LPG Teknik Personel Eðitimine 1401 kiþi katýlým
saðlamýþtýr. Þube bünyesinde görev yapan teknik görevli mühendis arkadaþlarýmýzýn desteði ile eðitmen
kadromuz geniþletilmiþtir.

2018
Kurs

2019
Katýlýmcý

Kurs

Katýlýmcý

ÝÞ MAKÝNALARI EÐÝTÝMÝ

84

975

42

554

SANAYÝ KAZANLARI EÐÝTÝMÝ

17

279

18

220

LPG TEKNÝK PERSONEL EÐÝTÝMÝ

32

521

54

880

TOPLAM

133

1775

114

1654
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4.3 OPERATÖR VE ARA TEKNÝK ELEMAN KURSLARI
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4- Eðitimler ve Kurslar
4.4 MYK FAALÝYETLERÝMÝZ
Odamýzýn kuruluþ amaçlarýndan birisi de meslek alanlarýmýzý ilgilendiren konularda, kuruluþlarla iþbirliði
yaparak, ihtiyaç duyulan teknik personelin belgelendirilmesidir. Bu amaç doðrultusunda odamýzca sunulan
belgelendirme faaliyetleri, ulusal ve uluslararasý tanýnýrlýðýný saðlamak ve güvenirliðini artýrmak amacýyla
19 Ocak 2007 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafýndan akredite edilmiþtir.
Buna ek olarak Odamýz, ulusal ve uluslararasý meslek standartlarýný temel alarak teknik ve mesleki alanlarda
ulusal yeterlilikleri belirlemek ve belgelendirme faaliyetlerini yönetmek için, 07.10.2006 tarihinde yayýnlanan
5544 sayýlý kanunla kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafýndan 16.05.2016 tarihinde Yetkilendirilmiþ
Belgelendirme Kuruluþu (YBK) olarak akredite edilmiþtir.
Bu kapsamda, iþletmelerde Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme faaliyetleri gerçekleþtirilmiþtir. Bu kapsamda
Ýþletmelerde personel belgelendirme faaliyetleri sürdürülmüþtür.

056
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Odamýzýn, Belge zorunluluðu bulunan meslek alanlarý dýþýnda bulunan alanlarda faaliyet yürütmeme kararý
sonrasýnda tanýmlý meslek alanlarý için Þubemizde de çalýþmalar sürdürülmüþtür. Aaþaðýda bulunan 9meslek
alanýndan belgelendirme yetkisi bulunan Odamýz, yetki kapsamýný geniþletme altyapýsý çalýþmalarýný
sürdürmekte, Þubemiz bu çalýþmalar içerisinde yer almaktadýr.
11UY0014-3 - Alüminyum Kaynakçýsý (Seviye 3)
12UY0091-3 - Asansör Montajcýsý (Seviye 3)
12UY0091-4 - Asansör Montajcýsý (Seviye 4)
11UY0010-3 - Çelik Kaynakçýsý (Seviye 3)
1UY0033-3 - Doðal Gaz Çelik Boru Kaynakçýsý (Seviye 3)
11UY0034-3 - Doðal Gaz Polietilen Boru Kaynakçýsý (Seviye 3)
11UY0031-3 - Isýtma ve Doðal Gaz Ýç Tesisat Yapým Personeli (Seviye 3)
11UY0016-4 - Kaynak Operatörü (Seviye 4)
15UY0205-3 - Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3)
Belgelendirme yetkisinin alýnmasýyla birlikte faaliyetlerine baþlayan þubemiz, MYK kapsamýndaki ilk sýnavýný
14.06.2016 tarihinde gerçekleþtirmiþtir. 2018-2019 yýllarý içerisinde gerçekleþtirilen belgelendirme faaliyetleri
kapsamýnda 134 yeterlilik sýnavýnda 1814 personel için sýnav gerçekleþmiþtir.
MYK KAPSAMINDA YAPILAN SINAV VE KATILIMCI SAYILARI GRAFÝÐÝ

41
567
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MESLEKİ DENETİM
ve TEKNİK
HİZMETLER

5

5.1 MESLEKÝ DENETÝM
Makina Mühendisleri Odasý, 6235 sayýlý TMMOB Kanunu uyarýnca kendisine verilmiþ olan görev ve yetkiler
çerçevesinde 1954 yýlýndan bu yana faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir.
Odamýz tüm uygulamalarýnda "Kamu yararýnýn korunmasý ve mesleðin geliþtirilerek doðru uygulanmasýnýn
saðlanmasý, hizmet kalitesinin yükseltilerek Odamýz üyesi mühendisler tarafýndan yapýlýp yapýlmadýðýnýn
denetlenmesi ve haksýz rekabetin önlenmesini" temel amaç edinmiþtir.
Gelen projeler üzerinden kontroller yapýlmaktadýr.
5.2 TEKNÝK HÝZMETLER
Odamýz ürettiði teknik, hizmetlerinin güvenirliliðini ve yeterliliðini onaylatmak ve kurumsallaþtýrmak amacýyla
TS EN ISO/IEC 17020 standardýna göre "A Tipi Muayene Kuruluþu" olarak TÜRKAK tarafýndan akredite olarak,
hizmetlerini sürdürmekte, bu doðrultuda Þubemiz aþaðýda detaylarý belirtilen teknik hizmet çalýþmalarýný
kesintisiz olarak devam ettirmektedir.

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

MESLEKÝ DENETÝM VE TEKNÝK HÝZMETLER

BÝLÝRKÝÞÝ-HAKEM-UZMANLIK VE TEKNÝK DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ
HAVALANDIRMA FANLARI KAPASÝTE ÖLÇÜMLERÝ
YANGIN POMPASI PERFORMANS TESTLERÝ
TAHRÝBATSIZ MUAYENE(NDT) VE KONTROL HÝZMETLERÝ
MUAYENE VE KONTROLLER
Basýnçlý Ekipmanlar
* Buhar Kazanlarý
* Kalorifer Kazanlarý
* Kýzgýn Yað Kazanlarý
* Kýzgýn Su Kazanlarý
* Buhar Jeneratörleri
* Otoklavlar
* Sývýlaþtýrýlmýþ Gaz Tanklarý
(LPG ve benzeri) (Yerüstü)
* Basýnçlý Hava Tanklarý "
* Kompresörler
* Hidroforlar
* Boyler ve Genleþme Tanklarý
* Tehlikeli Sývýlarýn Bulunduðu Tank ve Depolar
Kaldýrma Ve Ýletme Ekipmanlarý
* Vinç (Monoray Vinç, Köprülü Vinç, Portal Vinç, Pergel Vinç, Kule Vinç, Mobil Vinç)
* Caraskal
* Forklift
* Transpalet
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* Atelye Tipi Lift ve Krikolar
* Ýnsan ve Yük Asansörleri
* Yürüyen Merdiven / Bant
* Cephe Asansörü
* Platform
* Sapan, Mapa
* Ýþ Makinalarý
* Teleski Telesiyej Teleferik Periyodik Kontrol ve Ruhsatlandýrma
* Çeþitli Konveyöre ve Bantlý Ýletme Makinalarý
Ýþ Hijyeni Ölçümleri
* Aydýnlatma
* Kiþisel Gürültü Maruziyeti
* Ýþyeri Ortamý Gürültü Ölçümleri
* Kiþisel Titreþim Maruziyeti Ölçümleri
* Termal Konfor
* Kiþisel Solunabilir Tozlarýn Konsantrasyonu
* Ýþyeri Ortamý Solunabilir Tozlarýn Konsantrasyonu
AKARYAKIT TANKERLERÝ SIZDIRMAZLIK KONTROL HÝZMETLERÝ
MOTORLU ARAÇLARIN MOTOR-ÞASÝ-KABÝN ORJÝNALLÝÐÝNÝN SAPTANMASI
KAPSAMINDA YAPILAN KONTROLLER
KALÝBRASYON VE METROLOJÝ HÝZMETÝ
5.2.1 PERÝYODÝK KONTROLLER
Makina Mühendisleri Odasý gerek TMMOB Kanunu gerekse Makina Mühendisleri Odasý Ana
Yönetmeliði ve baðlý yönetmelikleri ile kuruluþ amacý doðrultusunda Þube, Ýl ve Ýlçe Temsilcilikleri þeklinde
tüm yurt düzeyine yayýlan birimlerdeki deneyimli ve bilgili uzman teknik görevlileri ile gerekli araç, gereç
ve cihazlarý kullanarak teknik kontrol ve periyodik testleri yýllardýr tekniðin gerektirdiði yöntemlerle
yapmaktadýr.
2018-2019 YILI TOPLAM PERÝYODÝK KONTROL SAYILARI
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2018

2019

BASINÇLI KAPLARIN PERÝYODÝK KONTROLLERÝ

2600

2514

KALDIRMA VE ÝLETME MAKÝNALARININ PERÝYODÝK KONTROLLERÝ

28521

27983

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDÝVEN PERÝYODÝK KONTROLLERÝ

30

96

GÜRÜLTÜ VE TÝTREÞÝM KÝRLÝLÝÐÝ ÖLÇÜMLERÝ

1

6

ÝÞ MAKÝNALARININ PERÝYODÝK KONTROLLERÝ

214

204

GAZ YAKMA TESÝSLERÝ MUAYENE, TEST VE UYGUNLUK ÝNCELEMELERÝ

19

12

ARAÇ ÝNCELEMELERÝ(MOTOR-ÞASÝ)

533

693

EGZOZ GAZI EMÝSYON ÖLÇÜMLERÝ

89

105

BACA GAZI ÖLÇÜMLERÝ

23

15
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2564

1521

TERMAL KAMERA ÖLÇÜMLERÝ

0

0

BÝLÝRKÝÞÝLÝK HÝZMETLERÝ

61

65

Diðer Ýþ Makinalarý(Beton Pompasý-Kamyon v.b.)

4

49

Hidrolik Kazýcý (Eskavatör) - Mapa-Kaldýrma Aparatý

811

999

Enerji Ýçerikli Bilirkiþilik-Yangýn Pompasý Performans Testi / Fan Kapasite Ölçümü

952

903

7

3

36435

35169

Ýþ Hijyeni Ölçümleri
TOPLAM
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TAHRÝBATSIZ MUAYENELER
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STATÝK ANALÝZ VE RAF PERÝYODÝK KONTROLÜ
Ýþletmelere Azami istifleme ve depolama alaný oluþturarak, depoyu maksimum alan ile kullanýmýný saðlayan
konstrüksiyonlardýr. Üretilen raflarýn taþýma kapasitesi belirlenmektedir. Ýncelediðimiz konstrüksiyonlarda
üretim sonrasý yapýlan birçok hasar tadilatlar bulunabilmektedir. Bunlarýn durumu ayrýca incelenmektedir.
Tüm konstrüksiyon hatalarý fotoðraflandýrýlmaktadýr. Tüm veriler incelenerek ilgili konstrüksiyonun raporlamasý
gerçekleþtirilmektedir.

Kritik bölgelerin belirlenmesi
* Gözle kontrol
* Manyetik Parçacýk Testi (Gerekirse)
* Penetrant Testi (Gerekirse)
* Raporlama
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TAHRÝBATSIZ MUAYENE
Tahribatsýz muayene, incelenen parçanýn malzemesine zarar
vermeden muayene edilerek, dinamik ve statik yapýlarý hakkýnda
bilgi edinilen muayene yöntemlerinin tümüne verilen isimdir.
Tahribatsýz muayene ile; malzemelerin üretimi sýrasýnda veya
belli bir süre kullanýldýktan sonra meydana gelen korozyon,
aþýnma, çatlak ve iç yapýþa meydana gelen boþluk, kesit azalmasý
vb. hatalarýn tespiti gerçekleþtirilir.
Bu iþlemlerde malzemeden numune almaya gerek yoktur.
Testler doðrudan parça üzerinde gerçekleþtirilir.
Tahribatsýz muayene yöntemleri, küçük parçalara
uygulanabileceði gibi, büyük çelik plakalara ve çelik
konstrüksiyonlara da uygulanabilir.
Vinç, her türlü basýnçlý kap, köprü ve gemi gibi çelik yapýlarýn
ana malzemelerindeki yorulma, yapýsal kusurlar, kaynak
dikiþlerindeki hatalar, deformasyon ve nüfuziyet gibi bilgilerin
elde edilmesinde tahribatsýz muayene yöntemleri
kullanýlmaktadýr.
Bu kontroller Odamýz bünyesinde TS EN ISO 9712(EN 473)
standardýna uygun sertifikalý uzman mühendisler tarafýndan
gerçekleþtirilmektedir.
Þubemizin aktif olarak hizmet verdiði tahribatsýz muayene
yöntemleri ise þunlardýr:
Gözle Muayene
Penetrant Muayenesi
Manyetik Parçacýk Muayenesi
Ultrasonik Muayene
Radyografik Muayene

2019
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UYGULAMALI
EĞİTİM MERKEZİ
ÇALIŞMALARI

6

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Uygulamalý Eðitim Merkezi (UEM), 5627 sayýlý Enerji Verimliliði Kanunu
ve ilgili yönetmelikler kapsamýnda çalýþmalarýný sürdürmektedir. Eðitim merkezimizde "Enerji Yöneticisi
Eðitimleri" ile "Etüt Proje Eðitimleri" uygulamalý olarak verilmeye devam etmektedir.
Eðitim Merkezi bünyesinde bulunan; Buhar Kazaný ve Buhar
Tesisatlarý, Endüstriyel Fýrýn, Basýnçlý Hava, Pompa Sistemleri,
Havalandýrma Sistemleri, Soðutma Sistemleri, Aydýnlatma ve
Kompanzasyon Sistemleri, Isýtma Tesisatlarý, üzerinde teorik
ve uygulamalý eðitimler yürütülmekte, katýlýmcýlar ile birlikte
Isý Geri Kazanýmlý Bina Havalandýrma Tesisatlarý, Bina Konfor
Þartlandýrma Sistemleri, Isý Pompasý, Güneþ Enerjisi gibi
sistemlerin incelemesi yapýlabilmektedir.

6- Uygulamalý Eðitim Merkezi Çalýþmalarý

6. UYGULAMALI EÐÝTÝM MERKEZÝ ÇALIÞMALARI

Uygulamalý Eðitim Merkezinde tüm eðitim üniteleri verimsiz þartlarda çalýþtýrýldýktan sonra, enerji verimliliði
iyileþtirme uygulamalarý devreye alýnarak kazançlar scada sistemi sayesinde bilgisayar kontrolü ile
izlenebilmektedir.

Katýlýmcýlar, verimsiz þartlarda ve verimli þartlarda çalýþtýrýlan eðitim ünitelerin üzerinde, gerek sabit ölçüm
cihazlarý gerekse Kocaeli Þubemiz bünyesinde bulunan taþýnabilir ölçüm cihazlarý ile ölçüm yapmaktadýr.
Teorik bölümleri 30 kiþilik modern eðitim sýnýflarýmýzda tamamlayan katýlýmcýlar, her iki koþulda alýnan ölçüm
deðerleri ile teorik derslerde öðrenilen hesap metodolojilerini kullanarak verim artýþý ve tasarruf potansiyelleri
hesap etmektedirler.
Enerji Yöneticisi Eðitimleri
5627 sayýlý "Enerji Verimliliði Kanunu" ve 27 Ekim 2011 tarihinde yayýnlanan "Enerji Kaynaklarýnýn Ve Enerjinin
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Kullanýmýnda Verimliliðin Artýrýlmasýna Dair Yönetmelik" kapsamýnda; 1000 tep üzerinde enerji tüketen
endüstriyel tesisler bir enerji yöneticisi istihdam etmek zorunda ve 500 tep üzerinde enerji tüketen veya
20000 m2 kullaným alaný üzerinde alana sahip ticari binalar bir enerji yöneticisi ile çalýþmak zorundadýr.
27 Ekim 2011 tarihinde deðiþen yönetmelik deðiþikliði ile Sanayi ve Bina alanýnda ayrý ayrý eðitimler olarak
yürütülen bu eðitimler, "Enerji Yöneticisi" eðitimi adý altýnda birleþtirilmiþtir.
Tüm üniteler ile ilgili, katýlýmcýlar teorik bilgileri aldýktan sonra, sistem verimliliði ile ilgili ölçümleri yaparak
sistemler üzerindeki iyileþtirmeleri hesaplamakta ve sonuçlarýný yine uygulama ile tartýþmaktadýr. Eðitim
sonunda yapýlan sýnavda baþarýlý olan katýlýmcýlar Enerji Yöneticisi Belgelerini almýþtýr. Eðitim kadrolarýmýz
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüðünce onaylanmýþtýr. Teorik eðitimler için Kocaeli Üniversitesinden öðretim
görevlileri ile konusunda uzman olduðu kanýtlanmýþ üyelerimizce verilmiþ, uygulama üniteleri üzerindeki
pratik eðitim ve hesaplamalar uzmanlýk belgelerini almýþ Þube personellerimiz tarafýndan aktarýlmýþtýr.
2018 yýlýnda düzenlenen 10 adet enerji yöneticisi eðitimine 144 kiþi, 4 adet etüd proje (bina+sanayi)
eðitimine 47 kiþi katýlmýþtýr. 2018 yýlý içerisinde düzenlenen toplamda 61 adet çeþitli bilgilendirme veya
sertifikalandýrma eðitimlerine toplam 657 kiþi katýlmýþtýr.
2019 yýlýnda düzenlenen 10 adet enerji yöneticisi eðitimine 197 kiþi, 4 adet etüd proje (bina+sanayi)
eðitimine 72 kiþi katýlmýþtýr. 2019 yýlý içerisinde düzenlenen toplam 63 adet çeþitli bilgilendirme veya
sertifikalandýrma eðitimlerine toplam 1047 kiþi katýlmýþtýr.
Þube çalýþma dönemi içerisinde toplam 1704 katýlýmcý uygulamalý eðitim merkezinde düzenlenen eðitimlere
katýlmýþtýr.

MMO UEM Enerji Yöneticisi Eðitimleri
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5627 sayýlý Enerji Verimliliði Kanunu çerçevesinde; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüðünden sonra Odamýz,
2010 yýlýnda "Etüt Proje Yöneticisi" eðitimi verebilen ilk yetkili kurum olmuþtur. Enerji yöneticisi eðitimlerinin
devamý niteliðinde bir eðitim olarak tanýmlanabilecek 4 adet Etüt Proje eðitimi gerçekleþtirilmiþtir. Eðitimlerin
ikisi Bina kategorisinde ikisi ise Sanayi kategorisinde tamamlanmýþtýr. Enerji verimliliði danýþmalýk þirketi
kuracak veya çalýþaný olacak kiþilerin sahip olmasý gereken Etüt Proje sertifikasý için eðitimlerimize 2014
yýlýnda toplamda 53 mühendis, 2015 yýlýnda toplamda 50 mühendis katýlmýþtýr. Enerji yöneticisi olarak
eðitime katýlan mühendisler eðitim merkezimizdeki, her bir uygulama ünitesi üzerinden portatif ölçüm
cihazlarýný kullanarak aldýklarý, sýcaklýk, basýnç, debi, baca gazý, lüx vb. ölçüm deðerlerini kullanarak, verilen
senaryolar doðrultusunda verimlilik artýrýcý önerilerini oluþturmuþlardýr. Ýnteraktif olarak yürütülen eðitimde,
çalýþma gruplarýna ayrýlan katýlýmcýlar, Basýnçlý Hava ünitesi, Buhar Kazaný ünitesi, Endüstriyel Fýrýn ünitesi,
Pompa Ünitesi, Fan ünitesi, Soðutma Ünitesi ve Aydýnlatma ünitesinde, kendileri gerekli ölçümleri almýþ
ve deðerlendirmiþlerdir.
Üniteleri, bir endüstriyel tesisin veya bir ticari binanýn birimleri olarak kabul ederek, tüm hesaplama ve
deðerlendirmelerini kullanarak, 27.10.2011 tarihinde yürürlüðe giren, Enerji Kaynaklarýnýn ve Enerjinin
Kullanýmýnda Verimliðin Artýrýlmasýna Dair Yönetmelik kapsamýnda detaylarý tanýmlanan, "Detaylý Etüt
Raporlarý" ve "Verimlilik Artýrýcý Proje Raporlarý" ný oluþturmuþlardýr. Sunumlarý yapýlan raporlar tüm sýnýfça
ve eðitmenlerimizce deðerlendirilmiþtir. Bir endüstriyel tesiste veya binada gerçek veriler ile hazýrladýklarý
Etüt ve VAP raporlarý deðerlendirme komisyonunca baþarýlý bulunan katýlýmcýlar Bakanlýk tarafýndan açýlan
merkezi sýnava girmeye hak kazanmýþtýr.

6- Uygulamalý Eðitim Merkezi Çalýþmalarý

Etüt Proje Yöneticisi Eðitimleri

Etüt Proje Eðitimleri
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Üniversitelerdeki Öðrenci Üye Eðitimleri
Eðitim merkezimizde; MMO Kocaeli Þube faaliyet alanýmýz içerisinde yer alan üniversitelerin öðrencilerine
enerji verimliliði kanunu ve ilgili yönetmelikler, enerji verimliliði uygulamalarý ve uygulama üniteleri üzerinden
endüstriyel tesislerde enerji verimliliði konularýnda bilgilendirme eðitimleri düzenlenmiþtir.

SAÜ Makine Fakültesi Öðrencileri
Enerji Verimliliði ve Farkýndalýk Eðitimi

KOÜ Makina Mühendisliði
Fakültesi Öðrencileri
Pompalarda Enerji Verimliliði Eðitimi

ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ VE ETÜT PROJE EÐÝTÝMLERÝ
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UYGULAMALI BAKIM EÐÝTÝM MERKEZÝ
2010 yýlýnda Enerji çalýþmalarý için hayata geçirilen Uygulamalý Eðitim Merkezimizin ilkinde sürdürülen
eðitimlerde, katýlýmcýlar için teorik eðitimlerin uygulamalar ile desteklenmesi sonrasýnda istenilen hedeflere
ulaþýldýðý deðerlendirilmiþtir. Eðitimin amacýna uygulamalar ile pekiþtirilmesi ile ulaþtýðý görülmüþtür. 13.
Dönemde kurgusu yapýlan ve eðitim içeriði olarak temelleri atýlan ikinci uygulamalý eðitim merkezimizde
de eðitimler çeþitlendirilmeye, üyelerimizin, öðrenci üyelerimizin, teknik personellerin bilgi birikiminin
artýrýlmasýna çalýþýlmýþtýr.
Ulusal Bakým Kongrelerinin sonuçlarýndan hareketle bakýmda çalýþan üyelerimiz için artýk "Bakým Mühendisi"
kavramýnýn kullanýlýr olmasý bu alanda bir temel eðitim ve belgelendirme zorunluluðunu doðurmuþtur. Daha
önceki dönemlerde eðitim kapsamý ve müfredatý çalýþmalarýnýn deðerlendirilerek gerekli ders notlarýnýn
düzenlenmesi görevini Þubemiz üstlenmiþtir. Bu doðrultuda gerekli çalýþmalar tamamlanmýþ ve 22 konu
baþlýðýnda bakým alanýnda çalýþacak meslektaþlarýmýz için müfredat netleþtirilmiþ, ders notlarý hazýrlanmýþtýr.
Gerekli mevzuat düzenlemeleri sonrasýnda Bakým Mühendisi Yetki Belgesi eðitimleri Þubemi gibi gerekli
uygulama altyapýsýný oluþturacak Þubelerimizce verilebilecektir.
Teknik Personel Eðitimleri
Eðitim merkezimizde bulunan uygulama üniteleri, Enerji yöneticisi eðitimlerinin yanýnda, Mühendis
Yetkilendirme Kurslarý, Temel Mühendislik ve ara teknik eleman eðitimleri için de kullanýlmaktadýr.

Civatalý Baðlantýlarda Sýkýlýk (Torklama)

Bakým Personeli Eðitimleri
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Kaynak Personeli Eðitimleri
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2018 Yýlý Eðitimleri
2018 yýlý içerisinde düzenlenen çeþitli bilgilendirme veya sertifikalandýrma eðitimleri ve katýlýmcý sayýlarý
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UYGULAMALI EÐÝTÝM MERKEZÝ EÐÝTÝMLERÝ

363
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2019 Yýlý Eðitimleri
2019 yýlý içerisinde düzenlenen çeþitli bilgilendirme veya sertifikalandýrma eðitimleri ve katýlýmcý sayýlarý
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TOPLAM
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BÝLÝRKÝÞÝLÝK ÇALIÞMALARI
MMO Kocaeli Þubesi; 2018-2019 çalýþma dönemi içerisinde Enerji Verimliliði Ölçüm ve Analiz çalýþmalarý
ve Ýþ Ekipmanlarýnýn Kullanýmýnda Saðlýk ve Güvenlik Þartlarý Yönetmeliði (RG.25 Nisan 2013) çerçevesinde
aþaðýdaki ölçüm ve analiz çalýþmalarýný gerçekleþtirmektedir:

MMO Kocaeli Þube 14. Dönem Çalýþma Raporu
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Yangýn Pompasý
Performans Testleri

Havalandýrma Fanlarý
Kapasite Ölçümü

Baca Gazý Ölçümleri

Bacagazý Ölçümü, Fan Debi Ölçümü, Yangýn Pompasý Performans Testi, Yangýn Tesisatý Kontrolü, Basýnç
Ölçümü, Ultrasonik Sývý Debi Ölçümü, Devir Ölçümü, Eksoz Ölçümü, Enerji Analizörü Ölçümü, Ultrasonik
Basýnçlý Gaz Debi Ölçümü, Sýcaklýk Ölçümü, Termal Kamera Ölçümü, Enerji Ýçerikli Bilirkiþilik Çalýþmalarý,
Ýþ Hijyeni kapsamýnda; Gürültü Maruziyet, Gürültü Ölçümü, Termal Konfor Ölçümü, Titreþim Doz Ölçümü,
Ortam Toz Ölçümü, Aydýnlýk Þiddeti Ölçümü, Kiþisel Toz Ölçümü, Anlýk Gaz Ölçümü
Enerji Verimliliði Ölçümlerinde Kullanýlan Cihazlar:

:
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1. Portatif Enerji Analizörü
2. Ultrasonik Sývý Debimetresi
3. Ultrasonik Gaz Debimetresi
4. Hafýza Fonksiyonlu Dijital Manometre
5. Termal Kamera
6. Baca Gazý Analiz Cihazý
7. Hava Kalitesi Ölçer
8. Infrared Termometre
9. Dijital Pitot Tüpü
10. Infrared ve Temaslý Takometre
11. Yüksek Yüzey Sýcaklýðý Ölçüm Cihazý
12. Yüksek Daldýrma Tip Sýcaklýk Ölçüm Cihazý
13. Aydýnlýk Þiddeti Ölçüm Cihazý
14. Ýletkenlik Ölçüm Cihazý
15. Ýletkenlik ve Sertlik Ölçüm Cihazý
16. Pervaneli Anemometre
17. Sýcak Telli Anemometre
18. Kondestop Kontrol Cihazý

MMO Kocaeli Þube 14. Dönem Çalýþma Raporu

Bilirkiþilik Kapsamýnda yürütülen ölçme ve deðerlendirme çalýþmalarýmýzda, UEM Uzman personelimizle
2018 yýlýnda 102 firmaya, 2019 yýlýnda 97 firmaya hizmet verilmiþtir. Yýllara göre çeþitli konularda yapýlmýþ
ölçüm sayýlarý tabloda yer almaktadýr.
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MMO UEM ÖLÇÜM SAYILARI
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KOMİSYON
ÇALIŞMALARI ve
ETKİNLİKLER

7

ARGE- KOMÝSYONU
ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDÝVEN KOMÝSYON KURULU
BAKIM KOMÝSYONU
ÇALIÞMA YAÞAMINDA MÜHENDÝSLER KOMÝSYONU
EÐÝTÝM KOMÝSYONU
ENDÜSTRÝ / ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI KOMÝSYONU
ENERJÝ KOMÝSYONU
ÝSÝG KOMÝSYONU

7- Komisyom Çalýþmalarý ve Etkinlikler

Kocaeli Þube Komisyonlarý

KADIN ÜYE KOMÝSYONU
LPG/CNG DÖNÜÞÜM VE ARAÇ TADÝLAT KOMÝSYONU
ÖÐRENCÝ ÜYE KOMÝSYONU
SMM VE DOÐALGAZ KOMÝSYONU
SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU
ÜYE ÝLÝÞKÝLERÝ VE ÖRGÜTLENME KOMÝSYONU
YEREL YÖNETÝMLER VE KENTLEÞME KOMÝSYONU

ARGE KOMÝSYONU
Ar-ge Komisyonunun Amacý: Yurtdýþýndaki Ar-Ge geliþmelerini yakýndan incelemek ve üyeye aktarmak, Ülke
sanayisinde Ar-Ge çalýþmalarýn ne düzeyde olduðunu tespit etmek, Sanayinin Ar-Ge ihtiyaçlarýný belirlemek,
Ar-Ge bilgisini geliþtirmek isteyenlere gerekli vasýflarý kazandýrmak için çalýþmalar yapmak, Ar-Ge konusunda
Oda politikalarýyla paralel yayýnlar hazýrlamak, Ar-Ge yatýrým ve desteklerinin yerinde kullanýlmasý için
kamuoyu oluþturmak, Ar-Ge konusunda çalýþmayý özendirmek amacýyla oluþturulmuþtur.
44633

AKIN AKBULUT

69140

CÝHAN ÞAHLAN

76157

ECE YÜCEL

73853

MERT YÜKSEL

80890

ZEKÝ KUBANOÐLU

104660

OÐUZ ÖZ

7781

TEOMAN SEBAHATTÝN TANIK

106822

ENSAR UÐUR KANDIRA

90382

ONUR BAHÇACI

82640

CÜNEYT ÖZMEN
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ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDÝVEN KOMÝSYON KURULU ÜYELERÝ
Ýnsan ve yük asansörlerinin çalýþmasý, bakýmý ve acil durumlar sýrasýnda, muhtemel kaza risklerine karþý can
ve mal emniyetini saðlamak, güvenlik kurallarýný oluþturmak ve çalýþmalar yapmaktýr. Kullanýcý, MMO ve
asansör üretici firmalarý arasýndaki iliþkiyi geliþtirmek; sektörün sorunlarý ile ilgili olarak gerekli yayýn, toplantý
vb. organizasyonlarýn yapýlmasýna destek olmak; yýllýk kontrol sürecinde kamusal denetimayaðýný güçlendirmek,
insanlarýn güvenli asansörlere binmesini saðlamak; asansör konusunda mühendislerin daha yetkin hale
gelmesini saðlamak amaçlanmaktadýr.
76767

BARIÞ ÝNCE

69752

MUSTAFA ÖZ

104150

ERHAN ÝLHAN

103362

SERHAN ARSLAN

108745

GÜLTEKÝN GÖZE

87898

VOLKAN ÇAÐLAYAN

74710

HÜSAMETTÝN UFUK DURAN

78581

HAFSA ÖZÖN

47215

MAKSUT SAYANOÐLU

84489

ÖMER BOZKURT

67424

ÝSMAÝL DAL

BAKIM KOMÝSYONU
Bakým Mühendisliði eðitim müfredatýnýn oluþturulmasý, Bakým mühendisleri ve bakým personellerine yönelik
olarak Uygulamalý Eðitim Merkezinde verilen eðitimlerin koordine edilmesi amaçlanmýþtýr.
36424

ENGÝN KIRÞAVOÐLU

90381

ÜNSAL ÖZCEYLAN

72995

ERAY ATALAY

29353

VEDAT DEDEOÐLU

106027

KADÝR NOZOÐLU

58892

YAVUZ TÜTÜNOÐLU

114191

ZAFER AÐYAR

32462

ALÝ CAN

106640

SEVGÝ HAS

6014

AHMET ORUÇ

82906

MUSA CEYLAN

78120

ARÝF ÝÇSEL

103030

ÞABAN TEK

24134

SONER BÝÇER

27954

ÜNAL ÖZMURAL

63402

SERKAN
DEMÝR
ARÝF
ÝÇSEL

67996

BÝRKAN SÜNGÜ

ÇALIÞMA YAÞAMINDA MÜHENDÝSLER KOMÝSYONU
Çoðunluðu ücretli çalýþna üyelerimizin özlük haklarýna yönelik bilgilendirme çalýþmalarý, yasal haklarýmýza
yönelik hukuk seminerlerinin düzenlenmesi, fazla mesai kazanýmlarý ile ilgili firmalar ve üyelere bilgilendirme
çalýþmalarýnýn yapýlmasý, panellerin düzenlenmesi amaçlandýrýlmýþtýr.
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69140

CÝHAN ÞAHLAN

81507

MURAT ARSLAN

34587

MUAMMER HAKKI ERSÖZ

99025

ÖMER COÞKUN

66864

SERHAT GÖNÜL

101161

EREN AKDENÝZ

23116

MURAT EVCÝLER

69945

SELÇUK KARSTARLI

23116

ALÝ ÞAHÝN
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AYLÝN TOPAKOÐLU

30294

ERDOÐAN ÖZ

18325

CELALETTÝN KIRBAÞ

45942

HALÝT GÜLOÐLU

28786

ERGÝN ÝÐDEBELÝ

59520

VEDAT BOZKAN

71819

ÖMER AYDIN

44091

AHMET ORUÇ

41143

TÜRKER SELÇUK

30364

GÜLTEKÝN KESKÝN

88201

CAHÝT ALÝ ERDOÐDU

62613

EMRAH AYDEMiR

42410

TÜLÝN TOSUNOÐLU

7- Komisyom Çalýþmalarý ve Etkinlikler

EÐÝTÝM KOMÝSYON KURULU ÜYELERÝ
Üyelerimizin mesleki geliþmelerine katký sunabilmek için çeþitli eðitim, seminerve panel düzenlenmesi,
özellikle öðrenci üyelerim eðitim konusunda desteklenmesi, iþsiz ve mezun olacak öðrenci üyelere yönelik
iþ hayatýna hazýrlýk seminerlerinin oluþturulmasý, Oda eðitim notlarýnýn güncelleþtirilmesi ile ilgili çalýþmalarýn
yürütülmesi hedeflenmiþtir.

ENDÜSTRÝ / ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI KOMÝSYONU
Amacý:
- Meslek dalý üyeleri arasýnda örgütlenme ve dayanýþmayý güçlendirecek politikalarý oluþturmak.
- Meslek alýna özgü bilgi ve deney birikiminin oluþturulmasý amacýyla ilgili kurullar arasýnda eþgüdüm
saðlamak, meslek dalý ile ilgili konularda Oda Yönetim kuruluna danýþmanlýk yapmak
- Meslek dalýnýn geliþtirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve çýkarlarýnýn korunmasý amacýyla mesleðin geliþmwsini
saðlayacak araçlarý oluþturmak.
- Meslek dalý üye toplantýlarý düzenleyerek üyelerin genel eðilim ve istemlerini belirleyerek meslek içi
dayaýþmayý sürüdürebilr kýlmak.
- Oda birimlerinde yürütülecek meslek dalý çalýþmalarýnýn eþgüdümlemesi amacýyla, en az bir MDK/MEDAK
üyesinin görev alacaðý örgütlenme, yayýn, meslek içi eðitim vb.meslek dalý alt komisyonlarýný kurmak ve
çalýþmalarýný yaygýnlaþtýrmak.
79214

ALÝ CEM ÇATAK

18134

ERTUÐRUL KEMALOÐLU

35609

ORHAN DEMÝR

105535

ÖZDEN OÐUZ

106027

KADÝR NOZOÐLU

99325

SEVÝNÇ PEHLÝVAN ÇAKAN

81789

LEVENT AYBERK

115448

ÖZGÜN ÝNALTAY

78546

ERCAN ADAÞLIK

104012

TARIK CENGÝZ KISA

46565

ERKAN ÞILEF

71191

ÝMRE FERAH GÖKTÜRK

69293

HÜSEYÝN MANTO

114191

ZAFER AÐYAR

47958

YILDIZ ÞAHÝN

51403

ÇETÝN SÖZAL
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ENERJÝ KOMÝSYONU
Enerji Komisyonu Þube Yönetim Kurulunca enerji ile ilgilidüzenlenecek etkinliklere katký sunulmasý amacýyla
oluþturulmuþtur, enerji politikalarýnýn geliþtirilmesi, ülkemizin enerji ile ilgili konu ve sorunlarýný inceleyerek
görüþ üretilmesi, enerji ile ilgili teknolojik ve yeni konular hakkýnda çalýþmalar yapýlmasý ve bu amaçlý
çalýþmalar neticesinde söyleþi, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenleyerek oda çalýþmalarýna katký
saðlamaktýr
47831

AHMET ÇETÝN

22940

TAMER ÖZCAN

87073

ALÝ POYRAZ

41143

TÜRKER SELÇUK

20301

ALÝ UÐUR ÖZKAN

90381

ÜNSAL ÖZCEYLAN

88481

B.ULAÞ YARAMIÞ

29353

VEDAT DEDEOÐLU

93215

CANSEL OSMANOÐLU

7929

MEHMET ALÝ TUNA

87069

ÇÝÐDEM OKUTAN

7781

TEOMAN SABAHATTÝN TANIK

32707

ERDOÐAN TAÞKAN

30294

ERDOÐAN ÖZ

90379

ERTAN TAÞ

106733

ÝLHAN ATALAY

1840

ERTUÐRUL KEMALOÐLU

26620

HASAN YÝTÝM

43546

GÖKSEL GENÇ

42557

ÖZLEM DÝLEK ESEN

13316

ÝSMAÝL YALÇIN

61567

BETÜL ACAROÐLU

27171

NACÝ DÝL

4723

MEHMET HANÝFÝ YILDIZ

54472

ÖZCAN KARATAÞ

110613

86079

TAYLAN ÖZKAN

93575

HASAN KURTYEMEZ
ALÝ ÞAHÝN

ÝSÝG KOMÝSYONONU
Odamýz iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði ile ilgili çalýþmalarý kamu yararý temelinde, bu alanýn doðru bir þekilde
düzenlenmesi doðrultusunda sürdürmektir. Ülkemizde gerçekleþen iþçi saðlýðý ve iþ saðlýðý politikalarýna yön
vererek oluþturulan mevzuata katký sunmayý hedeflemektedir.
Yasal mevzuatla ilgili araþtýrma yapýlmasý ÝSÝG eðitimleri konusunda belirli standartlar oluþturmak için
çalýþmalar yürütmek ve Þube ve temsilciliklerde yapýlan eðitimlere katký saðlamak Belediyeler, Tuzla tersaneler
bölgesi, organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri ile ilgili çalýþmalar yapmak Güncel geliþen acil durumlara
müdahil olabilmek, ÝSÝG Kongresi'ne katký saðlamak, ÝSÝG konularýnda broþür çalýþmalarý yapmak.
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86156

CÝHAN TAÞLI

76010

YUNUS EMRE KIVANÇ

74557

EMRE SAGUN

77129

YÜCEL GÜNDOÐDU

67446

HAYRULLAH KAHRAMAN

101161

EREN AKDENÝZ

53171

ÝLBEYÝ KILAVUZ

44382

ORAL CANIGENÝÞ

11227

MUSTAFA PÜRSÜNLÜ

83620

IÞILAY SAVCIOÐLU

78903

MUSTAFA ÞEKERCÝ

16746

MESUT NÖBETÇÝGÝL

58676

OSMAN AKKUÞ

102450

OSMAN GÜNDÜR

53519

ÖZCAN KARAVAR

46184

ZEKÝ KARATAÞ

72579

SALÝH BAÞLARLI

59520

VEDAT BOZKAN

47956

SERKAN FEHMÝ ÝNANÇ

101447

ONUR ATMACA
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ÇÝÐDEM OKUTAN

83620

IÞILAY SAVCIOÐLU

69298

EBRU TAÞ BARDAK
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KADIN ÜYE KOMÝSYONU
Hem meslek grubu içerisinde hem de Odamýz üyeleri içerisinde sayýsal olarak azýnlýk olan kadýn mühendislerin
cinsiyetleri nedeniyle yaþadýklarý özgül sorunlarýn ortaya çýkarýlmasý ve çözümüne yönelik çalýþmalarý
yürütmek üzere Kadýn Mühendisler Komisyonu'nda bir araya geliyoruz. Komisyon olarak bu temel iþlevimizi
yerine getirirken kadýn mühendisler olarak tanýþmak, kaynaþmak ve dayanýþmak için sosyal etkinlikler
düzenlemeyi de planlamaktayýz. Bu doðrultuda tüm kadýn üyelerimizi komisyon çalýþmalarýna katmaya
çalýþýyoruz.

LPG/CNG DÖNÜÞÜM VE ARAÇ TADÝLAT KOMÝSYONU
Odamýz LPG/CNG/LNG konusunda eðitim ve teknik hizmet çalýþmalarý yürütmektedir. Komisyon, Þube
Yönetim Kurulunca bu çalýþmalara katký sunmasý, araçlarýn yakýt dönüþümü sýrasýnda karþýlaþýlan sorunlara
çözüm bulmasý gibi amaçlarla, yakýt dönüþümü ve gaz daðýtým firmalarýndan, kamu kurum ve kuruluþlarýndan
uzman üyelerimizin katýlýmý ile oluþturulmuþtur. Komisyonun hedefleri; LPG/CNG/LNG'nin araçlarda kullanýmý
ile ilgili üreticiden son kullanýcýya kadar kamu can ve mal güvenliðini saðlamak için teknik çalýþmalar yapmak,
sorunlarýn çözümü için görüþ belirtmek, geliþen teknolojiyi takip ederek sektörün geliþimi için çalýþmalar
üretmek ve Oda çalýþmalarýna katký sunmaktýr
88481

B.ULAÞ YARAMIÞ

47215

MAKSUT SAYANOÐLU

41684

HASAN KARAGÖZ

72579

SALÝH BAÞARLI

56301

ÝLYAS PARLAK

63928

YAVUZ ÖZER

86079

TAYLAN ÖZKAN

67996

BÝRKAN SÜNGÜ

ÖÐRENCÝ ÜYE KOMÝSYONU
Öðrenimi gören öðrenci üyelerimizin, öðrenim süreleri boyunca Makine Mühendisleri Odasý ile iletiþimini
saðlamak, oda ile öðrencilerin iliþkisini güçlendirmek, öðrencilerin oda çalýþmalarýna katký vermelerini ayný
þekilde öðrencilerin kendi çalýþmalarýnda da odadan gerekli yardýmý, desteði almasýný saðlayacak zemini
oluþturmak amacýyla Makina Mühendisleri Odasý içerisinde faaliyetlerini sürdürdükleri komisyondur.
63629

HÜSEYÝN ÇELÝK

93575

ALÝ ÞAHÝN

334653

MAHMUT ÝZZET TURHAN

331131

ÝLKE BÝÇKÝN

336034

ÖZGE DENÝZ NACAKSIZ

331718

FURKAN GÜNDOÐAN

338405

EZEL NOGAY TEKÝN

337316

EDA KÖSE

336163

MUSTAFA CAN YILMAZ

339683

SEFANUR YILMAZ

337325

ÖZCAN BORA ÖZDEMÝR

334647

GÝZEM YALÇIN

326822

HALÝL MERT BULAN

328975

MEHMET ALÝ ÝSMAÝLOÐULLARI

331341

NÝZAM BERK AYNA
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SMM VE DOÐALGAZ KOMÝSYON KURULU ÜYELERÝ
Komisyonumuz doðal gazýn güvenli ve konforlu bir þekilde kullanýmýný saðlamak; Kullanýcý, MMO ve Gaz
Daðýtým Þirketi arasýndaki iliþkiyi geliþtirmek; Sektörün sorunlarý ile ilgili olarak gerekli yayýn, toplantý vb.
organizasyonlarýn yapýlmasýna destek olmak; Meslek Odalarý olarak mühendislerin daha yetkin hale gelmesini
saðlamak , Serbest Müþavirlik Mühendislik hizmeti veren mühendislerle MMO arasýnda köprü oluþturma,
SMM'lerin ortak sorunlarýna çözüm bulma amacýyla çalýþmalar yapmayý amaçlamaktadýr. SMM'lerin müþterek
ihtiyaçlarýný karþýlamak,mesleki faaliyetlerini kolaylaþtýrmak, meslek mensuplarýnýn haklarýný korumayý
hedeflemektedir.
93470

BARIÞ KARA

113816

ALÝ ERMAN ZÝHNÝ

74557

EMRE SAGUN

48105

MUSTAFA GÜÇLÜ

79131

GÖKMEN TERLEMEZ

99025

ÖMER COÞKUN

65206

HAKAN YILDIRIM

20301

ALÝ UÐUR ÖZKAN

27171

NACÝ DÝL

68142

MUHAMMET KALDIRIM

76010

YUNUS EMRE KIVANÇ

32462

ALÝ CAN

110346

YAHYA AKTAÞ

63402

SERKAN DEMÝR

SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU
Kültürel ve sanatsal faaliyetleri üyelere ulaþtýrmak, Kültürel ve sanatsal faaliyet yürüten üyelere ulaþmak,
Üyeler ile birlikte sanatsal faaliyetlere katýlýp beþeri baðlarý kuvvetlendirmek, Sosyal ve kültürel faaliyet
alanýnda üyelerin ilgi alanlarýna yönelik üretim yapýlmasýný saðlamak.
18024

METÝN POLAT

16746

MESUT NÖBETÇÝGÝL

62399

SERKAN YAYLA

50787

H. TOLGA ASALKAN

66486

TUFAN KATIRCI

44937

TUNÇ SÖKMENER

69293

HÜSEYÝN MANTO

25706

A. FAHRÝ ALOÐLU

92188

SALÝH KARA

ÜYE ÝLÝÞKÝLERÝ VE ÖRGÜTLENME KOMÝSYONU
12.3.2018 Tarihinde görev daðýlýmýný gerçekleþtiren komisyonumuz 6.1.2020 tarihine kadar 43 kez toplanmýþtýr.
Ýlk toplantýsýnda; 12. ve 13. Dönem komisyonlarýnýn çalýþmalarý hakkýnda ÞYK'dan bilgi istenmiþ ve 14.Dönem
çalýþmalarýnýn ana ekseninin belirlenmesine yönelik olarak aþaðýdaki hususlarýn öncelikli olarak gündeme
alýnmasý benimsenmiþtir.
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47216

UÐRAÞ GÜRDAL ÇÝFTÇÝ

97869

KAMÝL YILDIZ

25514

AKIN TURAN

24856

M.ÖZCAN TARAS

27286

SERHAT GÝRGÝN

24134

SONER BÝÇER

60519

ÝLKER KÜPELÝ

67600

MEHMET ALÝ ELMA
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44787

MURAT KÜREKÇÝ

62938

UMUT BUYRUK

27594

ÜNAL ÖZMURAL

117499

DEVRÝM BAL

34587

Ý.HAKKI ERSÖZ

43546

GÖKSEL GENÇ

21962

MEHMET SOLAKOÐLU

50787

HAYRÝ TOLGA ASALKAN
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YEREL YÖNETÝMLER VE KENTLEÞME KOMÝSYONU
Þubemizin bugüne kadar ürettiði kýsa, orta ve uzun vadeli politikalarýn geliþtirilmesi, kentimizin ve ülkemizin
ilgili konu ve sorunlarýný inceleyerek görüþ üretilmesi; baþta meslektaþlar olmak üzere kamuoyuna taþýnmasý
ve bu amaçla etkinlikler düzenlenmesi, bu politikalarýn bilimsel altyapýsýnýn güçlendirilmesi için çalýþmalar
yapýlmasý, konuyla ilgili birikim ve donanýmýn kolay ulaþýlabilir hale getirilmesini kapsar. Komisyon; kentiçi
ulaþým (kara, deniz ve hava) kentiçi yasa ve yönetmelikteki sorunlarýn tespiti, çevre kirliliði, üretim/
tüketimdeki geliþmeler vb. üye ve toplumun bilgisine sunulmasý, konu ile ilgili yayýn, toplantý ve panellerin
düzenlenmesi, ülkemizde yapýlan her türlü etkinliðin izlenmesi ve üyenin bilgilendirilmesi çalýþmalarýný
yürütmektedir.

Þube Komisyonlarý tarafýndan yürütülen faaliyetlerin etkinliðini arttýrmak üzere komisyonlar arasý
koordinasyonunu saðlamak için, 25.04.2019 ve 16.01.2020 tarihlerinde komisyonlarýn gerçekleþtirdikleri
faaliyetlerin paylaþýldýðý, komisyonlar arasý ortak toplantýlar gerçekleþtirilmiþtir.
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1- ÜYE KAHVALTIMIZ 04 ÞUBAT 2018 PAZAR GÜNÜ BAÞOL
STEAKHOUSE TESÝSLERÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
14.dönem ilk Üye Kahvaltýmýz 04 Þubat Pazar günü BAÞOL
STEAKHOUSE Tesislerinde gerçekleþtirildi. Kahvaltýmýza 110
üyemiz katýldý.

2- ÜYELERÝMÝZLE SODEX FUARINA KATILDIK.
(SODEX) Isýtma Soðutma Klima Fuarý için Þube ve
Temsilciliklerimizden araç kaldýrýldý. Fuar etkinliðimiz 60 üyemizin
katýlýmýyla gerçekleþti.

7- Komisyom Çalýþmalarý ve Etkinlikler

KOCAELÝ ÞUBE ETKÝNLÝKLERÝ

3- ÜYE KAHVALTIMIZ 11 MART PAZAR GÜNÜ SIRÇAKÖÞK
TESÝSLERÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Geleneksel olarak üyelerimiz arasýndaki iletiþimi güçlendirmek
amacýyla düzenlediðimiz Üye kahvaltýmýz 11 Mart Pazar günü
Baþiskele SIRÇAKÖÞK Tesislerinin Teraskatýnda gerçekleþtirildi.
160 üyemiz katýlým gösterdi.

4- WIN EURASIA 2018 FUARINA ÜYELERÝMÝZLE BÝRLÝKTE
KATILDIK.
WIN EURASIA 2018 fuarýna Þubemizden, ve Sakarya, Gebze
temsilciliklerimizden araç kaldýrýldý. Fuar etkinliðimiz 90 üyemizin
katýlýmýyla gerçekleþti.

5-DÜNYA TÝYATROLAR GÜNÜNDE ÜYE ve MÝSAFÝRLERÝMÝZLE
BÝRLÝKTEYDÝK..
Kocaeli Yerel Tiyatro Grubu olan OYUN ÝSTASYONU "Yalancý
Aranýyor" adlý oyunuyla, 27 Mart 2017 tarihinde üye ve
misafirlerimiz için için sahne aldý. Yaklaþýk 300 kiþi katýlým
gösterdiði etkinliðimizde Tiyatro Oyunu keyifle izlenildi. .
Etkinliðimizde LÖSEV de misafirimizdi. Gecenin konuþmasýný
Þube Baþkanýmýz Murat KÜREKÇÝ gerçekleþtirirken, LÖSEV aile
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komitesi Baþkaný Ahmet KÖSE'de katýlým göstererek, katkýlarýndan dolayý þubemize teþekkür ve plaketlerini
sundu.

6- SOLAREX ÝSTANBUL GÜNEÞ ENERJÝSÝ VE TEKNOLOJÝLERÝ
FUARINA ÜYELERÝMÝZLE BÝRLÝKTE KATILDIK
SOLAREX Solarex Ýstanbul | Güneþ Enerjisi ve Teknolojileri Fuarý
na Þubemizden, ve Sakarya, temsilciliðimizden araç kaldýrýldý.
Fuar etkinliðimiz 25 üyemizin katýlýmýyla gerçekleþti.

7- ÜYE KAHVALTIMIZ 08 NÝSAN 2018 TARÝHÝNDE FORD OTOSAN
SOSYAL TESÝSLERÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Geleneksel Üye Kahvaltýmýz 08.Nisan.2018 tarihinde Vehbi Koç
Vakfý Ford Otosan Sosyal Tesisleri nde gerçekleþtirildi.
Yaklaþýk 120 üyemiz katýlým gösterdi.

8-ZEYBEK, HARMANDALI KURSUMUZUN ÝLK DERSÝ
TAMAMLANDI..
Sosyal Etkinlikler kapsamýnda baþlattýðýmýz Harmandalý Zeybek
kursumuz; makina mühendisi ayný zamanda zeybek,harmandalý
kurs eðitmenliði yapan üyemiz CANSEL OSMANOÐLU nun
eðitmenliðinde baþladý. Derslerimiz, Çarþý Yapýda bulunan UEM
Enerji Verimliliði binamýzýn lokalinde gerçekleþtirildi.

9-"ÞARKILARDA AÞK" NAÐME VE SAZ KONSERÝ
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Geleneksel Türk Müziði'nin yaþatýlmasý, yeni nesiller baþta
olmak üzere Türk Müziði'nin daha fazla kitlelere duyurulmasý
amacýyla kurulan Naðme ve Saz grubu, "Þarkýlarda Aþk "
temasýyla, 15 Nisan 2018 Pazar günü üye ve üye dostlarýmýza
ücretsiz konser gerçekleþtirdi.
Kocaeli Ýl Kültür Müdürlüðü ile birlikte organize ettiðimiz
konserimize 200 üye ve musiki dostlarýmýz katýldý.
Türk Müziðinin en güzel parçalarý, Tango gösterisi izleyenlere keyifli dakikalar yaþattý..

10-DÝNLERÝN VE MEDENÝYETÝN COÐRAFYASINA
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(GAP) YOLCULUÐUMUZU TAMAMLADIK..
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11- Mülteci Çocuk Ýþçiler Neredeler? Nasýllar? Söyleþimiz
gerçekleþtirildi.
"Sýðýnamayanlar: Ölüm Koridorundan Mülteci Pazarlýðýna"
"Suriye Savaþýnýn Gölgesinde Mülteci Ýþçiler"
"En Güzel Þarký" kitaplarýnýn yazarý gazeteci/yazar Ercüment
AKDENÝZ ile: 13 Mayýs Pazar 14.00'te þubemizde ÝSÝG Komisyonu
olarak mülteci çocuk iþçilerin çalýþma ve yaþam þartlarý üzerine
bir söyleþi gerçekleþtirildi.
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Bu yýl ki planlanan DÝNLERÝN VE MEDENÝYETÝN COÐRAFYASINA
BUTÝK BÝR YOLCULUK... GAP TURU .. (ÞANLIURFA, MARDÝN,
GAZÝANTEP, HATAY) 18-23 Nisan 2018 Turumuz gerçekleþtirildi.
Dünyanýn en büyük mozaik müzesi Zeugma, Gaziantep Bakýrcýlar
Çarþýsý, Halfeti Tekne Turu. Tarihi yeniden yazan Göbeklitepe
Tapýnaðý, Harran, Balýklýgöl ve Þanlýurfa Sýra Gecesi, Otantik
Mardin Sokaklarý, Babil ve Pers Krallýklarý'nýn izinde Dara
Harabeleri,Bir dünya mirasý Hasankeyf rotalarý gezilen turumuz
51 üye ve ailelerinin katýlýmýyla tamamlandý.

12- MARKA VE PATENT UYGULAMALARINDA YAÞANAN
SORUNLAR PANELÝ ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞÝTÝRÝLDÝ.
"Marka ve Patent Uygulamalarýnda Yaþanan Sorunlar" konulu
Panelimiz 14 Temmuz 2018 tarihinde Þube konferans
salonumuzda saat: 14,00 de gerçekleþtirildi. Yöneticiliðini Þube
Baþkan Vekilimiz Emrah AYDEMÝR'in yaptýðý, Av. Elif BULGAN,
Mak.Müh. Murat AKIN ve End.Müh. Ertuðrul KEMALOÐLU'nun
konuþmacý olarak katýldýðý Panel' de Ükemizde ürün patenti
alma süreçleri tartýþýldý. Panele 16 meslektaþýmýz ve yakýný
katýldý.
13- GELENEKSEL ÜYE PÝKNÝÐÝMÝZ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Geleneksel Üye Pikniðimizi bu yýl 29 Temmuz 2018 Pazar günü
Ceviz Dibi (Maþukiye) Piknik alanýnda gerçekleþtirildi. Her yýl
gerçekleþtirilen yaza merhaba pikniðimiz bu yýl 29 Temmuz
2018 Pazar günü Maþukiye Cevizdibi Piknik Alanýnda saat 10.0020.00 saatleri arasýnda gerçekleþtirildi. Çocuklarýmýz için kurulan
oyun parklarý, palyaço etkinliði ve üyelerimize iliþkin tavla
turnuvasý ve eðlenceli yarýþmalarýn organize edildiði piknikte
katýlan üyelerimizle gönüllerince bir tatil günü geçirildi.

14- GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZ 09 EYLÜL 2018 TARÝHÝNDE
LEMAN KÜLTÜR/ÝZMÝT TESÝSLERÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Geleneksel hale gelen Þube Üye kahvaltýmýz 09 Eylül 2018
tarihinde Leman Kültür Ýzmit tesislerinde gerçekleþtirildi. Yaklaþýk
120 üyemizin katýlým saðladýðý kahvaltýmýzda üyelerimiz ve
aileleriyle keyifli bir pazar günü geçirildi.

15- YENÝ ÜYE TANIÞMA TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
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1 Ekim Pazartesi günü TMMOB Makina Mühendisleri Odasý
Kocaeli Þubemizde Odamýza yeni kayýt yaptýran
meslektaþlarýmýzla tanýþma toplantýsý düzenlendi. Toplantý Þube
Sekreteri Mehmet Ali ELMA 'nýn açýlýþ konuþmasýyla baþlarken,
etkinlik üyelerimize Oda yapýsý ve çalýþmalarý hakkýnda yapýlan
sunumla devam etti. Bilgilendirme sunumunun ardýndan
meslektaþlarýmýza Oda rozetlerinin takdim edildi.

16- SAFRANBOLU&AMASRA GEZÝMÝZ 06-07 EKÝM 2018
TARÝHLERÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Sosyal Etkinlikler Kapsamýnda organize ettiðimiz Safranbolu
& Amasra turumuz 06-07 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleþtirildi.
Düþ Patikasý Turizm rehberliðinde planlanan gezimiz 32 üye
ve yakýnlarýmýzýn katýlýmýyla keyifli bir haftasonu gezisi olarak
tamamlandý.

17- GELENEKSEL ÜYE KAHVALTISI VE PAZAR SÖYLEÞÝMÝZ
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Her ay Periyodik olarak, üyelerimizin bir araya gelerek tanýþma
ve kaynaþma etkinliði olarak gerçekleþtirdiðimiz, Geleneksel
Üye Kahvaltýmýz, bu pazar Þair Þükrü ERBAÞ'ýn söyleþi, þiir
dinletisi ve imza günü ile devam etti. Toplumsal duyarlýlýðý
þiirlerine aktarmýþ þairimiz Þükrü ERBAÞ üyelerimizle söyleþisi
sonrasý, kitaplarýný imzaladý.

18- HUKUK SEMÝNERLERÝ PANELÝMÝZ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Hukuk Seminerleri eðitimimiz;
Mimarlar, Mühendisler Haftasý etkinlikleri kapsamýnda,
23.10.2018 tarihinde saat: 18:30 da Þube Eðitim salonumuzda
Av. Banu SÖZAL tarafýndan gerçekleþtirildi. Ýþ akitlerine son
verilen üyelerimizin yasal haklarý ile ilgili bilgi paylaþýldý.

19-EMEK DÜNYASI PROGRAMINDA ÞB.BAÞKANIMIZ
GÖRÜÞLERÝ SUNDU.
Krizin Emek dünyasýna olan etkilerinin konuþulduðu, Gebze
Sendikalar Birliðinden üç Sendika Þb.Baþkanlarýyla birlikte,
MMO Kocaeli Þubesi olarak Ulusal düzeyde yayýnlanan "Emek
Dünyasý" programýna Þb. Baþkanýmýz Murat KÜREKCÝ konuk
ve konuþmacý olarak katýldý.

GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
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21-BÝNA VE SÝTE YÖNETÝCÝLERÝNÝN YETKÝ VE SORUMLULUK
PANELÝMÝZ DÜZENLENDÝ.
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliði'nde "Bina ve Site
Yöneticilerinin Yetki ve Sorumluluklarý Paneli nin ikincisi 24
Kasým 2018 tarihinde Kocaeli Ticaret Odasýnda 14.00-17.00
saatleri arasýnda gerçekleþtirilecektirildi. Asansör Periyodik
Kontrolleri, Bina ve site yöneticilerinin görev ve sorumluluklarý
konularýnda bilgi aktarýldýðý panelimize 62 misafirimiz katýlým
saðladý.

7- Komisyom Çalýþmalarý ve Etkinlikler

TMMOB'a baðlý odalarýn Gebze Ýlçe Temsilcilikleri ve Gebze
Ticaret Odasý tarafýndan ortak düzenlenen "Küresel Ýklim
Deðiþikliði ve Yerel Yönetimler" konulu panel 14 Kasým 2018
tarihinde Gebze T icaret Odasý Konferans Salonunda
gerçekleþtirildi. Gerçekleþtirilen seminere Gebze kaymakamý
Sn. Mustafa GÜLER, Gebze Teknik Üniversitesi Ýþletme Bölümü
Dekaný Sn. Ebru TÜMER KABADAYI, Sakarya Üniversitesi Çevre
Mühendisleri Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Mahnaz
GÜMRÜKÇÜOÐLU YÝÐÝT ve çok sayýda mimar ,mühendis ve
Gebze halkýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

22-YENÝ ÜYE TANIÞMA TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Odamýza yeni kayýt yaptýran meslektaþlarýmýza yönelik olarak
Þubemizde Üye Tanýþma Toplantýsý düzenlendi. 26 Kasým 2018
günü TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubemizde,
odamýza yeni kayýt yaptýran meslektaþlarýmýza yönelik tanýþma
toplantýsý düzenlendi. Toplantýda üyelerimize Oda yapýsý ve
çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi. MMO Kocaeli Þube Yönetim
Kurulu Baþkanýmýz, Murat KÜREKCÝ, Þube Yön.Kur.Sekreteri
Mehmetali ELMA, Yön.Kur.Üyesi Hüseyin ÇELÝK, Örgütlenme
Komisyon üyeleri Özcan TARAS ve Ýlbeyi KLAVUZ
meslektaþlarýmýza Oda rozetlerini takdim etti.

23- 64.YIL KURULUÞ YILDÖNÜMÜ PLAKET TÖRENÝMÝZ
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Odamýz kuruluþunun 64. yýlý Plaket Töreni kutlamalarý izmit
TRPY BY WYNDHAM Otelinde 180 üyemizin katýlýmý ile
gerçekleþtirildi. Gecemize TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Bedri
TEKÝN, Ýl Koordinasyon Kurulu Oda Baþkanlarý, MMO Onur
Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluþu
Temsilcileri ve Basýn Mensuplarý katýldý.
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24- BALANS MÜZÝK GRUBU KONSERÝMÝZ 18.12.2018
TARÝHÝNDE GERÇEKLEÞTÝ.
Þube üyelerimizin de içinde yer aldýðý Þube Müzik Grubumuz
BALANS ýn 18.12.2018 tarihinde Sabancý Kültür Merkezinde
gerçekleþecek konserine tüm üyelerimiz ve yakýnlarý, MMO
dostlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþti.

25-DÝGÝTAL DÖNÜÞÜM KONFERANSI / 22 ARALIK 2018
TARÝHÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
EÝM MDK Komisyonumuzun katkýlarýyla düzenlenecek olan
"DÝGÝTAL DÖNÜÞÜM" Konferansý 22 Aralýk 2018 tarihinde þube
eðitim salonumuzda gerçekleþtirildi. Ýnan ACILIOÐLU
gerçekleþtirilen seminerimize, konuþmacýmýzýn "Ýþ'te Y kuþaðý
ve 19 Nüans" kitaplarýnýn imzatýlmasýyla devam edildi.

26-ÇÝRKÝN KRAL EFSANE BELGESEL GÖSTERÝMÝ
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
24 Aralýk 2018 Pazartesi günü Saat 19:00 da, Yýlmaz GÜNEY'in
arkadaþý Mustafa Hilmi ÞERÝFAÐAOÐLU ile yapýlan söyleþi
sonrasýnda Þube Eðitim salonumuzda "ÇÝRKÝN KRAL EFSANESÝ"
Belgesel gösterimi geçekleþtirilmiþtir.

26-ÝFLAS, ÝFLAS ERTELEME VE KONKORDATODA ÝÞÇÝLÝK HAK
VE ALACAKLARININ HUKUKÝ DURUMU PANELÝ
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Hukuk Seminerlerimizin 3.sü olan "Ýflas, Ýflas Erteleme ve
Konkordatoda Ýþçilik Hak ve Alacaklarýnýn Hukuki Dururmu"
seminerimiz 25 Aralýk 2018 tarihinde 18:30 da Kocaeli Þube
Eðitim Salonumuzda Avukat Banu SÖZAL ýn eðitmenliðinde
gerçekleþtirildi.

27-DONÖR OLMAK ÝÇÝN KÖK HÜCRE BAÐIÞI YAPTIK.
12 Ocak 2019 Cumartesi Günü Kýzýlay Kan BAðýþý Merkezinde
Öykü ARÝN ve tüm Lösemi Hastasý Çocuklar için kök hücre baðýþý
yaparak Donör olduk.
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29-NEBÝL ÖZGENTÜRK LE "UÐUR MUMCUYA AÐIT" BELGESEL
VE SÖYLEÞÝ ETKÝNLÝÐÝMÝZ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
25 Ocak 2019 Saat 19:00'da, Kocaeli Serbest Muhasebeci ve
Mali Müþavirler Odasý Konferans Salonunda, Nebil ÖZGENTÜRK
katýlýmý ve belgeseli ile birlikte 24 Ocak 26. Ölüm Yýldönümünde
Gazeteci Yazar UÐUR MUMCU'yu anma programý
gerçekleþtirildi.

7- Komisyom Çalýþmalarý ve Etkinlikler

28- EKONOMÝK KRÝZÝN ENERJÝ SEKTÖRÜNE ETKÝLERÝ
PANELÝGERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi ve Elektrik
Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi ile ortaklaþa koordine
ettiðimiz "EKONOMÝK KRÝZÝN ENERJÝ SEKTÖRÜNE YANSIMALARI
ve NÜKLEER ENERJÝ" konulu panelimiz 19 Ocak 2019 Cumartesi
günü Saat:14:00 de MMO Konferans Salonumuzda
gerçekleþtirildi.

30- YENÝ ÜYE TANIÞMA TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Odamýza yeni kayýt yaptýran meslektaþlarýmýza yönelik olarak
Þubemizde Üye Tanýþma Toplantýsý düzenlendi.
18 Þubat 2019 günü TMMOB Makina Mühendisleri Odasý
Kocaeli Þubemizde, odamýza yeni kayýt yaptýran
meslektaþlarýmýza yönelik tanýþma toplantýsý düzenlendi.
Toplantýda üyelerimize Oda yapýsý ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi
verildi.
31- DENÝZ ÝNAN'LA "ÞÝÝRÝN KIRK YÜZÜ" ÞÝÝR DÝNLETÝSÝ
ETKÝNLÝÐÝMÝZ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Þubemiz Sosyal Etkinlikler kapsamýnda düzenlenen "DENÝZ
ÝNAN'LA ÞÝÝRÝN KIRK YÜZÜ" Þiir Dinletisi Programýmýz 23 Þubat
2019 tarihinde Saat: 19.30 da Mimarlar Odasý Taþ Bina'da
gerçekleþtirildi. "Hayat yaþamaktýr demek için denizden þiir
tuttum isimli þiir tiyatrosu'nunda sergilendiði ve bir çok þairimizin
katýldýðý programýmýza katýlým oldukça yoðun oldu.

32- ÞUBE ÜYE KAHVALTIMIZ 10 MART PAZAR GÜNÜ VEHBÝ
KOÇ VAKFI FORD OTOSAN TESÝSLERÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Üyelerimizle dayanýþmayý arttýrmak adýna düzenlediðimiz "Üye
kahvaltýmýz" 10 Mart 2019 Pazar günü DÝVAN Pastahaneleri
Ýþletmeciliðinde yürütülen, Vehbi KOÇ Vakfý Ford Otosan Sosyal
Tesislerinde 100 üyemizin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
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33- ÜYELERÝMÝZLE TUYAP/ÝSTANBUL DA GERÇEKLEÞEN WIN
EURASIA ÝMALAT SANAYÝ FUARINA KATILDIK.
15-18 Mart 2018 Tarihleri arasýnda, Ýstanbul Tüyap Fuar
merkezinde düzenlenen Wýn Eurasýa 2019 Fuarýna 16 Mart
2019 tarihinde teknik gezi düzenlendi. Teknik gezimize
temsilciliklerimiz ve þubemizden toplamda 57 üyemiz katýlým
saðladý.

35-YENÝ ÜYE TANIÞMA TOPLANTI VE KAHVALTISI
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
05 Mayýs 2019 Pazar günü Uygulamalý Eðitim Merkezi
Lokalimizde odamýza yeni kayýt yaptýran meslektaþlarýmýza
yönelik tanýþma toplantýsý ve kahvaltýsý düzenlendi.
Uygulamalý eðitim merkezimiz gezdirilerek, oda yapýsý ve
çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verilen üyelerimize, rozetleri takdim
edildi.
36- HUKUK SEMÝNERÝ - 4 "ÝÞ KAZALARININ HUKUKÝ
SONUÇLARI" PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
ÝSÝG Meclisi Kocaeli Yöneti Kurulu Üyesi Av. Ýrfan TAÞKIN
konuþmacý olarak katýlacaðý Hukuk Semineri "Ýþ Kazalarýnýn
Hukuki Sonuçlarý" Paneli 11 Mayýs 2019 tarihinde, Saat: 14:00
de MMO Kocaeli Þubemizde gerçekleþtirildi. Üyelerimizin
sorularý ve avukat Ýrfan Taþkýn'ýn cevaplarýyla konunun karþýlýklý
tartýþýldýðý Seminerimize 19 kiþi katýldý.

37-GELENEKSEL ÜYE PÝKNÝÐÝMÝZ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Yaza merhaba pikniðimiz bu yýl 15 Haziran 2019 Pazar günü
Maþukiye Cevizdibi Piknik Alanýnda saat 11.00-18.00 saatleri
arasýnda gerçekleþtirildi. Eðlenceli yarýþmalarýn organize edildiði
piknikte katýlan misafirlerimizle keyifli bir tatil günü geçirildi.

38- MESLEÐE HOÞGELDÝN SÖYLEÞÝ VE KOKTEYLÝ
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Kocaeli Üniversitesi Makina, Mekatronik, Endüstri, Otomotiv
ve Enerji Sistemleri Mühendisliði bölümlerinde bu sene Mesleðe
adým atacak Öðrenci Üyelerimize yönelik olarak 18 Haziran
2019 Pazartesi günü Mimarlar Odasý Taþ Bina'da "Mesleðe
Hoþgeldin Söyleþisi ve Kokteyli" gerçekleþtirildi.
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2019 yýlý "Genel Üye Toplantýsý" 24 Eylül 2019 tarihinde
Uygulamalý Eðitim Merkezimizde gerçekleþtirildi. Þube
çalýþmalarýnýn aktarýldýðý ve üye görüþlerinin alýndýðý toplantýmýza
70 üyemiz katýlým saðladý.

40- ISK-SODEX'2019 FUARINA KATILDIK.
05 Ekim 2019 tarihinde gerçekleþtirilen ISK SODEX (Uluslararasý
Isýtma, Soðutma, Klima, Havalandýrma, Yalýtým, Pompa, Vana,
Tesisat, Su Arýtma ve Güneþ Enerjisi Sistemleri) Fuarýna, üye
ve öðrenci üyelerimizle katýldýk.

7- Komisyom Çalýþmalarý ve Etkinlikler

39-2019 YILI GENEL ÜYE TOPLANTIMIZ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.

41- DOÐA YÜRÜYÜÞÜ ETKÝNLÝÐÝMÝZ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Etkinliðimiz 06 Ekim 2019 Pazar günü Sarýkamýþ Þehitleri yürüyüþ
parkurunda gerçekleþtirildi.

42- ÞUBE ÜYE KAHVALTIMIZ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Üye Kahvaltýmýz 13 Ekim 2019 tarihinde 09.30-12.00 saatleri
arasýnda MONTE AÝR CAFE RESTAURANT/SEKAPARK'ta 10 kiþinin
katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

43- GELENEKSEL 65.YIL KURULUÞ YILDÖNÜMÜ PLAKET TÖRENÝ
VE GELENEKSEL GECEMÝZ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Odamýz kuruluþunun 65. yýlý Plaket Töreni 150 üyemizin katýlýmý
ile gerçekleþtirildi. Meslekte 25, 40, 50 ve 60. yýllarýný doldurmuþ,
plaket ve onur belgelerini takdim edildiði Plaket Törenimize
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Yunus YENER, Ýl Koordinasyon Kurulu Oda Baþkanlarý, Teknoloji
Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Yýldýrým, KOÜ Makina
Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Halil Ýbrahim Saraç, MMO
Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluþu
Temsilcileri ve Basýn Mensuplarý katýldý.
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43- 14.DÖNEM 8.CÝ ÞUBE DANIÞMA KURULU TOPLANTIMIZ
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Þube Danýþma Kurulu Toplantýmýz 03.12.2019 tarihinde Þube
Toplantý salonumuzda gerçekleþtiri ldi. Þube ve
Temsilciliklerimizin çalýþmalarýnýn deðerlendirildiði, yeni dönem
önerilerinin alýndýðý danýþma kurulu toplantýmýza 94 üyemiz
katýlým saðladý.

45- TOPRAÐIN TUZU / Sebastião Salgado SOHBET BELGESEL
ETKÝNLÝÐÝMÝZ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Þube Üye Ýliþkileri ve Örgütlenme Komisyonu tarafýndan
düzenlenen Sohbet Belgesel ve Film Gösterimi etkinliðimiz;
Brezilyalý fotoðrafçý Sebastião Salgado'nun (Eleþtirmenlerin 26
ülkede 6 yýllýk bir çalýþmanýn yaptýðý "workers" albümü için
"Karl Marx'dan sonra yazýlmýþ en iyi manifesto" dedikleri
Salgado) meslek yaþamýndaki önemli çalýþmalarýný anlattýðý,
Wim Wenders ve Juliano Ribeiro Salgado tarafýndan yönetilen
belgesel film TOPRAÐIN TUZU filminin gösterimi ile
gerçekleþtirildi. Þube Eðitim Salonumuzda gerçekleþen etkinlðimize çok sayýda üyemizin katýlým saðladý.
46- ÞUBE ÜYE KAHVALTIMIZ MONTEAÝR CAFE RESTAURANT'TA
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Üye Kahvaltýmýz 12 Ocak 2020 tarihinde 09.30-12.00 saatleri
arasýnda MONTE AÝR CAFE RESTAURANT/SEKAPARK'ta 120
kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Üyelerimiz arasýndaki iletiþimi
güçlendirmek amacýyla düzenlediðimiz kahvaltýmýza, üyelerimiz
aileleriyle birlikte katýldý. Þube baþkanýmýz Murat KÜREKCÝ kýsa
bir konuþma yaparak üyelerimizi genel kurul ve seçimlere davet
etti.
47- GÜNÜN ÇORBASI" ÝSÝMLÝ TÝYATRO OYUNUNU
ÜYELERÝMÝZLE BÝRLÝKTE ÝZLEDÝK.
21 Þubat 2019 tarihinde Þehir Tiyatrolarý tarafýndan Kocaeli
Kongre Merkezinde sahne alan "Günün Çorbasý" adlý oyunu
100 meslektaþýmýz ve yakýný ile birlikte izledik.

48- YENÝ ÜYE TANIÞMA TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
27 Ocak 2020 tarihinde TMMOB Makina Mühendisleri
Odasý Kocaeli Þubemizde, odamýza yeni kayýt yaptýran
meslektaþlarýmýza yönelik tanýþma toplantýsý düzenlendi.
Toplantýda üyelerimize Oda yapýsý ve çalýþmalarý hakkýnda
bilgi verildi.
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1- GRUP BALANS KONSERÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Kocaeli Þubemiz Müzik Grubu BALANS Gebze Osman Hamdi
Bey Kültür Mekezinde sahne aldý. Üyelermiz ve ailelerinin yoðun
katýlým göstediði konsere yaklaþýk 350 kiþi katýldý. 05.01.2018

2- "YEREL YÖNETÝMLER, SORUNLAR, BEKLENTÝLER, ÇÖZÜMLER" PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz tarafýndan düzenlenen Yerel Yönetimler, Sorunlar, Beklentiler, Çözümler" temalý
panelimiz 24 Þubat 2018 Cumartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasýnda Gebze Kültür Merkezi Kardelen
Nikah Salonunda yaklaþýk 270 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

7- Komisyom Çalýþmalarý ve Etkinlikler

GEBZE ÝLÇE TEMSÝLCÝLÝÐÝ ETKÝNLÝKLERÝ

Panelimizin açýlýþýný Gebze Temsilciliði Yürütme Kurulu Üyemiz Sevda SARAÇ yaparken, Açýlýþ konuþmasýný
Þube Baþkanmýz Murat KÜREKCÝ gerçekleþtirdi.
Gebze de kentsel dönüsüme tabii olan Hürriyet ve Yavuz Sultan mah. de yasayanlar adina Av. Recep dursun
kisa bir konusma yapti. Sýrasýyla panelistlerimiz Tunceli-Ovacýk Belediye Baþkaný Fatih Mehmet MAÇOÐLU,
TMMOB Eski Baþkaný-Çankaya Belediyesi Eski Baþkaný Bülent TANIK'ýn yapmýþ oldugu konuþmalar sonrasý
panelimiz Gebze Temsilciliði Yürütme Kurulu Baþkanýmýz Sinan YÜCEL'Ýin moderatörlüðünde soru cevap
þeklinde devam etti.

3- ÇÖZÜM TEMEL LÝSESÝ MÜHENDÝSLÝK TANITIM ETKÝNLÝÐÝ
DÜZENLENDÝ.
Gebze de bulunan Çözüm Teme Lisesi öðrencilerine yönelik
olarak, mühendislik mesleklerinin tanýtým semineri düzenlendi.
Yürütme Kurulu Baþkaný Sinan Yücel, Yürütme Kurulu Üyesi
Mehtap Demir ve Temsilcilik Teknik Görevlisi Tanfer Yeþiltepe'nin
katýldýðý seminerde mühendislik mesleklerinin tanýtýmý
yapýldý.27.03.2018
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4- GEBZE TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ SANAYÝ VE TEKNOLOJÝ
ZÝRVESÝNE KATILDIK.
Gebze Teknik Üniversitesinde 11-14 Nisan tarihlerinde
gerçekleþen Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'ne katýldýk. Üniversite
yerleþkesinde kurduðumuz standýmýzda oda çalýþmalarýmýza
yönelik tanýtým ve üyelik iþlemleri yapýldý.

5- RAFTÝNG ETKÝNLÝÐÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz sosyal etkinlikler komisyonunun
katkýlarý ile 3. Geleneksel rafting etkinliðimiz gerçekleþtirildi.
Düzce Melen Çayýnda gerçekleþen rafting etkinliðimize 48 kiþi
katýlým saðladý. 15.04.2018

6- YENÝ ÜYE TANIÞMA TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimize son 5 ay içerisinde kayýt olmuþ
üyelerimize yönelik olarak yeni üye tanýþma toplantýsý
gerçekleþtirildi. Temsilcilik komisyonlarýmýzýn da katýldýðý etkinlik
sonunda yeni kayýt yaptýran üyelerimize oda rozetleri
takýldý.27.04.2018

7- ASANSÖR KOMÝSYONU TEKNÝK GEZÝSÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz Asansör Komisyonunun katkýlarý ile
Makina Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þube Suat Sezai Gürü
Eðitim ve Uygulama Merkezi Asansör birimine teknik gezi
düzenlendi. 05.05.2018

8- KADIN ÜYE KOMÝSYONU KAHVALTISI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz bünyesinde kurulan Kadýn Üye
Komisyonumuzun üyelerinin katýldýðý kahvaltý etkinliði
düzenlendi. Komisyon çalýþmalarýnýn konuþulduðu kahvaltý
etkinliðine 8 üyemiz katýldý.06.05.2018
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10- GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Üyelerimiz ve ailelerine yönelik olarak düzenlediðimiz geleneksel
üye kahvaltýmýz anneler gününe özel 13 Mayýs 2018 tarihinde
Bayramoðlu Doða Park Restaurantta gerçekleþtirildi. Kahvaltý
etkinliðimize 125 üyemiz ve aileleri katýlým saðladý.
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9- ASANSÖR PANELÝMÝZ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz Asansör Komisyonumuzun katkýlarý
ile site ve bina yöneticilerine yönelik olarak "Asansör Periyodik
Kontrol Yönetmeliðinde Site ve Bina Yöneticilerinin
Sorumluluklarý" paneli düzenlendi. Üyelerimiz; Özgür KILIÇ,
Tuðrul BÖLÜKBAÞ ve Ý.Batýhan ÖZTÜRK'ün konuþmacý olarak
katýldýðý panel Gebze Ticaret Odasý Konferans Salonunda
gerçekleþtirildi.12.05.2018

11- HAZÝRAN SEÇÝMLERÝ HAKKINDA ODA GÖRÜÞÜ GEBZE
HALKINA ÝLETÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz 24 Haziran seçimleri hakkýnda
Gebzelileri oy kullanmaya çaðýrmak amacýyla odamýzýn
hazýrlamýþ olduðu bildiriler üyelerimizle birlikte Gebze çarþý
merkezinde daðýtýldý.22.06.2018

12- 2 TEMMUZ SÝVAS ANMASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz 2 Temmuz 1993 yýlýnda Sivas Madýmak
otelinde yitirdiðimiz aydýnlarýmýzý ve sanatçýlarýmýzý anmak
amacýyla belgesel gösterimi ve müzik dinletisi gerçekleþtirdi.
Gebze Ýlçe temsilciliðimiz lokalinde gerçekleþtirilen etkinliðe
üyelerimiz ve aileleri katýldý. 02.07.2018

13- GELENEKSEL TAVLA TURNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz Sosyal Etkinlikler Komisyonunun
katkýlarý ile 03 Temmuz Salý günü 3. Geleneksel Tavla Turnuvasý
gerçekleþtirildi. 30 üyemizin katýldýðý turnuvada, üyelerimiz
Ulaþ Ekinci birinci, Bekir Uçkun ikinci, Gökhan Akçeþme ise
üçüncü oldu. Dereceye giren üyelerimize ödüllerini yürütme
kurulu baþkanýmýz Sinan Yücel takdim etti.
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14- "DÝREN" FÝLM GÖSTERÝMÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz Kadýn Komisyonun katkýlarý ile "Diren"
filminin gösterimi gerçekleþtirildi. Temsilcilik lokalinde
gerçekleþtirilen film gösterimine 12 kadýn üyemiz katýlým
saðladý.23.07.2018

15- DOÐA YÜRÜYÜÞÜ ETKÝNLÝÐÝMÝZ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz Sosyal Etkinlikler Komisyonunun
katkýlarý Ýzmit Serindere Kanyonuna doða yürüyüþü düzenledi.
Kartepe Sultaniye köyünden baþlayan doða yürüyüþü 13,5 km
sürdü. Doða yürüyüþü etkinliðimize 46 kiþi katýlým saðladý.
12.08.2018

16- YENÝ ÜYE TANIÞMA TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimize yeni üye olan meslektaþlarýmýzla
tanýþma toplantýsý ve rozet takma etkinliði gerçekleþtirildi.
Temsilcilik komisyonlarýmýzýn da katýldýðý etkinlik sonunda yeni
kayýt yaptýran üyelerimize oda rozetleri takýldý.12.10.2018

17- GELENEKSEL ÜYE KAHVALTISI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Üyelerimiz ve ailelerine yönelik olarak düzenlediðimiz geleneksel
üye kahvaltýmýz sosyal etkinlikler komisyonun katkýlarý ile 21
Ekim 2018 tarihinde Bayramoðlu Doða Park Restaurantta
gerçekleþtirildi. Kahvaltý etkinliðimize 50'yi aþkýn üyemiz katýlým
saðladý.

18- BOWLÝNG TURNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz sosyal etkinlikler komisyonunun
katkýlarý ile "Bowling Turnuvasý" gerçekleþtirildi. 20 üyemizin
katýldýðý turnuvada Metin Baþoðlu birinci, Barýþ Ýnce ikinci ve
Özgür Kýlýç üçüncü oldu. 14.11.2018
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19- KÜRESEL ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝ VE YEREL YÖNETÝMLER PANELÝ
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
TMMOB'a baðlý odalarýn Gebze Ýlçe Temsilcilikleri ve Gebze
Ticaret Odasý tarafýndan ortak düzenlenen "Küresel Ýklim
Deðiþikliði ve Yerel Yönetimler" konulu seminer 14 Kasým 2018
tarihinde Gebze T icaret Odasý Konferans Salonunda
gerçekleþtirildi. Gerçekleþtirilen seminere Gebze kaymakamý
Sn. Mustafa GÜLER, Gebze Ticaret Odasý Baþkaný Sn. Nail ÇÝLER,
Gebze Teknik Üniversitesi Ýþletme Bölümü Dekaný Sn. Ebru
TÜMER KABADAYI, Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisleri
Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Mahnaz GÜMRÜKÇÜOÐLU YÝÐÝT ve çok sayýda mimar, mühendis ve Gebze
halkýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Seminer Ýnþaat Mühendisleri Odasý Gebze Temsilcilik Baþkaný Sn. Ahmet
KADI'nýn açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Prof. Dr. Sn. Mikdat KADIOÐLU iklim deðiþikliði üzerine yaptýðý sunumda
'günübirlik politikalarla deðil, uzun vadeli ve bilimsel bir yaklaþýmla hemen harekete geçilmesi' gerektiðinin
vurguladý. Þehir kurulacak, fabrika yapýlacak, su ve tarým arazisi olarak kullanýlacak alanlarýn iklime göre
belirlenmesi ve buralarýn çakýl taþýna kadar korunmasý gerektiðini vurgulayan Prof. Dr. Kadýoðlu, "Bunlar
yapýlmadýðý takdirde bizi daha fazla gýda ithalatý, daha pahalý gýda ürünleri, daha fazla köyden kente göç
ve iþsizlik artýþý bekliyor. Türkiye'de ve dünyada iklim deðiþikliði konusu çok önem arz ediyor." dedi. Prof.
Dr. Miktad Kadýoðlu yaptýðý sunumda yerel yönetimlerin ve belediyelerin kenti yönetirken iklim deðiþikliðine
yönelik bilimsel çalýþmalar yapmasý gerektiðini vurguladý.14.11.2018

20- TAÞ BOYAMA ETKÝNLÝÐÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimizde Kadýn Komisyonunun katkýlarý ile
"Taþ Boyama" etkinliði gerçekleþtirildi. Albert Camus'un
"Yabancý" adlý kitabýnýn incelemesi ile baþlayan etkinliðe 11
üyemiz katýlým saðladý. 26.11.2018

21- CAN DOSTUM FÝLM GÖSTERÝMÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz Sosyal Etkinlikler Komisyonun katkýlarý
ile 07 Aralýk 2018 günü "Can Dostum" filminin gösterimi
gerçekleþtirildi. Temsilciliðimiz lokalinde gerçekleþtirilen
gösterime üyelerimiz ve aileleri katýldý. Film gösterimine 14
kiþi katýldý.

22- MÜHENDÝSLÝK MESLEKLERÝ TANITIM ETKÝNLÝÐÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze de bulunan Özel Yeni Umut Okullarý Fen Lisesi öðrencileri ile "Mühendislik Meslekleri Tanýtým Günü"
etkinliðinde bir araya geldik. Odamýzý temsilen Yürütme Kurulu Baþkaný Sinan Yücel'in katýldýðý etkinlikte
öðrencilere mühendislik meslekleri, çalýþma alanlarý ve teknolojik çalýþmalarý hakkýnda sunum yapýldý.
13.12.2018
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23- "KEÇE TASARIMI" ETKÝNLÝÐÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz Kadýn Komisyonunun katkýlarý ile 24
Aralýk 2018 günü "Keçeden kese, cüzdan tasarýmý" etkinliði
düzenlendi. Etkinlik öncesi Cengiz Aytmatov'un "Cemile"adlý
kitabýnýn çözümlemesi yapýldý.
24- GEBZE HUZUREVÝNE ZÝYARET GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz Sosyal Etkinlikler Komisyonunun katkýlarý ile 29 Aralýk 2018 günü Gebze Huzurevinde
kalan yaþlýlarýmýz ziyaret edildi. Yeni yýl dileklerinin iletildiði ziyarette üyelerimiz huzurevi sakinlerine çiçek
taktim ettiler. Ziyarete 22 üyemiz katýlým saðladý.

25- KARTEPE GEZÝSÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz Sosyal Etkinlikler Komisyonunun
katkýlarý ile 06 Ocak 2019 günü Kartepe Kayak Merkezine gezi
gerçekleþtirildi. Gerçekleþtirilen geziye 32 kiþi katýldý.

26- MÜHENDÝSLÝK TANITIM ETKÝNLÝÐÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Þehit Ýlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi öðrencileri ile
mühendislik meslekleri tanýtým etkinliðinde biraya geldik.
Makina Mühendisi Barýþ Ýnce, Endüstri Mühendisi Mehtap
Demir, Ýnþaat Mühendisi Çaðdaþ Kara, Gýda Mühendisi Betül
Koçan ve Mimar Cenk Elgin öðrencilerin sorularýný yanýtladýlar.
Etkinlikte Gebze Temsilcilik Yürütme Kurulu Baþkaný Sinan Yücel
de odamýz hakkýnda öðrencilere bilgi verdi. 11.01.2019
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28- "KANSERDE ERKEN TANI HAYAT KURTARIR"
BÝLGÝLENDÝRME SEMÝNERÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
TMMOB Gebze Temsilciliði ve Gebze Ticaret Odasýnýn katkilari
ile "Kanserde Erken Taný Hayat Kurtarýr" semineri Medikal Park
Hastanesinin doktorlarýnýn sunumlarýyla Gebze Ticaret Odasý
Konferans salonunda gerçekleþtirildi. 13.02.2019
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27- "ÇALIÞMA YAÞAMINDA HAKLARIMIZ VE KIDEM
TAZMÝNATI" ÜYE ETKÝNLÝÐÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði
Komisyonunun katkýlarý ile "Çalýþma Yaþamýnda Haklarýmýz ve
Kýdem Tazminatý" semineri gerçekleþtirildi. Avukat Ali Eþki'nin
anlatýmýyla gerçekleþtirilen seminere 22 üyemiz katýlým saðladý.
01.02.2019

29- ÇÝRKÝN KRAL EFSANESÝ FÝLM GÖSTERÝMÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimizde Sosyal Etkinlikler Komisyonunun
katkýlarý ile "Çirkin Kral Efsanesi" film gösterimi gerçekleþtirildi.
Yýlmaz Güneyin yaþamýný konu alan filmin Gebze de ilk gösterimi
gerçekleþtirildi Film gösterimine 25 üyemiz katýlým saðladý.
13.02.2019

30- "YAÞAMAYA DAÝR" ÞÝÝR DÝNLETÝSÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz sosyal etkinlikler komisyonunun
katkýlarý ile "Yaþamaya Dair" þiir dinletisi etkinliði gerçekleþtirildi.
Nazým Hikmet þiirlerinin seslendirildiði dinletimiz Tekin Çelik
ve Ümit Çavusoðlu katkýlarý ile gerçekleþtirildi. 10.04.2019

31- "SANAYÝ 4.0, YAPAY ZEKA VE SINIF MÜCADELESÝ" SEMÝNERÝ
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz de 23 Mayýs 2019 tarihinde
Akademisyen Özgür NARÝN'nin sunumuyla "Sanayi 4.0, Yapay
Zeka ve Sýnýf Mücadelesi" semineri gerçekleþtirildi. Seminere
40'ýn üzerinde kiþi katýldý.
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32- STÄUBLÝ SANAYÝ MAKÝNE VE AKSESUARLARI FÝRMASINA
TEKNÝK GEZÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz Endüstri ve Ýþletme Mühendisleri
komisyonumuzun katkýlarý ile Stäubli Sanayi Makine ve
Aksesuarlarý Tic. Ltd. Þti'ne teknik gezi gerçekleþtirildi. Teknik
gezi de ayný zamanda SMED konusunda firma tarafýndan
katýlýmcýlara eðitim verildi. 29.06.2019

33- GELENEKSEL BOWLÝNG TURNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz Sosyal Etkinlikler Komisyonumuzun
katkýlarý ile 2. Geleneksel Bowling Turnuvasý gerçekleþtirildi.
Tunuvaya 22 kiþi katýldý. 11.07.2019
34- GTÜ MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ ZÝYARET EDÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz yürütme kurulu, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kongre
Merkezinde gerçekleþtireceðimiz V. Enerji Verimliliði Kongremiz hakkýnda GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekaný
Prof. Dr. Taþkýn Kavzoðlu, Makina Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Selim Sivrioðlu, Enerji Enstitüsü
Müdürü Doc. Dr. Ali Murat Soydan ve Makina Mühendisliði Bölümü hocasý Prof. Dr. Alp Er Konukman'ý
ziyaret etti. 29.07.2019

35- V. ENERJÝ VERÝMLÝÐÝ KONGRESÝ DAVETÝ ÝÇÝN FÝRMA ZÝYARETLERÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz yürütme kurulu, V. Enerji Verimliliði Kongremiz hakkýnda Gebze de bulunan
firmalarý ziyaret etti. Kongre çalýþmalarýmýz hakkýnda bilgilerin aktarýldýðý ziyarette firmalar da çalýþan
meslektaþlarýmýzýn kongremize delege olarak katýlmalarý talep edildi. 19.08.2019
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36- DEPREM EÐÝTÝMÝ VE ANMA YÜRÜYÜÞÜ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
17 Aðustos Marmara depreminin 20'nci yýlýnda düzenlenen programda depremde hayatýný kaybedenler
anýldý ve depreme yönelik önlemlere dair eðitim verildi. TMMOB Gebze Bileþenleri öncülüðünde, Gebze
Belediyesi ve Gebze Ticaret Odasý'nýn katkýlarý ile Gebze Gölcüönü Meydaný'nda düzenlenen programa ilgi
yoðun oldu. Gün boyunca AFAD TIR'ý içinde vatandaþlara deprem esnasýnda nasýl davranmalarý gerektiðine
dair eðitim TIR'ýn içinde, deprem sarsýntýsý yaþatýlarak verildi. Yine depreme dair fotoðraflarýn yer aldýðý
sergi, vatandaþlar tarafýndan gün boyunca ilgiyle gezildi. Dünya Serbest Dalýþ Rekortmeni Ufuk Koçak ve
Ýstanbul Üniversitesi Öðretim Görevlisi Prof.Dr.Mikdat Kadýoðlu'nun konuþmacý olarak katýldýðý programýn
ardýndan deprem duyarlýlýk yürüyüþü yapýldý. Kent meydanýndan Gebze Kaymakamlýðý önüne gerçekleþen
yürüyüþle program sona erdi. 23.08.2019

37- "SEKTÖREL SORUNLAR VE UYGULAMALARI" TOPLANTISI
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
TMMOB Gebze Temsilciliði ve Gebze Belediyesi tarafýndan,
Gebze Ticaret Odasý Meclis Salonunda düzenlenen ve proje
müelliflerinin katýldýðý "Sektörel Sorunlar ve Uygulamalarý"
gündemli toplantý gerçekleþtirildi. 20.09.2019

38- YENÝ ÜYE TANIÞMA TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze ilçe temsilciliðimize son altý ay içerisinde üye olmuþ
meslektaþlarýmýza yönelik "Üye Tanýþma Toplantýsý"
gerçekleþtirildi. Temsilcilik yürütme kurulu, temsilcilik çalýþanlarý,
komisyon üyelerimiz ve yeni üyelerimizin katýldýðý toplantýda
oda çalýþmalarýmýz ve meslek alanlarýmýza dair çalýþmalar
hakkýnda sunum yapýldý. Etkinlikte yeni üyelerimize oda rozetleri
takdim edildi. 20.09.2019

39- 2019 MESLEKTE ONUR YILI ETKÝNLÝÐÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimize üye, mesleklerinde 5. , 10. , 15.
ve 20. yýllarýný 2019da dolduran üyelerimize "meslekte onur
yýlý" belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.
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Gebze Ticaret Odasý Konferans Salonunda düzenlenen etkinliðe
Kocaeli Þube Baþkanýmýz Murat KÜREKCÝ, Gebze Ticaret Odasý
Baþkaný Nail
ÇÝLER Mimarlar Odasý Gebze Ýlçe Temsilciliði Baþkaný Nilay
ÇELÝKER , üyelerimiz ve ailleri katýlým saðladý. Yapýlan
konuþmalarýn ardýndan üyelerimize meslekte onur belgeleri
verildi. 16.11.2019

40- GELENEKSEL ÜYE KAHVALTISI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliði Sosyal Etkinlikler Komisyonunun katkýlarý
ile Geleneksel Üye Kahvaltýsý 24 Kasým 2019 tarihinde Tuzla
Marina da gerçekleþtirildi. Üyelerimiz ve ailelerinin katýlým
saðladýðý kahvaltýya 68 kiþi katýldý.

41- DOÐA GEZÝSÝ ETKÝNLÝÐÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliði Sosyal Etkinlikler Komisyonunun katkýlarý
Bursa Keramet ve Kýzderbent köylerine doða gezisi etkinliði
gerçekleþtirildi. Etkinliðe 30 üyemiz katýlým saðladý. 01.12.2019

42- ENDÜSTRÝNÝN GELECEÐÝ ZÝRVESÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz ve Proto Altar - Autodesk Türkiye'nin katkýlarý ile 26 Aralýk 2019 günü GEPOSP
konferans salonunda "Endüstrinin Geleceði Zirvesi" etkinliði gerçekleþtirildi. Etkinliðe 70 yakýn üyemiz katýlým
saðladý.
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43-REVÝZE OTOPARK VE ÝMAR YÖNETMELÝÐÝ ÝLE YAPI MÜTEAHHÝTLERÝNÝN SINIFLANDIRILMASI
BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
TMMOB Gebze bileþenleri, Gebze Belediyesi ve Gebze Ticaret Odasý'nýn katkýlarý ile 20 Aralýk 2019 tarihinde
Gebze Belediyesi Kültür Merkezinde Revize Otopark ve Ýmar Yönetmeliði ile Yapý Müteahhitlerinin
Sýnýflandýrýlmasý konulu bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirildi.
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1- 09 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen
yeni yýl üye kokteylinde üyelerimizle
bir araya geldik.

2- 11 ÞUBAT 2018 Geleneksel üye
kahvaltýmýzý Evin Park Restaurant
Cafede gerçekleþtirildi.

7- Komisyom Çalýþmalarý ve Etkinlikler

SAKARYA ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ ETKÝNLÝKLERÝ

3- 1 MAYISTA ALANLARDAYDIK
Makine Mühendisleri Odasý Sakarya temsilciliði olarak
1 Mayýs Emek ve Dayanýþma gününde alanlardaydýk.

4- ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PANELÝ DÜZENLEDÝK
Sakarya temsilciliðimiz tarafýndan Ýþ Saðlýðý ve güvenliði haftasýnda; 10 Mayýs 2018 tarihinde SATSO konferans
salonunda düzenlediðimiz ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ panelimiz yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi.
Panelde; Ýþ Saðlýðý ve güvenliði bilgi yönetim sistemi hakkýnda ÝGU Gökmen AYDIN; Ýþ güvenliði uzmanlarýnýn
ve iþyeri hekimlerinin hukuki sorumluluklarý konusunda Dr. Murat ÖZVERÝ ; Göçmen iþçi kavramý ve göçmen
iþçilerin sorunlarý konusunda Doç.Dr. Rufat AKBIYIKLI ve ÝSG de iyi uygulamalar konusunda TOYOTA A.Þ
Firmasýndan Ýþ Güvenliði uzmaný Güvenç CENGÝZ katýlýmcýlarý bilgilendirdi.Ortak saðlýk ve güvenlik birimi
çalýþanlarý,Ýþ güvenliði uzmanlarý,Ýþyeri hekimleri ve Ýþ güvenliði konusunda görev yapan üyelerimizin ilgi
gösterdiði panel 150 kiþilik katýlýmla gerçekleþtirilmiþtir.
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5- MAKÝNA GÜVENLÝÐÝ SÖYLEÞÝ ETKÝNLÝÐÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ
01 Aðustos 2018 tarihinde SÝCK Firmasý iþbirliðiyle SATSO Ali
Coþkun salonunda ''MAKÝNA GÜVENLÝÐÝ'' semineri
gerçekleþtirdik. Seminer kapsamýnda katýlýmcýlara; Makine
Emniyeti yönetmeliði 2006/42/AT, Risk deðerlendirme EN ISO
12100, Uygun Koruyucu Önlem Seçimi konularýnda bilgilendirme
yapýldý ve Demo çalýþmasýyla güvenlik ürünlerinin tanýtýmý
gerçekleþtirildi. Yoðun ilgi çeken seminere katýlým gösteren 113
katýlýmcýya katýlýmcý belgesi verildi.

6- GELENEKSEL TAVLA TURNUVAMIZI GERÇEKLEÞTÝRDÝK
13.10.2018-20.10.2018 Tarihleri arasýnda Sakarya Temsilciliðimizde gerçekleþtirilen turnuvada dereceye
giren üyelerimiz
1-Erol PATLAR
2-Orhan CANTEKÝN
3- Ali ÝRÝÇ

7- AUTODESK FÝRMASI ÝÞBÝRLÝÐÝNDE ÝÞTE TASARIM ZÝRVESÝ
DÜZENLENDÝ.
Temsilciliðimizde, Mimar ve Mühendislere yönelik olarak
düzenlenen etkinliðe 110 kiþilik bir katýlým saðlandý. 24.10.2018

8- Sakarya Temsilciliðimizin düzenlediði ve Kocaeli þube
üyelerimizin de katýldýðý DOÐA YÜRÜYÜÞÜ etkinliðimiz
gerçekleþtirildi..Kocaeli sýnýrlarý içerisinde yer alan Kartepe
Kuzuyayla,Altýnoluk,Molla Yakup çayýrý geçiþinde
gerçekleþtirdiðimiz etkinliðimize 26 üyemiz katýldý. 04 kasým
2018
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10- Geleneksel hale getirdiðimiz üye kahvaltýmýzý üyelerimiz
ve aileleri ile birlikte sýcak bir ortamda gerçekleþtirdik.
23.12.2018

7- Komisyom Çalýþmalarý ve Etkinlikler

9- Temsilciliðimizde geleneksel hale gelen Film gösterimi
etkinlimizi gerçekleþtirildi.
Üyelerimiz ve yakýnlarý ile birlikte Güneþli Pazartesiler filmini
izledik. 09 kasým 2018

11- MMO Kocaeli þube baþkanýmýz Murat Kürekçi,þube yönetim
kurulu üyemiz Hüseyin Çelik,Sakarya temsilcilik yürütme kurulu
sekreterimiz Olgun Özdemir ve teknik görevi arkadaþlarýmýz
Hamdi Erol ve Alican Yoldaþ ile birlikte gerçekleþtirdiðimiz Asaþ
firmasý ziyaretinde üyelerimizle bir araya geldik. Üyemiz Onur
Kostak çalýþma arkadaþlarý tarafýndan MMO iþyeri temsilcisi
olarak seçildi.27.12.2018

12- Makina Mühendisleri Odasý Sakarya Ýl Temsilciliði Sosyal
Etkinlikler ve Üye Örgütlenme Komisyonun önerisi
doðrultusunda 12 Kasým 2018 Tarihinde baþlamak kaydý ile
haftada 1 gün olacak þekilde 8 haftalýk Zeybek Kursu etkinliðine
üyelerimiz ile birlikte gerçekleþtirildi

13- Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarý konulu panelimizi
gerçekleþtirildi. 03 Mayýs 2019
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115

7- Komisyom Çalýþmalarý ve Etkinlikler

14- 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Sakarya
fener alayý na temsilcilik olarak katýlým saðladýk.19.05.2019

15- Sakarya Temsilciliðimiz kitap okuma grubu Periyodik olarak
bir araya gelerek kitap okumalarý sonrasýnda deðerlendirmeler
gerçekleþtirildi.

16- Sakarya Tems.Üye Kahvaltýmýz 20 Ocak 2020 tarihinde
09.30-12.00 saatleri arasýnda LERA RESTAURANT/SEKAPARK'ta
80 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

17- Þubemize baðlý Sakarya Ýl Temsilciliðimizin etkinlik alanýnda
kayýtlý olan, Meslekte 5,10,15,20 yýlýný dolduran üyelerimize
Onur Belgelerinin takdim edildiði etkinliðimiz 25 Ocak 2020
Cumartesi günü gerçekleþtirildi.
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1- Ýlimizde düzenlenen Bolu Ýli Kurumlar Arasý Masa Tenisi
Turnuvasýna Temsilciliðimiz adýna katýlým saðlanmýþtýr.

7- Komisyom Çalýþmalarý ve Etkinlikler

BOLU ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ ETKÝNLÝKLER

2- 06.05.2018 Pazar günü Filiz Restaurant'ta gerçekleþen
üyemiz ve ailelerinin yer aldýðý üye kahvaltýnsa 70 kiþi katýlým
saðlamýþtýr.

3- 19 Aralýk Çarþamba günü Soylu Otelde Üyemiz ve eþlerinin
katýlýmýyla 50 kiþilik yýl sonu yemeði düzenlenmiþtir.

4- 23.04.2019 Tarihinde Mengen Þirinyazý Göletinde Üye
doða yürütüþü gerçekleþtirildi.

5- 21.04.2019 Tarihinde Bolu Filiz Restaurant'ta oda üye
kahvaltýsý gerçekleþtirilmiþ olup 35 kiþilik bir katýlým
gerçekleþmiþtir.
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KONGRE, KURULTAY
SEMPOZYUM
ÇALIŞMALARI

8

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Öðrenci Üye
Komisyonu tarafýndan düzenlenen Öðrenci
Üye Yerel Kurultayý 15 Aralýk'ta MMO Kocaeli Þube Konferans Salonu'nda
gerçekleþtirildi.
Öðrencilerin mesleki kiþisel donanýmlarýný artýrmak amacýyla planlanan
etkinliðe makina ve endüstri mühendisliði bölümünde okuyan öðrenci
üyelerimiz katýldý.
"Baþka Bir Üniversite Mümkün" temasýyla düzenlenen etkinlikte;
üniversitelerde alýnan eðitimin niteliði, gelecek kaygýsý ve öðrenci üye
örgütlülüðünün önemi baþlýklý konular tartýþýldý. Etkinlik kapsamýnda
öðrencilerle buluþan Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Bedri TEKÝN açýlýþ konuþmasý gerçekleþtirdi.
Þube Baþkaný Murat KÜREKÇÝ nin konuþmasýndan sonra, "Eðitim,
Örgütlenme, Üniversite ve Öðrenci Sorunlarý" baþlýklarýndan oluþan 3 oturumda öðrenciler söz alarak,"
Eðitimin; parasýz, bilimsel, demokratik, laik ve nitelikli olmasý gerektiði, mesleki geliþimi hedefleyerek bilgi
ve teknolojiyi takip etmesinin zorunlu olduðu görüþleri paylaþýldý. Ayrýca Öðrencilerin barýnma sorunlarý ve
yaþanýlan zorluklarýn da ifade edildiði serbest kürsüden katýlýmcýlar fikir ve görüþlerini aktadýrlar.

8- Kongre, Kurultay, Seöpozyum Çalýþmalarý

ÖÐRENCÝ ÜYE YEREL KURULTAYI 2018 GERÇEKLEÞTÝ

Kocaeli Þube Öðrenci Üye Yerel Kurultayýnda sunulan görüþlerden oluþan sonuç bildirgesinin sunulacaðý;
9 Mart 2019 tarihinde Ankara'da, TMMOB Teoman Öztürk Öðrenci Evi ve Sosyal Tesisi' nde gerçekleþtirilecek
olan 'Öðrenci Üye Kurultayý'na katýlým çaðrýsýyla sonlandýrýldý.
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8- Kongre, Kurultay, Seöpozyum Çalýþmalarý

ENDÜSTRÝ 4 0
"DÜNYANIN YENÝ ÇALIÞMA MODELÝ, DÝJÝTAL DÖNÜÞÜM ÝLE VERÝMLÝLÝK"
SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi
Gebze Ýlçe Temsilciliði tarafýndan 2/3 Mart 2019
tarihlerinde "Dünyanýn Yeni Çalýþma Modeli, Dijital
Dönüþüm ile Verimlilik" temalý Endüstri 4.0
sempozyumu düzenlendi. Gebze Kültür Merkezinde
gerçekleþtirilen sempozyuma iki gün boyunca 300'ün
üzerinde kiþi katýlým saðladý. Gerçekleþtirilen
sempozyuma Makina Mühendisleri Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Yunus Yener, MMO Kocaeli Þubesi
Baþkaný Murat Kürekçi ve þube yönetim kurulu üyeleri,
MMO Zonguldak Þubesi Baþkaný Birhan Þahin katýldý.
Gebze Ýlçe Temsilciliði Baþkaný Sinan Yücel'in
süredir çalýþmalarýnýn sürdürüldüðü, ciddi bir emek ve
özveri ile çalýþtýrýlan ve 2 gün sürecek olan
sempozyumda, çalýþma yaþamýmýza ve hayatýmýza hýzlý
bir giriþi yapan "Endüstri 4.0"'ý çok farklý yönleri ile ele
alýnacaðýnýn, dijitalleþme, robotik sistemler, istihdam
sorunu, akýllý enerji sistemleri, insana etkileri gibi
konuyu bu iki günlük süre içerisinde konuþulacaðýný
belirtiði açýlýþ konuþmasýndan sonra;
MMO Kocaeli Þubesi Baþkaný Murat Kürekçi ve MMO
Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Yunus Yener birer konuþma
yaptýlar. Gerçekleþtirilen sempozyumda 2 gün boyunca Endüstri 4.0'ýn farklý boyutlarý ele alýndý.
Sempozyumda sunum yapýlan konular;
- Endüstri 4.0'ýn Ýnsana Etkileri
- Endüstri 4.0'da Robotik Sistemler
- Endüstri 4.0 Hidrolik Pnömatik Uygulama Alanlarý
- Endüstri 4.0 Sürecinde Dijital Fabrikalar
- Endüstri 4.0'da Üretim Operasyonlarý ve Yönetim Sistemleri
- Endüstri 4.0'da Akýllý Enerji Sistemleri
- SAP ve Dijital Dönüþüm

122

MMO Kocaeli Þube 14. Dönem Çalýþma Raporu

Makine Mühendisleri Odasý Kocaeli Þube yürütücülüðünde Oda Merkezi adýna 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde
Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde, #gelecegimizenerji" ana temasý çerçevesinde gerçekleþtirilen
V.ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ KONGREMÝZ yaklaþýk 1300 kiþinin katýlýmýyla tamamlandý.
Ýki gün süren kongremizin açýlýþ konuþmalarýný MMO Baþkaný Yunus YENER ve MMO Kocaeli Þube Yönetim
Kurulu Baþkaný Murat KÜREKÇÝ, Kocaeli Vali Yardýmcýsý Osman EKÞÝ, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlýðý Enerji
Verimliliði ve Çevre Dairesi Baþkaný Dr.Oðuz CAN, Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Tahir BÜYÜKAKIN,Gebze
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN, Gebze Ticaret Odasý Baþkaný Nail ÇÝLER
tarafýndan yapýldý.
Kongremiz, 7 kamu kuruluþu, 13 sivil toplum kuruluþu, 33 üniversite ve 42 özel sektör kuruluþunun desteði
ve firmalarýn sergi katýlýmýyla gerçekleþmiþtir. Etkinliðe, TMMOB ile baðlý Odalarýn yöneticileri, MMO Genel
Merkez ve Þube Yöneticileri, Kocaeli Valiliði, Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný, Gebze Belediye Baþkaný,
Körfez Belediye Baþkaný, Ýzmit Belediye Baþkan Yardýmcýsý, T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý temsilcileri, T.C.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý temsilcileri, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý temsilcileri, T.C. Ulaþtýrma
ve Altyapý Bakanlýðý temsilcileri, Üniversitelerden akademisyenler, ürün ve hizmet üreticileri, sektör dernek
temsilcileri, kamu kurumlarý ve özel kuruluþlardan uzmanlar, mühendis ve teknik elemanlar ile üniversite
ve lise öðrencileri katýlmýþtýr.

8- Kongre, Kurultay, Seöpozyum Çalýþmalarý

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI KOCAELÝ ÞUBESÝ
TARAFINDAN DÜZENLENEN
V.ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ KONGRE VE SERGÝSÝ 18-19 EKÝM 2019
TARÝHLERÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.

Açýlýþ oturumunda "Dünya'da ve Ülkemizde Enerji Verimliliði" baþlýðý altýnda TMMOB MMO Enerji Verimliliði
Çalýþmalarý, Türkiye'de Enerji Verimliliði,
Enerji Yönetimi, ve EVD-ESCO Piyasasý,
Dünyada ve Ülkemizde Enerjiyi Verimli
Dönüþtürmek ve Verimli Tüketmek, Ulusal
Enerji Verimliliði Eylem Planý (2017-2023),
Ulaþým Faaliyetlerinde Enerji Verimliliði
konularý ele alýnarak Ülkemizin Enerji
Görünümü ve Enerji Verimliliði Eylem
Planlarý ortaya konulmuþtur.
Kongrede; Enerji Verimliliði Kanununun
yürürlüðe girmesinden bu yana enerji
verimliliðinde ülke olarak geldiðimiz nokta,
uygulamadaki sorunlar ile çözümlerine
yönelik öneri ve görüþler tartýþmaya
açýlmýþtýr.
Ayrýca, sunulan çeþitli tebliðlerle; Enerji Verimliliði ve Çevre, Enerji Yönetim Sistemi ve 50001, Ülkemizde
Enerji Verimliliði Uygulamalarý, Enerji Santralleri ve Enerji Üretimi, Buhar Üretiminde Enerji Verimliliði,
Elektrik Üretimi ve Daðýtýmýnda Verimlilik, Basýnçlý Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliði, Yenilenebilir Enerji
ve Verimlilik, Binalarda Enerji Verimliliði, Soðutma Sistemlerinde Enerji Verimliliði, Sanayide Enerji Verimliliði,
Buhar Sistemlerinde Enerji Verimliliði, Türkiye'de Enerji Sektörünün Durumu, Enerji Verimliliði ve istihdam,
Enerji Verimliliði ve iklim-çevre politikalarý, Enerji Santrallerinde Verimlilik, Sanayide Enerji Verimliliði
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Uygulamalarý, Kojenerasyon, Soðutma sistemlerinde enerji verimliliði,
elektrik üretiminde verimlilik ve ISO 50001 enerji yönetimi standardý,
alternatif yakýtlar ve yenilenebilir enerji, enerji verimliliði öncelikli tasarým
ve yatýrýmlar, binalarda enerji verimliliði, ulaþýmda enerji verimliliði
konularýnda bilgi ve görüþler katýlýmcýlarla paylaþýlmýþtýr.
Kongrede; 18 Oturumda 69 bilimsel sunum ile bilgi paylaþýmý
gerçekleþtirilmiþtir. Oturumlarda yapýlan tartýþma ve sunulan bildiriler
ile ifade edilen görüþlerden hareketle, Ülkemizdeki enerji verimliliði
çalýþmalarý ile ilgili olarak, öneriler, ilgili tüm kiþi, kurum ve kuruluþlar ile
kamuoyunun dikkatine sunulacaktýr.
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"BAKIM VERÝMLÝLÝKTÝR"ana temasýyla, bakým teknolojileri ve uygulamalarýnýn incelendiði BAKIM TEKNOLOJÝLERÝ
YEREL SEMPOZYUMU'muz, Makina Mühendisleri Odasý Sakarya Ýl Temsilciliðimizin yürütücülüðünde 2930 Kasým 2019 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleþtirildi.
350 kiþinin katýlým saðladýðý kongremizde 8 oturumda 28 bildiri sunuldu, 3 tane seminer gerçekleþtirildi.
Öneriler ilgili kurum ve kuruluþlar ile kamuoyunun dikkatine sunuldu.

MMO Kocaeli Þube 14. Dönem Çalýþma Raporu
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BAKIM TEKNOLOJÝLERÝ YEREL SEMPOZYUMUMUZ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
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KONGRE / SEMPOZYUM

TARÝH

ÞUBE

DÜZENLEME K. ÜY.

ASANSÖR SEMPOZYUMU
VE SERGÝSÝ 2018

18 Ekim 2018

ÝZMÝR

Fahri ALAOÐLU

ÖÐRENCÝ ÜYE KURULTAYI

09 Mart 2019

ODA
MERKEZÝ

HÜSEYÝN ÇELÝK

14. ULUSAL TESÝSAT MÜHENDÝSLÝÐÝ
KONGRESÝ VE TESKON+SODEX FUARI

17 Nisan 2019

ÝZMÝR

HÜSEYÝN ÇELÝK

IX. BAKIM TEKNOLOJÝLERÝ
KONGRESÝ VE SERGÝSÝ

26 Eylül 2019

DENÝZLÝ

SERKAN DEMÝR

X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE
UZAY MÜHENDÝSLÝÐÝ KURULTAYI

11 Ekim 2019

ESKÝÞEHÝR

Emrah AYDEMÝR

V. ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ KONGRESÝ

18 Ekim 2019

KOCAELÝ

Murat KÜREKÇÝ,
Taylan ÖZKAN

X. ULUSAL ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ
KONGRESÝ VE SERGÝSÝ

23 Ekim 2019

ADANA

Hüseyin Cemal
HÜSEYÝN

8. GÜNEÞ ENERJÝSÝ SÝSTEMLERÝ
SEMPOZYUMU VE SERGÝSÝ

08 Kasým 2019

MERSÝN

Taylan ÖZKAN

KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ
XI. ULUSAL KONGRE VE SERGÝSÝ

15 Kasým 2019

ANKARA

Umut BUYRUK

9. ULUSAL ÖLÇÜMBÝLÝM KONGRESÝ ve
SERGÝSÝ

22 Kasým 2019

ÝZMÝR

ENDÜSTRÝ VE ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ
KONGRESÝ ve XII. ENDÜSTRÝ VE ÝÞLETME
MÜHENDÝSLÝÐÝ KURULTAYI

05 Aralýk 2019

ADANA

Orhan DEMÝR,
Ali Cem ÇATAK

TMMOB SANAYÝ KONGRESÝ

13 Aralýk 2019

ODA
MERKEZÝ

Murat KÜREKCÝ

Mehmet Ali ELMA
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Mühendislik yaþantýmýzda karþýlaþabileceðimiz durumlarý deneyimli
mühendislerden dinleyip, çeþitli konularda teknik bilgiler kazandýrmayý
amaçlandý. Meslektaþ adayý öðrencilere mezun olduklarýnda çalýþabilecekleri
alanlar hakkýnda tecrübeler aktarýldý.
Etkinliðin 1.gününde (08.03.2018) "Mühendislikte Cinsiyet Eþitsizliði" konu
baþlýðýnda MMO Ýstanbul Þb. Kadýn Komisyonu adýna Aysun AYKAÇ ve UZER
Makina ve Kalýp Sanayi A.Þ. çalýþaný Günnur BABACAN, "Elektromekanik ve
Robotik" konu baþlýðýnda HÝDROPAR Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi
çalýþaný Tolga CANKURT, "Türkiyede Enerji Verimliliði" konu baþlýðýnda MMO Þb.adýna Þb.Müdürü Alpaslan
GÜVEN deneyimlerini paylaþtý.

9- Öðrenci Üye Çalýþmalarý

1- MMO GÜNLERÝ ETKÝNLÝÐÝMÝZ GERÇEKLEÞTÝ.
Kocaeli Þube Öðrenci Üye Komisyonumuzun düzenlemiþ olduðu MMO GÜNLERÝ
Panelimiz 08-09 Mart 2018 tarihleri arasý Kocaeli Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi "B" Savaþ AYBERK Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi.

Etkinliðin 2.gününde (09.03.2018) "Endüstri 4.0 ve Yalýn Üretim"
konu baþlýðýnda MMO Kocaeli Þb.EÝM Meslek Dalý Komisyonu
Üyesi Kadir NOZOÐLU, "Ýþçi Saðlýðý Ýþ Güvenliði" Yönetim Kurulu
Üyeleri Hüseyin Cemal HÜSEYÝN ve Selçuk KARSTARLI, "Otomotiv
Sektöründeki Geliþmeler" konu baþlýðýnda Ford Otosan çalýþaný
Mithat KOÇ bilgi aktardý.
Etkinlik Makina Mühendisliði, Endüstri Mühendisliði, Mekatronik
Mühendisliði, Enerji Sistemleri Mühendisliði, Otomotiv
Mühendisliði bölümü öðrencilerinin yoðun ilgisiyle
tamamlanmýþtýr.

2- DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ ÖÐRENCÝLERÝYLE TEKNÝK GEZÝ VE PANEL GÜNLERÝ
Düzce Temsilciliðimizin yapmýþ olduðu organizasyonla, Düzce Üniversitesi Öðrenci Üyelerimiz 17 kiþilik bir
grupla 8 Mart 2018 tarihinde Kocaeli Üniversitesinde yapmýþ olduðumuz Öðrenci Günleri panelimize katýlarak,
Uygulamalý eðitim merkezimizi ziyarette bulundular..
Ayrýca Öðrencilerimiz ile TEL MAKÝNA firmasýna teknik gezi düzenlenerek, meslekleri ile ilgili bilgi alýþveriþi
yapýldý.
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreninde Makina ve Endüstri mühendisliðinde
dereceye giren mezunlarýmýza-meslektaþlarýmýza ödüllerini takdim ettik 04.07.2018
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3- 19.04.2018 Tarihinde Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Makina
Mühendisliði Bölümü 1. Sýnýf öðrencilerine Odamýz ve çalýþmalarý
hakkýnda bilgilendirme gerçekleþtirildi. Etkinliðimize 33 Öðrenci
katýlým saðladý.

4- 03.05.2019 Tarihinde Bolu Abant Baysal Üniversitesi Makina
Mühendisliði Bölümü öðrencilerine Kocaeli Þube Yönetim Kurulu
Üyemiz Ýþ güvenliði Uzmaný Hüseyin Cemal HÜSEYÝN tarafýndan
iþ güvenliði seminerine 52 öðrenci katýlým saðlandý

5- 19.12.2019 Tarihinde Bolu Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi
Makina Mühendisliði Bölümü 1. Sýnýf öðrencileriyle tanýþma
toplantýsý gerçekleþtirilerek etkinliðe 14 öðrenci katýlým
saðlamýþtýr.

6- ÖÐRENCÝ ÜYE TANIÞMA&SÖYLEÞÝ VE KOKTEYLÝMÝZ
16.10.2018 TARÝHÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
16 Ekim 2018 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makina, Endüstri ve Mekatronik Mühendisliði Bölümlerinde
öðrenim gören mühendislik öðrencilerine yönelik olarak Öðrenci
Üye Komisyonumuz tarafýndan Mimarlar Odasý Taþ Bina'da
Tanýþma Toplantýsý ve Kokteyli düzenlendi. Kokteyl`imize 90
öðrenci üyemiz, temsilcilik, Þube Yönetimiz Kurulu üyelerimiz
katýldý.
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7- PROMETEON TURKEY (PÝRELLÝ LASTÝK A.Þ.) FÝRMASINA
ÖÐRENCÝ ÜYE TEKNÝK GEZÝSÝ DÜZENLENDÝ.
Prometeon Turkey (Pirelli Lastik A.Þ) firmasýna tarihinde öðrenci
üye komisyonumuzun katkýlarýyla teknik gezisi düzenlendi.
03.04.2018 tarihinde gerçekleþtirilen geziye 20 öðrencimiz
katýlým saðladý.

8- ÖÐRENCÝ ÜYELERÝMÝZE YÖNELÝK SOLID & CATÝA & ÝLERÝ EXCEL EÐÝTÝMLERÝMÝZ
ÜCRETSÝZ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Öðrenci üyelerimize yönelik ücretsiz olarak düzenlenen eðitimlerimiz; Solid Eðitimi 20 kiþi, Catia Eðitimi 25
kiþi, Ýleri Excel eðitimi 25 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

9- KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ MEZUNÝYET TÖRENÝNE KATILDIK.
Kocaeli Üniversitesi Makina, Endüstri ve Mekatronik Mühendisliði Bölümleri ile Düzce Üniversitesi Endüstri
Mühendisliði Bölümü Mezuniyet Törenlerinde, yeni mezun olan genç meslektaþlarýmýz, aileleri ve deðerli
bölüm hocalarýmýzla bu güzel anlara ortak olduk.

23.06.2018 tarihinde gerçekleþtirilen Mezuniyet Töreninde
"Mühendisliðin önemi ve Odalarýmýzýn önemi" konularýnda
görüþlerimizi paylaþtýk; Bölüm birinci, Ýkinci, Üçüncüleri ile
Endüstri Mühendisliði Bölümüne dair yapýlan "Proje Bitirme
Ödevi Yarýþmasý"nda dereceye girenlere þubemiz tarafýndan
hazýrlanan baret ve ödülleri sunuldu.

10- KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ TEKNOLOJÝ FAKÜLTESÝ MEZUNÝYET TÖRENÝNE KATILDIK..
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliði ve Otomotiv Mühendisliði Mezuniyet Töreninde Kocaeli
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öðrencileriyle birlikteydik...
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Kocaeli Üniversitesi Dekan ve Yardýmcýlarýnýn, bölüm hocalarýnýn da konuþma yaptýðý,Türk Halk Müziði
grubunun sahne aldýðý törende Þube Baþkanýmýz Murat Kürekçi sahne alarak Mühendisliðin önemi ve Oda
birliði konularýnda bilgi ve Bölüm 1.2. ve 3 cülerine þubemiz adýna hediyelerini takdim etti.

11- MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ ÖÐRENCÝLERÝNE ODA
ÇALIÞMALARI VE MESLEK TANITIMI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliði bölümü
öðrencilerine yeni dönem çalýþmalarý kapsamýnda bilgilendirme
ve meslek tanýtým ziyaretimiz gerçekleþtirildi.
Bilgilendirme ziyaretimize; Þube Yönetim Kurulu Baþkanýmýz
Murat Kürekçi, Þybe Yönetim Kurulu Sekreterimiz Mehmetali
ELMA, Þube Yönetim Kurulu üyemiz Ömer BOZKURT, Þube
Müdürümüz Alpaslan GÜVEN, Öðrenci Üye Komisyon üyemiz Ýlke BÝÞKÝN katýldý.

12- ÖÐRENCÝ ÜYE YEREL KURULTAYI 2018 GERÇEKLEÞTÝ.
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Öðrenci
Üye Komisyonu tarafýndan düzenlenen Öðrenci Üye Yerel
Kurultayý 15 Aralýk'ta MMO Kocaeli Þube Konferans Salonu'nda
gerçekleþtirildi.

13- KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK BÖLÜMLERÝ ZÝYARETÝ
YAPILDI.
Þube Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafýndan Kocaeli Üniversitesi
Otomotiv, Makina, Mekatronik Mühendisliði bölümleri ziyaret
edildi.
Bölüm hocalarýna, Kocaeli þubenin öðrenciler ve hocalar
tarafýndan kullanýlabilecek Uygulamalý Eðitim Merkezi ve Ýnsan
Kaynaklarý anlatýldý.

14- ANKARA DA GERÇEKLEÞTÝRÝLEN ÖÐRENCÝ ÜYE
KURULTAYI'NA KATILDIK
üniversitelerin Makina, Endüstri, Ýþletme, Uçak, Havacýlýk, Uzay,
Mekatronik, Sistem, Ýmalat, Üretim, Üretim Tekniði, Üretim
Sistemleri, Otomotiv, Makina ve Ýmalat, Endüstriyel Tasarým
ve Enerji Sistemleri Mühendisliði bölümlerinde öðrenim gören
öðrenci üyeler temsil edildi. On birinci kez yapýlan Kurultayda,
MMO'ya baðlý Þubelerde düzenlenen yerel kurultaylardan
süzülen görüþler ýþýðýnda, "öðrenci üye örgütlülüðü, ülkemizdeki mühendislik eðitimi, üniversitelerde yaþanan
sorunlara yönelik çözüm önerileri ve meslek alanlarýna iliþkin geliþmeler" tartýþýldý.
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etkinliðe katýldý.

15- MMO ÖÐRENCÝ ÜYE BULUÞMASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
MMO Öðrenci buluþmamýz 12 Mart 2019 tarihinde Mimarlar
Odasý Taþ Bina da Saat:18.30 da gerçekleþtirildi.
44 öðrenci üyemizin, üyelerimizle bir araya geldiði toplantýda,
öðrenci üyelerimiz, Þafak Iþýk ve Zuhal Yüksek öðrenci komisyonu
hakkýnda bilgi paylaþýrken, MMO bir önceki dönem baþkanýmýz
Ünal Özmural, þube baþkan vekili Emrah Aydemir öðrenci
üyelerimize oda yapýsý ve iþleyiþi hakkýnda bilgi aktardý.
Sonrasýnda öðrenci üyelerimiz, üyelerimiz ile birlikte meslek
ve odamýz hakkýnda sohbet etme þansý buldu. Toplamda 52 kiþi

16- KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ENERJÝ SÝSTEMLERÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ ÖÐRENCÝLERÝ
UEM TEKNÝK GEZÝSÝNDE AÐIRLADIK.
Doç.Dr. Þule ÖZDEMÝR ve Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliði bölümü öðrencileri Uygulamalý
Eðitim Merkezlerimize 26.03.2019 tarihinde yaptýklarý Teknik Gezide aðýrladýk. 40 öðrencinin katýldýðý gezide
Enerji ve Enerji Verimliliði alanýndaki bilgileri þube personellerimiz Birkan SÜNGÜ ve Tülin TOSUNOÐLU
aktarýrken, makina bakým bölümü ile ilgili üniteler hakkýnda bilgilendirme Hasan VENEDÝKOÐLU gerçekleþtirdi.

17- MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ ÖÐRENCÝLERÝNE ODAMIZ
HAKKINDA TANITIM GÜNLERÝ DÜZENLEDÝK.(BOLU)
24.12.2018 Tarihinde 43 öðrencinin katýlýmýyla A.Ý.B.Ü Makina
Mühendisliði 1. Sýnýf öðrencilerine Odamýz ve çalýþmalarý
hakkýnda bilgilendirme gerçekleþtirildi.
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18- SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜNDE DERSLERE ÖÐRENCÝLERLE BERABER
GÝRDÝK..
Tmmob Makine Mühendisleri Odasý Sakarya Ýl Temsilciliði olarak Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliði
Bölümü Makine Mühendisliðine giriþ dersine katýlým saðlayýp MMO tanýtým seminerimizi
gerçekleþtirdik.17.12.2018

19- MÜHENDÝS ODALARININ BAÞKANLARI ÝLE GENÇ MÜHENDÝS
ADAYLARININ BULUÞMASI (DÜZCE)
15 Mart 2019 tarihinde Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen
"MÜHENDÝS ODALARININ BAÞKANLARI ÝLE GENÇ MÜHENDÝS
ADAYLARININ BULUÞMASI" etkinliðine Makina Mühendisleri
Odasý Kocaeli Þubesi Düzce Ýl Temsilciliðini temsilen Yürütme
Kurulu Baþkaný Sayýn Yavuz ÖVEÇ katýldý.

20- ÖÐRENCÝ ÜYELERÝMÝZE "MÜHENDÝSLÝKTE SONLU
ELEMANLAR YAKLAÞIMI SEMÝNERÝ DÜZENLENDÝ
25 Nisan 2019 tarihinde Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli
Þubesi Düzce Ýl Temsilciliði Yürütme Kurulu Üyesi Sayýn Alimurtaza
RUTCÝ'nin sunumuyla "MÜHENDÝSLÝKTE SONLU ELEMANLAR
YAKLAÞIMI" semineri Düzce Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy
Eðitim ve Kültür Merkezi Kanuni Sultan Süleyman Amfisi'nde
gerçekleþtirildi.

21- ÖÐRENCÝ ÜYELERÝMÝZLE TEKNÝK GEZÝ
26 Nisan 2019 tarihinde Düzce Üniversitesi Makina Mühendisliði
Bölümü öðrencileri Allegion Emniyet ve Güvenlik Sistemleri
fabrikasýna teknik gezi düzenlendi.
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Etkinliðe KODA adýna konuþmacý olarak katýlan Prof.Dr Veli DENÝZ stajlarýn eðitimin bir parçasý olduðu,
öðrenim süreci içerisinde olmasýndan dolayý üniversitelerin sanayi ile yapacaklarý iþbirliði ile stajlarýn
planlanmasý gerektiði, öðrencilerin staj yapacak iþletme bulmaktaki zorluklarýndan bahsederken, Ford Otosan
Ýnsan Kaynaklarý Departmanýndan Saygýn TÖRE, yaz dönemi stajlarýnýn süre olarak iþletmede öðrencilere
çoðunlukla iþ yaþamýna dönük bir tecrübe kazandýrdýðý, uzun dönem stajlarýnýn öðrenmeye katkýsýnýn daha
fazla olduðu ve staj baþvurularýnýn nasýl deðerlendirildiðine dair konulara açýklýk getirdi.
ICM Makina adýna konuþmacý olarak katýlan Nurdan EMÝRHAN TÜRKAN iþletmelerinde yer verdikleri staj
kontenjanlarýndan, öðrencilerin staj yaparken kazanýmlarýný artýrmak üzere oluþturduklarý bakýþ açýlarý ile
ilgili bilgiler aktardý. Þubemiz öðrenci üye komisyonu adýna konuþmacý olarak katýlan Furkan GÜNDOÐAN
ve Ezel Noyan TEKÝN staj yapacak iþletme bulmaktaki güçlüklerden, iþletmelerde asýl staj konusu dýþýnda
iþlerde görevlendirilmekten, stajlarýn üniversite eðitimini destekleyecek uygulama sahalarý olmasý gerektiðini
vurguladý. Dinleyici olarak etkinliðe katýlan öðrenciler ile karþýlýklý soru cevap kýsmýnda katýlýmcýlar konuyu
ve yaþanan mevcut durumu tartýþma fýrsatý bulmuþ oldu. Yöneticiliðini Öðrenci Üye komisyonundan Eda
KÖSE nin yaptýðý panele üye, öðrenci üye ve öðrenci olarak toplamda 46 kiþi katýldý.

9- Öðrenci Üye Çalýþmalarý

- NASIL BÝR STAJ DÖNEMÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Nasýl Bir Staj Dönemi Panelimiz 07 Mayýs 2019 tarihinde Mimarlar Odasý Taþ Bina da gerçekleþtirildi.
Panelin açýlýþ konuþmasýný Þube baþkanýmýz Murat KÜREKCÝ gerçekleþtirdi. Konuþmasýnda stajýn eðitim
dönemi içerisindeki öðrenime katkýsý, bu konudaki yasal mevzuatlar ve Þube olarak öðrenci üyelere saðlamaya
çalýþtýðýmýz staj yeri teminine yönelik bilgilendirmeler yaptý.

22- ÖÐRENCÝ ÜYELERÝMÝZLE PAZAR GEZÝSÝ VE PÝKNÝÐÝ
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Öðrenci üye komisyonumuzun düzenlemiþ olduðu Sosyal
Etkinlikler Kapsamýnda 19 Mayýs 2019 Gençlik ve Spor
Bayramýnda pazar gezisi ve pikniði gerçekleþtirildi.
Gençlere armaðan edilen bu günde þube yönetim kurulumuz
öðrenci üyelerimizle biraraya gelerek mühendislik konularýnda
bilgi alýþveriþinde bulundu. Etkinliðimize 43 öðrenci üyemiz
katýlým saðladý.

23- MESLEÐE HOÞGELDÝN SÖYLEÞÝ VE KOKTEYLÝ
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Kocaeli Üniversitesi Makina, Mekatronik, Endüstri, Otomotiv
ve Enerji Sistemleri Mühendisliði bölümlerinde bu sene mesleðe
adým atacak Öðrenci Üyelerimize yönelik olarak 18 Haziran 2019
Pazartesi günü Mimarlar Odasý Taþ Bina'da "Mesleðe Hoþgeldin
Söyleþisi ve Kokteyli" gerçekleþtirildi.
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Üyelerimizden; Makina Mühendisi Fuat BÝÇÝCÝ, Endüstri
Mühendisi Ýlhan DÜZGÜN'ün konuþmacý olarak katýldýðý
söyleþimizde, "iþ yaþamý, beklentiler, tavsiyeler" konularý
üzerinden soru ve cevapla yeni mezun meslektaþlarýmýz
bilgilendirildi. Söyleþimiz sonrasýnda kokteyl'le sonlandý.

24- KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ TEKNOLOJÝ FAKÜLTESÝ MEZUNÝYET TÖRENÝNE KATILDIK..
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliði ve Otomotiv Mühendisliði Mezuniyet Töreninde Kocaeli
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öðrencileriyle birlikteydik...
Kocaeli Üniversitesi Dekan ve Yardýmcýlarýnýn, bölüm hocalarýnýn da konuþma yaptýðý,Türk Halk Müziði
grubunun sahne aldýðý törende Þube Baþkanýmýz Murat KÜREKCÝ sahne alarak Mühendisliðin önemi ve Oda
birliði konularýnda bilgi ve Bölüm 1.2. ve 3 cülerine þubemiz adýna hediyelerini takdim etti.

25- ISK-SODEX'2019 FUARINA KATILDIK
05 Ekim 2019 tarihinde gerçekleþtirilen ISK SODEX (Uluslararasý
Isýtma, Soðutma, Klima, Havalandýrma, Yalýtým, Pompa, Vana,
Tesisat, Su Arýtma ve Güneþ Enerjisi Sistemleri)

26- ÖÐRENCÝ ÜYE TANIÞMA TOPLANTISI VE KOKTEYLÝ
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Öðrenci üye tanýþma toplantýsý ve kokteylimiz 08 Ekim 2019
tarihinde Mimarlar Odasý Taþ bina'da gerçekleþtirildi. Odamýza
yeni kayýt olan öðrencilerimiz, öðrenci üye komisyonumuz, þube
çalýþanlarý ve þube yönetim kurulu üyelerimiz bir araya gelerek,
odamýz, oda iþleyiþi, üye çalýþmalarý ve mühendislik konularýnda
bilgi paylaþýmlarýnda bulundular..
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27- MMO ÖÐRENCÝ ÜYE VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLENDÝ.
Makina Mühendisleri Odasý Öðrenci Üye komisyonumuzca 2.
Si düzenlenen Voleybol Turnuvasý gerçekleþtirildi. Turnuva da
TOPLAMA takýmý birinci oldu

28- MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜM ÖÐRENCÝLERÝNÝ ZÝYARET
ETTÝK.
Sakarya Uygulamalý Bilimler üniversitesi Makina Mühendisliði
Bölümünde Makina Mühendisliðine Giriþ dersinde Makina
Mühendisleri Odasý hakkýnda öðrencileri bilgilendirdik.

29- SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ MEZUNÝYET TÖRENÝNE KATILDIK.
Sakarya Üniversitesi mezuniyet törenine katýlýp Makina ve
Endüstri Mühendisliði bölümlerini derece ile bitiren öðrenci
üyelerimize hediyelerini verdik. Genç meslektaþlarýmýza baþarýlar
dileriz. 04 Temmuz 2019
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ÖÐRENCÝ ÜYE KAMPI 2018 TAMAMLANDI
MMO Öðrenci Üye Kampý 2018, 30
Aðustos-6 Eylül 2018 tarihlerinde Ýzmir
Aliaða Yeni Þakran Afacan Gençlik
Evi'nde gerçekleþtirildi.
Türkiye`nin çeþitli þehirlerinden öðrenci
üyelerin katýlýmýyla Ýzmir`in Aliaða
ilçesine baðlý Yeni Þakran'da baþlayan
ve 60 öðrenci üyenin katýldýðý kamp,
30 Aðustos Perþembe günü öðle
saatlerinde kayýtlarýn yapýlmasýyla
baþladý.
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif
Öztürk, Oda Merkezi Teknik Görevlileri
Evren Sað, Cem Þavur, Meltem Özdemir, Ýstanbul Þube Teknik Görevlileri Yunus Küçükkelepçe ve Taþkýnege
Taþpýnar, Ankara Þube Teknik Görevlileri Mualla Özgür Özkan ve Egegün Ünveren, Oda Merkezi
Yayýn Görevlisi Yýlmaz Eren kampýn organizasyonunda çeþitli görevler üstlendiler.
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz, Oda Yönetim Baþkaný Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Bedri Tekin, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Yýlmaz Yýldýrým, Ankara Þube Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Seyit Ali Korkmaz ve Ýstanbul Þube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ýbrahim Tataroðlu kamp programý
kapsamýnda, açýlýþta ve oturumlarda konuþmacý olarak yer aldýlar.
Kampýn açýlýþ konuþmasýný Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Yunus Yener yaptý. Yener, 1996 yýlýnda baþlayan
öðrenci üye çalýþmalarýnýn iki yýlda bir düzenlenen öðrenci üye kurultaylarý ve de bu yýl beþincisi düzenlenen
Öðrenci Üye Kampý ile sürdüðünü belirtti ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Oda Baþkaný konuþmasýnda
özetle, bu kampýn, öðrenci üyelerin Oda kültür ve perspektiflerini kavramalarý, birbirleriyle kaynaþmalarý
ve mühendislik sorunlarý ile ülke ve dünya analizini birlikte yapabilmeye katký saðlamasýný, verimli, eðlenceli,
dostça bir ortamda geçmesini diledi.
Oda Baþkaný Yunus Yener'in ardýndan Ýzmir Þube Yönetim Kurulu Baþkaný Yüksel Yaþartekin de öðrencilerimizi
selamladý. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan; tanýþma, kamp kurallarý ve programý hakkýnda bilgilendirme
yapýldý.
Akþam yemeði sonrasý ise ilk günüm akþam
oturumunda Emin Koramaz ve Mehmet
Soðancý'nýn konuþmacý olduðu "TMMOB ve
MMO Örgütlülüðü" baþlýklý oturum
gerçekleþtirildi.
Kampýn ikinci günü Tanýþma Atölyesi ile
baþladý. Ýkinci günün ilk söyleþisi Güncel
Siyasal Geliþmeler üzerine BirGün Gazetesi
yazarý Oðuzhan Müftüoðlu ile
gerçekleþtirildi. Ayný günün akþamýnda
"Müzikli Türkiye Tarihi" baþlýklý söyleþide
Murat Meriç ile söyleþi gerçekleþtirildi.
Takým sporlarý turnuvalarýnýn açýlýþý da ikinci
gün gerçekleþtirildi. Ayrýca kamp boyunca
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düzenlenen ve moderatörlüklerini öðrenci üyelerin
yaptýðý oturumlarda birçok konu ele alýndý.
Sonraki günlerde sýrasýyla, "Fotovoltaik Güneþ
Enerjisi" - Ýzzet Seferbeyoðlu, "Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ
Güvenliði-Risk Deðerlendirme" - Bedri Tekin,
"Mühendisliðin Tarihi" - Elif Öztürk, "Mekanik
Tasarým" - Yýlmaz Yýldýrým, "Olaðan Þüpheliler" Av. Barýþ Türkmenoðlu, Av. Arzu Hazer ve Av.Atakan
Güngör, "Bir Köyün Kapitalizmle Ýmtihaný" - Ercan
Kesal, "Diyalektik" - Ýlhan Kamil Turan, "Sanayi 4.0"
- Ýbrahim Tataroðlu söyleþileri gerçekleþtirildi.
Yine kampta lider eðitmenler eþliðinde "Tanýþma",
"MMO Örgütlülðü" ve "3D Printer" atölyeleri
yapýldý.
"MMO Öðrenci Üye Örgütlülüðü" baþlýklý forumda, nasýl bir öðrenci üye örgütlülüðü olmasý gerektiðine dair
söz alan kamp katýlýmcýlarý görüþlerini paylaþtýlar. Kamp deðerlendirmesinde, tüm katýlýmcýlarýn kampa
yönelik görüþleri alýndý, kamp yönetiminin düþünceleri öðrenci üyeler ile paylaþýldý. Bu bölümde öðrenci
üye örgütlülüðünden gelen Ankara Þube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Seyit Ali Korkmaz ve Ýstanbul Þube
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ýbrahim Tataroðlu öðrenciler ile söyleþi gerçekleþtirdi.
5 Eylül Çarþamba akþamý Murat Meriç'in katýlýmýyla "Eski 45`likler" eþliðinde eðlenildi.
Kampta ayrýca Dikili koylarýnda tekne turuna çýkýldý.
Kamp yaþamýnda birçok iþ öðrenci üyeler tarafýndan nöbet sistemiyle ortaklaþa yapýldý. Her gün 07.30'da
güne uyanýþ, sabah sporu ve yüzme ile baþlayan günler, 09.30'daki kahvaltýlarýn ardýndan saat 10.30'da
baþlayan, önceden belirlenmiþ konulardaki programlarla sürdü.
Bilgi yarýþmasý, voleybol, futbol, basketbol, masa tenisi, dart, langýrt ve yüzme yarýþlarýnýn düzenlendiði
kampta, yarýþmalarda birinci gelen kiþi, grup ve takýmlara kupa, madalya, kitap vb. hediyeler verildi.
6 Eylül Perþembe günü sabahý, kahvaltýnýn ardýndan kamp, tatlý yorgunluklarla, yeni arkadaþlýklarla ve
örgütlülük bilinciyle sona erdi.

MMO Kocaeli Þube 14. Dönem Çalýþma Raporu

139

9- Öðrenci Üye Çalýþmalarý

NASIL BÝR MÜHENDÝSLÝK?
PANELÝ 02 NÝSAN 2019 TARÝHÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi Eðitim Komisyonu tarafýndan
oluþturulan "NASIL BÝR MÜHENDÝSLÝK" konulu Panel 02 Nisan 2019
tarihinde Mimarlar Odasý Taþ Bina'da gerçekleþtirildi. MMO Kocaeli
Þube Baþkaný Murat KÜREKCÝ'nin açýlýþ konuþmasý sonrasýnda, Kocaeli
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nden Prof.Dr. Engin ÖDEMÝR, Prometeon
Türkiye Firmasý Ýnsan Kaynaklarý Direktörü Alper TOKALP, Kibar Holding
ve Assan Panel Üretim Direktörü Ahmet ORUÇ, Prometeon ÖðrenciÇalýþaný Burak YILDIZ ve MMO Öðrenci Üye Komisyonu adýna Ýlke
BÝÞKÝN'in konuþmacý olarak katýldýðý Paneli MMO Eðitim Komisyonu
adýna Ömer AYDIN yönetti. Panel de konuþmacýlar, Üniversite ile
Sanayi Kuruluþlarýnýn birlikte çalýþma yürütme koþullarýný, üniversitede
öðrenime devam ederken iþletmede uzun dönem staj ile teorik ve
pratik eðitimin ortaklaþtýrýlma modeli, iþe alým süreçlerinde aranan
kriterler, iþ yaþamýnda çalýþanlarýn iletiþimi, meslek yaþamlarýndaki
tecrübeleri, öðrencilerin öðrenim koþullarý ve iyileþtirme önerileri konularýnda bilgi paylaþtý. Panele dinleyici
olarak katýlan üyelerimiz, firma yetkilileri ve öðrenciler, soru ve görüþleri ile konunun daha etkin tartýþýlmasýný
saðladý.
Konuþulan konularýn meslek hayatýna yeni atýlacak katýlýmcýlara farklý açýlýmlar getiren panele 63 kiþi katýldý.

ÖÐRENCÝ ÜYE KOMÝSYONU
ALPEREN ÖZDEMÝR

CÝHAN ÖZTÜRK

EDA KÖSE

EZEL NOGAY TEKÝN

FURKAN GÜNDOÐAN

GÝZEM YALÇIN

ÝLKE BÝÞKÝN

MUSTAFA CAN YILMAZ

MERT BULAN

MAHMUT ÝZZET TURHAN

NÝZAM BERK AYNA

ÖMER ÞEKER

ÖZCAN BORA ÖZDEMÝR

ÖZGE DENÝZ NACAKSIZ

RESUL EKÝN TAZEGÜL
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BASIN - YAYIN
İLETİŞİM
ÇALIŞMALARI

10

10.1 BÜLTEN
Þubemiz yürüttüðü çalýþmalar konusunda üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek amacý ile basýn yayýn
çalýþmalarý yürütmektedir. Bu amaç ile 2 aylýk periyotlar ile þube bülteni yayýna hazýrlanarak web ve dergi
olarak üyelere ulaþtýrýlmaktadýr
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BASIN-YAYIN VE KÜTÜPHANE ÇALIÞMALARI
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10.2 Kütüphanemiz
Þubemiz meslektaþlarýmýzýn ve öðrenci üyelerimizin
faydalanmasý için 2008 yýlýnda oluþturduðu
kütüphanenin yayýn sayýsýný arttýrmaya devam
ettirmiþtir. Fenike programý aracýlýðý ile oda web sayfasý
ile kaynak taramasý yapýlabilmektedir.
Bu doðrultuda yüzlerce meslektaþýmýzýn ve öðrenci
üyemizin kütüphanemizden yararlanarak mesleki geliþimlerine katkýda bulunulmuþtur.

10.3 Sosyal Medya
Þubemiz tarafýndan yürütülen tüm etkinlik ve çalýþmalar, üyelerimizle sosyal medya hesaplarýmýzdan
paylaþýlmýþ, gerekli bilgilendirmeler etkin olarak yapýlmaya çalýþýlmýþtýr.
ETKÝNLÝK, EÐÝTÝM, SEMPOZYUM, SEMÝNER VE TÜM HABERLERÝMÝZ ÝÇÝN;

facebook grubumuz;
https://www.facebook.com/groups/279874242100816/
facebook sayfamýz
https://www.facebook.com/kocaelimmo/
ve

https://www.instagram.com/kocaelimmo/

https://www.linkedin.com/company/18578616/admin/

https://twitter.com/MMOKOCAELI
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10.4 Basýn Açýklamalarý
Þubemiz gerek uzmanlýk alanlarýmýzdan, gerekse toplumsal sorumluluklarýmýzdan dolayý kamuoyunu
bilgilendirmek, uyarmak ve yanlýþlarý düzeltmek amacý ile aþaðýda metinleri bilgilerinize sunulan basýn
açýklamalarýný gerçekleþtirmiþtir.
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Þeker sektörü, Cumhuriyetin ilk kurulduðu yýllarda þekerini Rusya'dan almak zorunda kalan bir ülkenin akýlcý
ve bilimsel politikalarla hem tarýmýný, hem sanayisini hem de kýrsal kesimin ekonomik, sosyal ve kültürel
geliþmiþliðini saðlamasýnýn önemli ve baþarýlý bir örneðidir.
Endüstriyel bir ürün olan þeker pancarý sanayi üretimine saðladýðý kazanç yanýnda, yem üreterek hayvancýlýða
önemli katký saðlayan, alkol üretimi ile diðer sektörlere katký sunan, kýrsalda ve fabrikalarýnda çalýþan
yüzbinlerce insana da istihdam olanaðý saðlayarak, ülkemizin kendi kendine yeterliliðine önemli bir katký
saðlamýþtýr.
Daha 2000'li yýllarýn baþlarýnda ülkemiz, þekerin doðal hammaddesi olan þeker pancarý üretiminde Fransa,
Almanya ve ABD'nin ardýndan dünya dördüncüsü idi ve Avrupa Birliði ülkeleri arasýnda üçüncü sýrada yer
alýyordu. Ancak Cargill gibi uluslararasý tekellerin pazarlarýný geniþletmek için IMF, DTÖ ve Dünya Bankasý'nýn
serbestleþtirme-özelleþtirme yönergelerini uygulayan politikalar sonucu bugün ülkemiz þeker ithal eder
duruma düþmüþtür.
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ÞEKER FABRÝKALARININ ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝ
KALKINMACI YERLÝ ÜRETÝM POLÝTÝKALARININ TERK EDÝLMESÝNÝN YENÝ BÝR ÖRNEÐÝDÝR!

Yýllar içerisinde teknolojisi yenilenmemiþ, yenileme yatýrýmlarý için bütçe ayrýlmamýþ, iyice kýsýlan pancar
kotasý nedeni ile fabrikalar sadece yýlýn kýsa bir döneminde çalýþarak verimsiz hale getirilmiþtir.
Bu da þekerle ilgili asýl sorunun þeker fabrikalarýnda deðil kamuyu yöneten anlayýþýn kendinde olduðunu
göstermektedir.
Unutmamak gerekir ki þeker fabrikalarý ayný zamanda yem ve alkol üretimi de yapan önemli iþletmelerdir
ve tarým ve hayvancýlýk için önemli bir yere sahiptir.
Türkiye'nin 2001 yýlýnda yaþadýðý ekonomik krizde IMF'nin Kemal DERVÝÞ aracýlýðýyla uygulamaya soktuðu
Þeker Kanunu ile ilk darbesi vurulan þeker sektörüne, ikinci darbede AKP döneminde vurularak özelleþtirmeyle
sektör yok edilmeye çalýþýlmaktadýr. Hükümetçe 21.02.2018 tarihinde alýnan bir kararla 14 þeker fabrikasýnýn
satýþýnýn önü açýlmýþtýr.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, þeker fabrikalarýnýn satýþý ülke ve halk çýkarlarýna tamamen aykýrýdýr. Cumhuriyet
dönemiyle birlikte gündeme gelen millileþtirme, devletleþtirme, kamulaþtýrma ve kamusal üretim politikalarýna
aðýrlýk verilmesi gibi ülke ve halk yararýna önemli sonuçlar üretmiþ olan politikalar gözetildiðinde,
serbestleþtirme ve özelleþtirme politikalarýnýn, kalkýnmacý yerli imalat sanayi üretiminin tasfiyesi anlamýna
geldiði çok açýk olarak görülebilmektedir.
Özelleþtirileceði ifade edilen bu fabrikalar bir süre sonra asli unsurlarýnýn dýþýnda deðerlendirilecek ve
fabrikalar kapanacaktýr. Bu fabrikalarda çalýþan 5 bin civarýndaki çalýþan iþlerinden olacak, 50 bin civarýndaki
üretici ise doðrudan etkilenerek pancar ekimi yapamayacaklardýr. Ýþsizlik ve kýrsaldan göç artacaðý gibi geri
kalan fabrikalarýnda satýþýnýn önünü açacaktýr.
Bu anlamda ülkemiz sanayisi ve tarýmý kaybederken, kazanan bir kýsým sermayedar ve Ülkemizin en verimli
tarým arazilerine hukuka aykýrý olarak açtýklarý fabrikalarda mýsýr niþastasýnýn kimyasal yollarla parçalanmasýndan
elde edilen niþasta bazlý þekerler (NBÞ) üreten ABD'nin küresel þirketi Cargill olacaktýr.
2002 yýlýndan bu güne kadar Her yýl Bakanlar Kurulu'nun devreye girmesiyle sürekli artan NBÞ kotasý daha
da artacak ve ülkemiz insaný Kronik hastalýklarý salgýna dönüþtüren daha fazla niþasta bazlý þeker kullanacaktýr.
Sonuç olarak, "yerlilik, millilik" üzerine birçok söz edip iç düþman ve halk arasýnda kutuplaþma yaratanlarýn
bu satýþ kararý sonucu, þeker pancarý çiftçisi ve çalýþaný baþta olmak üzere ülke sanayisi, tarýmý ve halkýmýz
son derece olumsuz etkilenecektir.
Yapýlmasý gereken þeker fabrikalarýnýn modernize edilerek, güvenli ve üretken tesisler haline getirilmesi,
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pancar üretiminin artýrýlarak NÞB þeker üretiminin ve þeker ithalatýnýn azaltýlmasýnýn saðlanmasý olmalýdýr.
Ülkemizin ve halkýmýzýn yoksullaþtýrýlmasýna bir kez daha hayýr diyoruz.
TMMOB, halkýmýzýn alýn terinin ürünü olan kamusal birikimlerin, yeraltý, yerüstü kaynaklarýmýzýn ve bütün
varlýklarýmýzýn talanýna kararlýlýkla karþý durmaya devam edecek, bütün saldýrýlara karþýn ülke, halk, meslek,
meslektaþ yararýný savunmaya devam edecektir.
Murat Kürekci
TMMOB
Makina Mühendisleri Odasý
Kocaeli Þube Yönetim Kurulu Baþkaný
27.02.2018

ÝÞ CÝNAYETLERÝNÝ VE ÝÞÇÝ KATLÝAMLARINI DURDURALIM!
Deðerli basýn emekçileri, sevgili arkadaþlar
3 Mart tarihi, ülkemizin en önemli maden
facialarýndan biri olan ve 263 madencinin
yaþamýný yitirdiði 1992 Kozlu Maden Faciasýnýn
yýldönümüdür. TMMOB olarak bizler, ülkemizdeki
iþ cinayetlerine dikkat çekebilmek, iþçi saðlýðýnýn
ve iþ güvenliðinin önemini vurgulamak için Kozlu
Faciasý'nýn yýldönümünü Ýþ Cinayetlerine Karþý
Mücadele Günü olarak belirledik ve 2013 yýlýndan
bu yana her 3 Mart'ta meydanlara çýkýyoruz.
Acýmasýz sömürü koþullarý, güvenliksiz çalýþma
ortamý, alýnmayan tedbirler, uyulmayan kurallar
ve uygulanmayan denetimler nedeniyle iþ
baþýndayken hayatýný kaybeden tüm emekçilerin
anýlarý önünde saygýyla eðiliyor, ailelerine bir kez
daha baþ saðlýðý diliyoruz.
Ülkemizde çalýþma yaþamýnda yaþanan ölümler uzun zamandan beri sistematik bir hal almýþtýr. Bu yüzden
yaþanan ölümler kamuoyu tarafýndan kaza deðil, cinayet olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu cinayetin failleri, kâr
hýrsýný can güvenliðinin önünde tutanlardýr. Bu durumu görmezden gelen, gerekli denetimleri yapmayan,
sorumlularý hak ettikleri biçimde cezalandýrmayanlar da iþ cinayetlerinin müþterek failleridir.
Basýna yansýyan rakamlara göre geçtiðimiz yýl ülkemizde en az 2006 kiþi, iþyerlerinde çalýþýrken hayatýný
kaybetmiþtir. Yani ülkemizde her 4 saatte bir emekçi, evine ekmek götürebilme gayretinin bedelini hayatýyla
ödemektedir. Daha ucuza, daha çok ve daha hýzlý üretim yapabilmek için kimileri tersanede, kimileri inþaatta,
kimileri boyahanede, kimileri madende, kimileri tarla yolunda, kimisi yüksek gerilim hattýnda can vermektedir.
Deðerli Arkadaþlar,
Ýþ cinayetlerinin her yýl artmasý, ülkemizde insan hayatýna verilen önemin giderek düþtüðünü gösterdiði
kadar, iþ saðlýðý ve güvenliði alanýna iliþkin yasal mevzuatýn ve denetimlerin yetersizliðini de gözler önüne
sermektedir.
Ýþ cinayetlerini önlemek için atýlmasý gereken ilk adým, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konusuna kamusal bir
anlayýþla yaklaþmaktýr. Baþta, 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ve 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu olmak üzere

148

MMO Kocaeli Þube 14. Dönem Çalýþma Raporu

Her þeyden önce emekçilerin gelecek kaygýsý hissetmeyeceði, güvenli bir çalýþma iliþkisi yaratýlmalýdýr. Bunun
için de Ýþ Kanunu'nda yer alan "telafi çalýþmasý", "denkleþtirme", "çaðrý üzerine çalýþma", "kýsmi süreli
çalýþma", "asýl iþveren-alt iþveren iliþkisi", "geçici iþ iliþkisi" gibi esnek ve kuralsýz çalýþma hükümleri derhal
kaldýrýlmalýdýr.
Çalýþma yaþamýný esnekleþtiren, iþ güvencesini ortadan kaldýran, iþverenin iþçiye karþý sorumluluklarýný
hafifleten, iþ-iþveren iliþkisini dolaylý hale getiren her türden yasal düzenleme iptal edilmelidir. Sendikal hak
ve özgürlüklerin kullanýlmasý önündeki her türden yasal ve fiili engel kaldýrýlarak iþçilerin kendilerini örgütlü
ve güvende hissetmesi saðlanmalýdýr.
Deðerli Arkadaþlar,
Ýþçi saðlýðýnýn korunmasý ve iþ güvenliðinin saðlanmasý devletin ve iþverenin sorumluluðundadýr. Ne var ki,
devlet kurumlarý da, iþverenler de, konuya bu sorumlulukla yaklaþmamaktadýr. 2012 yýlýnda çýkarýlan 6331
sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu'na raðmen iþ cinayetlerinin her geçen yýl artmasý, Soma'da, Ermenek'te,
Elbistan'da, Þirvan'da, Þýrnak'ta, 3. Havalimaný'nda birbiri ardýna yaþanan iþ facialarýnýn nedeni devletin ve
iþverenin bu sorumsuz tutumudur.
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bu alana iliþkin tüm yasalar, kamusal bir bakýþ açýsýyla yeniden düzenlenmelidir.

Eksiklikleriyle yasalaþan 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý
ve Güvenliði Kanunu, zaman içinde yapýlan
deðiþikliklerle tamamen iþlevsiz hale
getirilmiþtir. Kanun, TMMOB ve TTB baþta
olmak üzere meslek örgütlerinin katký ve
önerileriyle, kamusal bir bakýþ açýsýyla yeniden
düzenlenmelidir.
Bu düzenlemeyle birlikte;
* Ýþyerlerine verilecek iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði
hizmetleri bir kamu hizmeti olarak ele
alýnmalý, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði ticari
kuruluþlarýn kâr alaný olmaktan çýkartýlmalýdýr.
* Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði alanýna iliþkin
düzenleme ve denetimler Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý'nýn yaný sýra, Saðlýk Bakanlýðý, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB'den oluþan idari
ve mali yönden baðýmsýz bir enstitü tarafýndan yerine getirilmelidir. Çalýþma yaþamýna iliþkin tüm düzenlemeler
bu enstitü tarafýndan yeniden ele alýnmalý ve kararlaþtýrýlmalýdýr.
* Ýþyerlerinde iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði alanýnda görev verilen mühendis ve mimarlarýn iþçi saðlýðý ve iþ
güvenliðinin saðlanmasý konusundaki görevlerinin bir danýþmanlýk hizmeti olduðu kabullenilmeli ve asýl
sorumluluðun devlet ve iþverende olduðu bilinci yerleþtirilmelidir.
Bizler TMMOB olarak bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da, insan yaþamýnýn her þeyden önce geldiðini
vurgulamaya devam edeceðiz. Ýþverenin kar hýrsýnýn, siyasi iktidarýn politik önceliklerinin emekçilerin
hayatlarýný çalmasýna izin vermeyeceðiz. Bu anlayýþla, devlet ve iþvereni iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konusunda
sorumlu davranmaya, tüm kamuoyunu da iþ cinayetlerine karþý duyarlý olmaya davet ediyoruz.
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu
03.05.2018
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8 Mart Uluslararasý Emekçi Kadýnlar Günü Kutlu Olsun!
MMO, Kadýnlarýn Gericiliðe Karþý Mücadelesinin Yanýndadýr.
8 Mart Uluslararasý Emekçi Kadýnlar Günü'nün kökeninde, 19. yüzyýlda, kadýn iþçilerin düþük ücretlere,
insanlýk dýþý çalýþma koþullarýna karþý haklý isyanlarý bulunmaktadýr. Ancak 19. yüzyýldan bugüne yani 21.
yüzyýla dek, kadýnlar üzerindeki sömürü ve baský artarak sürmektedir. Bu nedenle kadýnlarýn her alandaki
eþitlik ve özgürlük mücadeleleri, 8 Mart 1857 tarihinde 40 bin dokuma iþçisi kadýnýn daha iyi yaþam ve
çalýþma koþullarý için baþlattýðý mücadele ateþi büyüyerek devam etmektedir.
Türkiye'de aile, eðitim, çalýþma yaþamý ve istihdam sorunlarý baþta olmak
üzere toplumsal yaþamýn her alanýnda kadýnlara yönelmiþ eþitsiz uygulama
ve politikalar, özellikle içinde bulunduðumuz bu dönemde hýzla artmýþ,
yaþamý tehdit eder boyutlara ulaþmýþtýr. Siyasal iktidarýn kurmaya çalýþtýðý
gerici rejimin inþasýnda kadýn eþitsizliði ve sömürüsüne önemli bir rol verilmiþ,
kadýna yönelik þiddet giderek týrmanmýþtýr. Bu dönemde kadýn
cinayetlerindeki korkutucu artýþ, bilinmelidir ki iktidarýn açýklamalarýnda
ve uygulamalarýndaki kadýný ifade etme biçiminden baðýmsýz deðildir.
Siyasal iktidar, yukarýdan aþaðýya yaþam alanlarýna müdahalelerle tüm
toplumu dinsel gericilikle kuþatýrken, bedenlerinden emeklerine kadar
kadýnlarý denetlemeye, kaç çocuk doðuracaðýndan kiminle evleneceðine,
hangi okullarda okuyup, ne tür meslekler edineceðine, giyimine, kuþamýna
yönelik kararlarý siyasal gücüyle kendisi vermeye kalkmýþ, kadýnlarýn kendi yaþamlarýný belirleme özgürlüðünü
ellerinden almýþtýr. Ayný anda devlet, kamu hizmet üretiminden vazgeçtikçe, sosyal harcamalarýn yükü, ev
iþleri, hasta ve çocuk bakýmý vb. iþler kadýnlarýn üzerine yýkýlmýþtýr.
Kadýnlarýn her alanda eþit yurttaþ olabilme mücadelesi, ülkemizin laiklik, demokratikleþme ve özgürleþme
mücadelesidir. Kadýnlarýn toplumsal yaþamda, ekonomik ve siyasi alanda daha þiddetli bir sömürü ve
eþitsizliðe tabi kalmasý, sadece kadýnlarýn deðil, ülkenin geleceðini düþünen herkesin sorunudur.
Unutulmamalýdýr ki, eþit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesi, kadýnlarýn örgütlü mücadelesi ile birlikte
baþarýya ulaþabilecektir.
Odamýz, bu onurlu mücadelelerinde kadýnlarla
birlikte, dayanýþma içinde olmayý sürdürecektir.
Bu vesileyle 8 Mart dolayýsýyla birçok kentte
kadýnlarýn özgürlük yürüyüþlerini engellenmeye
yönelik antidemokratik yasaklarý protesto
ediyoruz.
Birlik ve dayanýþmanýn en güzel günlerinden biri
olan 8 Mart'ta, ülkenin farklý birçok yerinden
gericiliðe, sömürüye, baskýya, þiddete, taciz ve
tecavüzlere HAYIR seslerini yükseltecek olan
kadýnlarýn 8 Mart'ý kutlu olsun.
Baský ve þiddet sonucu yaþamlarýný kaybeden
tüm kadýnlarý sevgiyle, saygýyla anýyoruz.
TMMOB
Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þb.
07.05.2018
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"Yurtlarda yeni çocuk ölümleri istemiyoruz. Kamusal hizmet olarak güvenli ve çaðdaþ
yurt anlayýþýnýn yanýndayýz."
29 Kasým 2016 tarihinde Adana'nýn Aladað ilçesindeki Özel Aladað Tahsil Çaðýndaki Talebelere Yardým
Derneði Ortaöðretim Kýz Öðrenci Yurdu'nda çýkan yangýn sonucu, yurt yetkilisinin 6 yaþýndaki kýzý vile biri
eðitmen olmak üzere 12 kiþi yaþamýný yitirmiþ, bazý öðrenciler yaralanmýþtý. Bu vahþet, ne yazýk ki ilkokul
öðrencilerine yönelik yurt yapmanýn yasak olduðu ülkemizde ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn izniyle açýlan bir
yurtta gerçekleþmiþti.
Bu olayýn ardýndan 06/05/2017 tarih ve 30058 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan "Özel Öðrenci Barýnma
Hizmetleri Yönetmeliði"nin "binalarda aranacak þartlarý belirleyen "Kurum Binalarý" baþlýklý 9. Maddesinin
6.ve 8.fýkralarý aþaðýdaki gibi yayýnlanmýþtý.
"(6) Kurum binalarýnýn iç ve dýþ duvarlarý ile tavan döþemelerinde ahþap ve yanma özelliði yüksek
malzemelerden yapýlmýþ giydirmeler kullanýlamaz.
(8) Kurum binalarýnda yangýn ikaz amacýyla duman ve ýsýya duyarlý, gaz kaçaklarýný algýlayan sensörler,
alarm sistemi ile kurum kontenjanýnýn yüzden fazla olmasý halinde otomatik söndürme sisteminin bulunmasý
zorunludur."
Ancak bu yurt katliamýný gözardý eden MEB, Bakanlar
Kurulu kararýyla "Özel Öðrenci Barýnma Hizmetleri
Yönetmeliði'nde skandal bir deðiþiklik yaparak, yurt açma
koþullarýnýn zorlaþtýrýlarak, denetimlerin arttýrýlmasý
taleplerine kulaklarýný týkamýþ, ve aksine þartlarý
kolaylaþtýrma yoluna giderek 16/03/2018 tarih ve 30362
sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan "Özel Öðrenci Barýnma
Hizmetleri Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair
Yönetmelik" ile 9. Maddenin 6. fýkra tamamen
yürürlükten kaldýrarak, 8. Fýkradaki 100'den fazla öðrenci
ifadesi 200'den fazla olarak deðiþtirmiþtir.
Bu deðiþiklik ile 200 den az öðrencisi olan çok sayýda yurt için otomatik söndürme sistemi zorunluluðu
ortadan kaldýrýlmýþ,yurtlarda yanýcý nitelikte ucuz malzemeden dekoratif veya baþka amaçlar ile giydirmeler
yapýlmasýnýnönü açýlmýþtýr.
Ayrýca yönetmeliðin Geçici 2. Maddesine aþaðýdaki fýkra eklenerek bazý vakýf ve derneklerin açacaðý yurtlar
için inþaat ruhsatý ve yapý kullanma izni aranmayacaðý belirtilmiþ, yapýnýn saðlamlýðý ile ilgili olarak yapý proje
müeliflerinin düzenleyeceði rapor yeterli görülmüþtür. Son derece sakýncalý bu deðiþiklik ile hükümete yakýn
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vakýf ve derneklere imtiyazlar getirilmiþtir.
"(8) 18/10/1982 tarih ve 2709 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn 121.maddesi ile 25/10/1983 tarihli
ve 2935 sayýlý Olaðanüstü Hal Kanununun 4.maddesine göre çýkarýlan kanun hükmünde kararnameler
doðrultusunda kapatýlan özel öðretim kurumlarý veya özel öðrenci yurtlarýnýn hazineye veya Vakýflar
Genel Müdürlüðüne devredilen binalarýnda, Bakanlar kurulunca kamu yararýna çalýþtýðýna karar verilen
vakýf ve dernekler tarafýndan bu yönetmelikte belirlenen kurumlardan herhangi birinin açýlmasýnýn
istenmesi halinde, bu binalarýn inþaat ruhsatý veya yapý kullanma izni aranmadan, binanýn saðlam ve
dayanýklý olduðuna iliþkin çevre ve þehircilik il müdürlükleri, yapýnýn proje müellifleri ya da yetkili serbest
proje bürolarý veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor ile teknik raporu düzenleyen
serbest inþaat mühendisinin gerçerliliði devame den serbest inþaat mühendisliði belgesi ile iþyeri tescil
belgesi istenerek 01/08/2019 tarihine kadar açýlýþ iþlemleri yapýlýr. "
Ýstismar, ölüm, þiddet gibi kabul edilemez suçlar ile sýklýkla ülke gündemine gelen ve çoðunluðu çeþitli
cemaatlerce iþletilen yurtlara iliþkin düzenlemelerde insan hayatýna dair yükümlülüklerin azaltýlmasý son
derece kaygý vericidir.
Unutulmamalýdýr ki Aladað'da yaþanan katliamýn sorumlusu sadece o yurdu iþletenler deðil, ayný zamanda
ilçedeki devlet yurdunu kapatarak halký bu tür yurtlara mecbur býrakan, kaçak yurtlarýn faaliyetlerine göz
yuman, yurtlarý saðlýk ve güvenlik açýsýndan denetlemeyen kamu otoritesidir.
Makina Mühendisleri Odasý olarak çoðunluðu cemaatlerin örgütlenme aracýna dönüþmüþ yurtlarýn kamu
eliyle iþletilmesinin saðlanmasýnýn, yine baþta ilk ve orta öðrenim çaðýndaki çocuklar için mevzuata ve çaðýn
gerekliliklerine uygun, saðlýk ve güvenlik tedbirlerinin alýndýðý yurtlarýn kamu eliyle açýlmasýnýn saðlanmasýnýn
gerektiðini;
mevzuatta yapýlan ve yangýn güvenliði açýsýndan zafiyeti artýran deðiþikliklerin de iptalinin gerekliliðini
önemle kamuoyuna belirtmek isteriz.
Laik, parasýz, eþit ve kamusal eðitim hakkýný savunan "Makina Mühendisleri Odasý olarak her zaman
çocuklarýmýzýn saðlýk ve güvenliðinden yana tavýr aldýk, almaya devam edeceðiz.
TMMOB
Makina Mühendisleri Odasý
Kocaeli Þube Yönetim Kurulu Baþkaný
Murat KÜREKCÝ
20.03.2018
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1 Mayýs Kutlamalarý ile ilgili TMMOB adýna yapýlacak olan
Basýn açýklamamýz 26.04.2018 tarihinde Saat: 18.30 da
Þube Toplantý salonumuzda gerçekleþtirildi. Toplantýya
TMMOB ÝKK bileþenleri olarak TMMOB Onur Kurulu Üyesi
ÝKK Sekreteri Ünal ÖZMURAL , Makina Mühendisleri Odasý
Kocaeli Þb Baþkaný Murat KÜREKÇÝ, Gýda Mühendisleri
Odasý Kocaeli Þb. Baþkaný Sema KOPAL, Mimarlar Odasý
Kocaeli Þube Baþkaný Füsun YILMAZ, Elektrik Mühendisleri
Odasý Kocaeli Þb.Baþkaný Ahmet SÖZEN, Z iraat
Mühendisleri Kocaeli Þb. Baþkaný Özgür YILMAZ ve
TMMOB üyeleri katýldý.
1 Mayýs Basýn Açýklamasý metnimiz;
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1 MAYIS ÝLE ÝLGÝLÝ TMMOB ÝKK OLARAK BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.

BASINA VE KAMUOYUNA
1 Mayýs 1886'da Amerika Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu önderliðinde iþçiler günde 12 saat, haftada 6 gün
olan çalýþma takvimine karþý, günlük 8 saatlik çalýþma talebiyle iþ býraktýlar. 1889'da toplanan Ýkinci
Enternasyonal'de Fransýz bir iþçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayýs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele
ve dayanýþma günü " olarak kutlanmasýna karar verildi. Ülkemizde de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmýþtýr.
2008 Nisan'ýnda, "Emek ve Dayanýþma Günü" olarak kutlanmasý kabul edilmiþtir. 22 Nisan 2009 tarihinde
TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayýs resmi tatil ilan edilmiþtir.
Ancak emekçilerin birlik, mücadele, dayanýþma günü olan 1 Mayýs bu yýl da emek ve demokrasi düþmaný
politikalarýn ve OHAL'in gölgesi altýnda kutlanacak. Grevleri, her türden hak arama eylemlerini yasaklayan
OHAL durumu, emekçilerin hak kayýplarýnýn belirgin biçimde arttýðý bir dönem olarak ülke tarihine geçmiþtir.
Tüm emekçiler gibi üyelerimiz de bu politikalarýn kurbaný edilmiþtir.Üyelerimiz iþsizlik, meslek dýþý iþlerde
çalýþma, düþük ücret, iþ güvencesinin olmamasý, esnek çalýþma, SSK primlerinin düþük ücretler üzerinden
ödenmesi, kadýn mühendislerde cinsiyete göre ücret ve iþ pozisyonu farklýlýðý, mesleki yetersizlik sorunlarý,
siyasi baský ile kadro atamalarý, kamuda tayin ve sürgünler, fazla mesailerde ücret verilmemesi, fazla
çalýþtýrma, sosyal hak ihlalleri ve özlük haklarýyla ilgili bir dizi sorunla karþý karþýyadýr.
Dünyada; haftada 60 saatten fazla çalýþanlarýn, tüm çalýþanlara oranýnýn %23 ile en yüksek olduðu ülkemizde,
iþsizlik de önemli bir problemdir. Ýstihdam ve sanayileþmede hiçbir sosyal iyileþtirme gözetmeyen iktidar;
iþsizlik, düþük ücret, iþ cinayetleri ve meslek hastalýklarý sonucu ölümler, uzun çalýþma süreleri ile çalýþma
yaþamýný da cehenneme çevirmiþtir.
Haftalýk çalýþma süresinin düþürülmesi, insanca yaþayacak ücret, örgütlenme ve grev hakký, saðlýklý ve güvenli
çalýþma hakký için 1 Mayýs'ta, alanda olacaðýz.
TMMOB bu yýl GEBZE'de!
Her yýl emek ve meslek örgütleri ile birlikte ilimizde düzenlediðimiz 1 Mayýs Mitingi, alanýn Kocaeli Valiliði
tarafýndan, iktidarla iliþkileri herkesçe bilinen Memur-Sen'e verilmesi ve kentin emekçilerine, kentin dýþýnda
kalan ÝNTERTEKS Fuar Alanýnýn önerilmesi nedeni ile yapýlamaz hale gelmiþtir. Bu nedenle bu yýl TMMOB
olarak "1 Mayýs Birlik, Mücadele ve Dayanýþma Günü" nde Gebze Sendikalar Biriliði ile birlikte Gebze Kent
Meydanýnda olacaðýz.
1 Mayýs Salý günü Gebze Trafo Meydanýnda saat 10.00'da baþlayacak yürüyüþ ve Kent Meydanýnda yapýlacak
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1 Mayýs mitingine katýlacak üyelerimiz için Arasta Park AVM önünden saat 08.30'da araç kaldýracaðýz.
1 Mayýs kortejlerimizde el ele, omuz omuza buluþmaya, güzel günleri görmek için birlikteliðimizi güçlendirmeye
çaðýrýyoruz.

Yaþasýn 1 Mayýs
Yaþasýn Örgütlü Mücadelemiz
Yaþasýn Birliðimiz TMMOB

MMO'dan ULAÞIM KONUSUNDA UYARILAR
22 Haziran 2018 tarihinde Sakarya temsilcilik
yürütme kurulu Baþkaný Salim AYDIN
tarafýndan yapýlan basýn açýklamasý
gerçekleþti.
Aydýn, doðaya saygýlý, güvenli ve ekonomik
ulaþým için demiryollarýna daha fazla yatýrým
yapýlmasý gerektiðini açýkladý. Aydýn, Adapazarý
treni ile ilgili açýklamalarda bulundu.
ADAPAZARI TRENÝ
Adapazarý treninin seferleri 01/02/2012 tarihi
itibariyle durdurulmuþ bulunmaktadýr.Yüksek
hýzlý tren için yapýlan demiryolu çalýþmasý
öncesi; ADAPAZARI-HAYDARPAÞA arasýnda
ayda ortalama 427 bin yolcuya hizmet veriliyordu.2015 yýlýnda yeniden devreye alýndý,ancak 24 olan sefer
sayýsý 8'e ;durak sayýsý ise 31 duraktan 13 duraða düþürüldü.
Kapalý olan tren istasyonlarý tekrar açýlarak sefer sayýsý arttýrýlmalý (24 sefer) ve güzergahýda önceden olduðu
gibi Haydarpaþa-Adapazarý tren istasyonuna kadar uzatýlmalýdýr.
YÜK TAÞIMACILIÐI
Organize sanayi bölgelerinin demiryolu baðlantýlarý mevcut deðildir.Taþýma maliyetleri ve trafik kazalarý
buna baðlý olarak artmaktadýr.Sanayicinin rekabet gücü azalmaktadýr.Bu durum deðerlendirilmelidir.
MMO'NUN ÖNERÝLERÝ
MMO Sakarya temsilcilik yürütme kurulu adýna Salim AYDIN,konuyla ilgili önerileri de þu þekilde sýraladý:
-Yük taþýmacýlýðý düþünülmeden demiryolu taþýmacýlýðý planlamasý yapýlmamalýdýr.
Kamu yararý gözetilerek tren bilet fiyatlarý düþürülmelidir.
Sakarya,Kocaeli ve Ýstanbul illerinin demiryolu ulaþýmýnda entegrasyonu acilen saðlanmalýdýr.
Trafik güvenliði, ulaþýmda karayollarýnýn payýnýn azaltýlmasý ve kaza riski en az olan diðer taþýma türlerine
aðýrlýk verilmesi ile saðlanmalýdýr.Demiryolu taþýmacýlýðýna göre iki kat; suyolu taþýmacýlýðýna göre neredeyse
üç kat fazla enerji tüketen karayolu yatýrýmlarý gözden geçirilmelidir.
Trafik Güvenliði Kurulu ve Ýl Trafik Komisyonlarýnda TMMOB ve ilgili meslek odalarý temsil edilmelidir.
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Kent içi toplu taþýmacýlýðýnda halkýn.meslek odalarýnýn ve üniversitelerin görüþleri alýnmalýdýr.
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý
Sakarya Ýl Temsilciliði
Yürütme Kurulu Baþkaný
Salim AYDIN
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Kent merkezlerine trafik akýþý caydýrýcý hale getirilmeli; kentsel imar uygulamalarý ile ulaþým politikalarý uyum
göstermeli; çevre yollarý ve þehir geçiþlerinde yapýlaþma önlenmelidir.

SOMA'YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAÐIZ
Deðerli basýn emekçileri ,
Bu basýn açýklamasýný duyurduðumuz Cuma gününden
bugüne 2 acý haber aldýk.
Birincisi Arslanbey OSB'de üretim yapan Tezcan
Galvaniz fabrikasýnda formen olarak çalýþan Murat
Karter (45) isimli iþçi hadde hattýnda hayatýný kaybetmiþ,
ikinci vakada ise Tüpraþ'ta tank bakým çalýþmasý yapan
bir firmanýn Macaristan atandaþý 42 yaþýndaki bir iþçi
tank içinde fenalaþmýþ ve sonrasýnda hayatýný
kaybetmiþtir. Bu iki emekçinin ailelerine baþsaðlýðý
dilemek isteriz.
Ancak bilmeliyiz ki bu vakalar münferit deðildir.
Ýstanbul Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Meclisi verilerine
gore 2017 yýlýnda 71'i ilimizde olmak üzere enaz 2006 iþçi, 2018 yýlýnýn ilk 4 ayýnda ise enaz 575 iþçi çalýþýrken
hayatýný kaybetti.
Ýlimizde ise geçen 4,5 ayda 4'ü kadýn 29 iþçi hayatýný kaybetti. Herbiri önlenebilir sebeplere baðlý bu iþ
cinayetlerine karþý mücadelemizi sürdüreceðimizi ve kamuoyunu bilgilendireceðimizi sizin aracýlýðýnýzla
kamuoyuna da duyurmak isteriz.
Ülkemizde yaþanan ve dünyada benzerine az rastlanýr facia olan Soma Faciasý üzerinden tam 4 yýl geçti.
Yüreðimiz Soma'da, aklýmýz Katliam Davasý'nda. Ülkemizin acýsý dinene, katliamda sorumluluðu olan herkes
hesap verene kadar öfkemiz dinmeyecek.
Soma'da hayatýný kaybeden 301 maden emekçisini saygýyla anýyoruz.
Hala öfkeliyiz. Çünkü rekabet, kâr hýrsý ve ucuz üretim için iþçiler, emekçiler vahþi koþullarda çalýþtýrýlýyor,
yasalar bu çalýþma biçimine göre uyduruluyor ve aþýrý üretim halen zorlanýyor.
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Soma'da 301 madencimizin katledildiði Eynez Ocaðý, vaktinde böylesi bir çalýþma yükünü, mevcut koþullarda
kaldýramayacaðý için bir iþletmeden ötekine devredilmiþti. Ocakta bilime, tekniðe ve insani çalýþma koþullarý
aykýrý biçimde üretim yapýlmýþ ve adeta geliyorum diyen Soma Faciasý yaþanmýþtý. TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odasý, Soma Kömür Ýþletmeleri A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Alp Gürkan'ý Oda üyeliðinde ihraç etmiþ, karar
TMMOB Yüksek Onur Kurulu'nca onaylanmýþ ve Alp Gürkan bu karara itiraz ederek dava açmýþtý. Ýdare
mahkemesi, Soma maden iþletmesinin yönetim kurulu baþkanlýðý ve yönetim kurulu üyeliði görevinde
bulunan davacýnýn, olayýn vehameti karþýsýnda davalý idarece durumun deðerlendirilerek meslek camiasýndan
uzaklaþtýrýlmasýnda mutlak zaruret bulunmasý nedeniyle odadan ihraç cezasý ile cezalandýrýlmasýna iliþkin
dava konusu iþlemde hukuka aykýrýlýk görmemiþtir. Hukukun sermaye ve iktidar çevrelerince baský altýna
girmeden iþlemesi için konunun takipçisi olacaðýmýzý bir kez daha hatýrlatýyoruz.
Ülkemiz güvencesiz ve kuralsýz çalýþýlan, emekçilerin açlýk ile ölüm arasýnda seçim yapmak zorunda býrakýldýðý,
iþ cinayetlerinin fýtrat ve kader olarak deðerlendirildiði bir ülke haline gelmiþtir.
Ýþ cinayetleri sadece maden sektöründe deðil, tüm iþ kollarýnda artmaktadýr. OHAL süresince, geçmiþ
zamanlardan daha fazla iþ cinayetlerine kurban verilmiþtir.
Meslek hastalýklarý ülkemizde halen tespit
edilememekte, kapsam dýþý
görülmektedir. Ülkemizin bir meslek
hastalýklarý indeksi dahi oluþturulmamýþtýr.
Çünkü bu sistem, hak ihlallerinden, uzun
zamana yayýlan ve sonuçsuz kalan hukuki
süreçlerden, kamu denetiminin
önemsenmemesinden, yasalarýn duruma
göre deðiþtirilmesinden, demokratik
sendikalaþma
engellenmesinden, emekçilerin
güvencesiz býrakýlmasýndan
beslenmektedir.
Ýþverenler, siyasiler ve çýkar ortaklarý
tarafýndan fiilen kurulmuþ olan bu vahþi
sistem kiralýk iþçilikle, esnek çalýþtýrmayla,
ödünç iþçilik ile daha da güvencesiz hale getirilmiþtir. Artan çalýþma saatleri, göz dikilen kýdem tazminatlarýyla
güvencesizlik ve ucuza çalýþtýrma, katliamlara vardýrýlmýþtýr.
Madenciler, bugün halen Soma'da ayný koþullar altýnda ekmeðini taþtan çýkarmaktadýr.
Dünyanýn en büyük iþ cinayeti, dünyanýn en büyük iþçi katliamý olan Soma Davasý, 2014 yýlýndan beri
görülmektedir.
Hýzlý, etkili, iþ cinayetlerini caydýrýcý, kamu vicdanýný, adalet duygunu karþýlayan bir dava olmasýný beklediðimiz
ve bu uðurda çaba sarf ettiðimiz bu dava, daha baþlarken: Baþsavcýnýn, "gözaltýna alacaðýmýz herkes iþçilerle
birlikte öldü" beyaný ile ölen mühendislerin iþaret edilmiþ olmasý, sistemin yaratmýþ olduðu bu facianýn,
sadece birkaç mühendise yüklenerek çözümlenmek istenilmesi ve sistemden kaynaklý sorunlarýn, üstü
örtülerek, unutturulma mecrasýna sokulmasý çok tanýdýk bir yaklaþýmdýr.
Daha da tanýdýk olan, madenci ailelerini sokakta tekmeleyenlerin, 301 kiþi yaþamýný yitirmiþken havanýn
soðukluðundan ve yorgunluktan söz edenlerin, ölümlerimiz üzerinden rant kazanmak isteyenlerin, katliamýn
gerçek sorumlularýnýn halen kamuoyunun gözleri önünde olmasýdýr.
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Bu katliamýn gerçek sorumlularý hala kamuoyu önünde hesap vermemiþtir. Bizler Soma davasýnýn takipçisiyiz
ve gerçek sorumlularýn açýða çýkarýlmasý için sonuna kadar da takipçisi olacaðýz
Türkiye'de özellikle AKP iktidarýnda ve OHAL döneminde uygulanan politikalarla maden ihalelerindeki yaðma
ve yandaþ zihniyetiyle, üretim süreçlerinde; teknik bilgi ve alt yapý olarak yetersiz kiþi ve þirketlere býrakýlmýþtýr.
Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapýlmamasý iþ cinayetlerinin Soma'da olduðu gibi
katliamlara dönüþmesine neden olmuþtur.
Ülkemiz, iþ cinayetlerinde, iþçi ölümlerinde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sýrada yer almaktadýr. Bu
tablo AKP'nin iktidara gelmesiyle daha vahim, OHAL'in ilaný ile akýl almaz hal almýþtýr.
Soma'da, Ermenek'te, Þirvan'da, Çöllolarda, Torunlarda, 3. Köprü ve Havalimanýnda, madenlerde ve tüm
iþ kollarýnda katliamlar son 15 yýldýr aðýrlaþtýrýlmýþ bir biçimde sürdürülen "özelleþtirme", "piyasalaþtýrma"
ve "taþeronlaþtýrma" politi kalarýnýn bir sonucu olarak artarak devam etmektedir.
Bu gün iþçiyi her türlü korumadan uzak ve sahipsiz býrakan, mühendis ve hekimi iþ kazalarý tazminatlarýndan
sorumlu tutan, iþvereni ve iþ yaþamýný denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü sorumluluktan
arýndýran bir politika ile karþý karþýyayýz.
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Soma katliamýnda sorumluluk sadece, üretimi artýrmak için tüm standartlarý ve yasalarý çiðneyen þirketin
deðildir. Soma Kömür Ýþletmeleri A.Þ., TKÝ, MÝGEM, ETKB, ÇSGB ve Hükümet yaþanan tüm maden facialarýnda
olduðu gibi sorumludurlar ve hesap vermelidirler.

Bu nedenle, Soma'dan dünden bugüne deðiþen, iyileþen kayda deðer bir þey yoktur. Bu yüzden Soma
Katliamý davasý sadece hayatýný kaybeden 301 madencimizin deðil, tüm yurtta iþ cinayetlerine kurban olan
tüm iþçilerin ve ailelerinin, ayný zamanda tüm halkýmýzýn davasýdýr.
Ancak bilinmelidir ki bu davada da henüz babalarýný, eþlerini, evlatlarýný kaybedenlerin yüreðini soðutacak
somut adýmlar atýlmamýþ, somut kararlar verilmemiþtir. Bu yüzden aklýmýz ve vicdanýmýz her duruþmada,
iþçi katliamlarýnýn gündeme geldiði her gün bir kere daha ölmektedir.
Bu cinayetlere sebep olanlarýn baðýmsýz yargýya ve topluma hesap vermeleri için, adaletin yerini bulmasý
için, bu acýmasýz sistemi deðiþtirmek için mücadelemizi sürdüreceðimizi ifade ediyoruz.
Bizler, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da, insan yaþamýnýn her þeyden önce geldiðini vurgulamaya
devam edeceðiz. Ýþverenin kar hýrsýnýn, siyasi iktidarýn politik önceliklerinin emekçilerin hayatlarýný çalmasýna
izin vermeyeceðiz.
Maden ocaklarýnda, bir avuç kömür için bir ömür verenleri, baþta Soma olmak üzere kaybettiðimiz tüm
madencileri ve iþçi katliamlarýnda yaþamlarýný kaybeden iþçilerimizi saygýyla anýyoruz.
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Sekreteri
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ÝSRAÝL VAHÞETÝNÝ KINIYORUZ!
14 Mayýs 2018 tarihi, Ýsrail Devleti'nin savunmasýz Filistin halkýna karþý uyguladýðý büyük vahþetle tarihe
geçmiþtir.
Bundan 70 yýl önce yurtlarýndan sürülen Filistinli mültecilerin topraklarýna geri dönüþ haklarýný talep ettikleri
30 Mart Toprak Günü'nde baþlayan Ýsrail Vahþeti, bugün onlarca kiþinin öldürüldüðü, binlerce kiþinin
yaralandýðý büyük bir katliama dönüþmüþtür.
Yaþanan bu katliamdan, Ýsrail Devleti kadar, Büyükelçiliðini Kudüs'e taþýyarak bölgede büyük bir provokasyon
yaratan Amerika Birleþik Devletleri de sorumludur.
Ýsrail Devleti derhal bu insanlýk dýþý katliama son vermelidir. Ýþgal ettiði topraklardan çekilmeli ve Filistinli
mültecilerin kendi topraklarýna geri dönüþ hakkýna saygý göstermelidir.
Ýþgalciler ve katliamcýlar kaybedecek, direnen Filistin halký kazanacak!
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Sekreteri
14.05.2018

FÝLÝSTÝN HALKI ÝLE DAYANIÞMA KONULU BASIN AÇIKLAMASI
21 Mayýs 2018 tarihinde KESK,TTB,SAKARYA BAROSU ve SAKARYA KENT ÇALIÞMA GRUBU ile birlikte Filistin
Halký ile Dayanýþma konulu basýn açýklamasý gerçekleþtirdik.
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TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu (ÝKK) olarak; 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleþtirilecek olan
Cumhurbaþkaný Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik birliðimizin görüþ ve önerilerinin
paylaþýlacaðý basýn açýklamasý 12 Haziran 2018 saat 18:00'de Mimarlar Odasý Taþ Binada gerçekleþtiridi.
Basýn Açýklamasý Metni:
24 HAZÝRAN'DA OY KULLANACAÐIZ! OYUMUZA
SAHÝP ÇIKACAÐIZ!
Ülkemiz, erken seçim kararý ile 24 Haziran 2018
tarihinde yapýlacak olan Cumhurbaþkaný ve 27.
Dönem Milletvekili Seçimleri sürecine girmiþ
bulunmaktadýr.
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24 HAZÝRAN'DA OY KULLANACAÐIZ!
OYUMUZA SAHÝP ÇIKACAÐIZ!

Birliðimiz TMMOB, bugüne kadar seçim
dönemlerinde yayýmladýðý Seçim Bildirgeleri ile
meslek örgütümüzün gözünden ülkemizin
sorunlarýný tespit ederek bu sorunlarýn kamu ve
toplum yararý doðrultusunda çözümüne iliþkin
önerilerini kamuoyu ile paylaþmýþtýr. Doðaldýr ki
24 Haziran'da yapýlacak olan seçimler için de
görüþlerimiz vardýr.
Birliðimiz TMMOB, 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz
için ayrý bir önem taþýdýðýnýn farkýndadýr. Ülkemiz zor bir dönemden geçerken, meslek alanlarýmýz ve meslektaþlarýmýz
büyük sorunlar ile boðuþurken 24 Haziran seçimlerinin erkene alýnarak gerçekleþtirilmesinin yükü de kendi
payýmýz oranýnda omuzlarýmýza binmiþtir. Mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn yapacaðý çalýþmalarýn ve
söyleyeceði sözlerin ülkemizin aydýnlýk yarýnlara taþýnmasýnda önemli bir yeri olacaktýr. Bu dönem de TMMOB'nin
örgütlü gücü ile üzerine sorumluluklar düþmektedir.
Türkiye tarihinin en büyük krizlerinden birini yaþýyoruz...
Anayasanýn neredeyse askýya alýndýðý, parlamentonun iþlevsizleþtirildiði, Devlet kurumlarýnýn çalýþamaz hale
geldiði, baþta mahkemeler olmak üzere halkýn hiçbir resmi kuruma güveninin kalmadýðý, siyasal mekanizmalarýn
týkandýðý, hayat pahalýlýðý, iþsizlik, yoksulluk ve borçluluðun sürdürülemez boyutlara ulaþtýðý, enflasyondan döviz
kurlarýna, cari açýktan dýþ borçlara kadar her þeyin kontrolden çýktýðý, dýþ politikadaki istikrarsýzlýðýn ve güvensizliðin
ülkemizi iyiden iyiye yalnýzlaþtýrmaya sürüklediði, Ülke içinde de huzurun kalmadýðý, toplumun büyük bir
kutuplaþmayý yaþadýðý, kimsenin kimseye güveninin kalmadýðý, herkesin birbirine þüpheyle yaklaþtýðý, korkuyla
dolu bir toplum haline geldik.
Türkiye bu tabloyu hak etmiyor!
Toplumumuzu içten içe çürüten bu karanlýk tablonun sorumlusu, elbetteki bu ülkenin mühendisleri, mimarlarý,
þehir plancýlarý deðildir; doktorlarý, öðretmenleri, avukatlarý deðildir; iþçileri, köylüleri, esnaflarý deðildir; kadýnlarý,
gençleri, öðrencileri deðildir.
Toplumumuzu içten içe çürüten bu karanlýk tablonun sorumlusu, elbetteki bu ülkeyi yýllardýr gerici ve piyasacý
bir anlayýþla yönetenlerdir.
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Bu tablonun sorumlusu, iktidarlarýný sürekli kýlabilmek için anayasal demokrasiyi ortadan kaldýranlardýr.
Bu tablonun sorumlusu, kendi dünya görüþlerini topluma dayatabilmek için, cumhuriyet deðerlerini, hukukun
üstünlüðünü, laikliði ayaklar altýna alanlardýr!
Bu tablonun sorumlusu, ülkenin doðal zenginliklerini, halkýn ortak varlýklarýný özelleþtirenler, yaðmalayanlar,
yandaþ sermaye kesimlerine daðýtanlardýr!
Bu tablonun sorumlusu, ülkeyi OHAL hukuksuzluðuyla yönetip, toplumsal muhalefeti baskýyla kontrol altýna
almak isteyenlerdir!
Seçimlere bir buçuk yýl kala ilan edilen bu baskýn seçim; siyasal iktidarýn ülkeyi yönetmedeki baþarýsýzlýðýnýn
itirafý olduðu kadar, 24 Haziran seçimleri ile kurumsallaþtýrýlmak istenen 16 Nisan Referandumu ile inþa edilen
Cumhurbaþkanlýðý Sistemi'nin sürdürülemezliðinin de göstergesidir.
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birisini yaþayacaðýz!
24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleþtirilecek olan Cumhurbaþkanlýðý ve Milletvekilliði Genel Seçimleri, Anayasa
Deðiþikliði Referandumunun ikinci ve son ayaðý niteliðindedir. Mevcut yönetim anlayýþý durdurulamadýðý takdirde
ülkedeki siyasal, ekonomik ve toplumsal kriz derinleþecek, ülkemizi geri dönüþü mümkün olmayan bir kâbusun
içine sürükleyecektir. Bu nedenle 24 Haziran'da gerçekleþtirilecek seçimler ülkemizin geleceðinin tayin edileceði
bir yol ayrýmýdýr. TMMOB olarak bu yol ayrýmýnda tarafýmýzýn, cumhuriyet deðerlerine ve hukukun üstünlüðüne
dayalý anayasal demokrasi olduðunun bilinmesini isteriz.
Ülkemizin geleceðine ve toplumun ortak deðerlerine karþý sorumluluðumuz gereði tüm üyelerimizi ve halkýmýzý
24 Haziran seçimlerinde ülkemizin, halkýmýzýn ve mesleðimizin geleceði için OY KULLANMAYA, OYUMUZA SAHÝP
ÇIKMAYA ÇAÐIRIYORUZ!
HALK EGEMENLÝÐÝ ÝÇÝN OY KULLANACAÐIZ, OYUMUZA SAHÝP ÇIKACAÐIZ!
Çaðdaþ demokrasilerin temel ilkesi, egemenliðin halka ait olmasýdýr. Halkýn bütününe ait olan egemenlik, hiçbir
kuruma ve kiþiye devredilemez. Halkýn kendi yaþamý ve geleceði üzerine karar verme yetkisi bizzat halk tarafýndan
veya demokratik seçimlerle belirlenen temsilcileri aracýlýðýyla kullanýlýr. 16 Nisan 2016 tarihinde gerçekleþtirilen
þaibeli referandum sonucunda ülkemizde parlamenter sistem kaldýrýlmýþ, halk egemenliði anlayýþý ve halkýn
iradesi tümüyle yok edilmiþtir. Ýþte bu seçimde halk egemenliði için oy kullanýlmalý ve oylarýmýza sahip çýkýlmalýdýr!
DEMOKRASÝ ÝÇÝN OY KULLANACAÐIZ, OYUMUZA SAHÝP ÇIKACAÐIZ!
Ülkemizde demokrasi, özellikle son 16 yýlda, meclis çoðunluðunu elinde bulunduran partinin ülkeyi istediði
þekilde yönetmesi biçiminde uygulandý. Toplumun genel çýkarýný ve farklý toplum kesimlerinin taleplerini
görmezden gelen bu anlayýþ, tek tipçi, otoriter ve baskýcý bir yönetim biçimine dönüþmüþtür. Ýki yýldýr devam
eden Olaðanüstü Hal (OHAL) ve on binlerce kiþinin yaþamýný alt üst eden Kanun Hükmünde Kararnameler ile
yönetilmekteyiz
Ülkemizde normalleþmenin saðlanmasýnýn, toplumsal huzur ve barýþýn yeniden tesis edilmesinin yegâne yolu,
insan hak ve özgürlüklerine saygýlý, farklýlýklarý ve çeþitlilikleri yok saymayan, çoðulcu ve katýlýmcý bir demokrasi
anlayýþýnýn inþa edilmesidir. Demokrasi için oy kullanacaðýz, oyumuza sahip çýkacaðýz!
G
ÜÇLER AYRILIÐI ÝÇÝN OY KULLANACAÐIZ, OYUMUZA SAHÝP ÇIKACAÐIZ!
16 Nisan Referandumu ile gerçekleþtirilen Anayasa deðiþikliðinin en önemli sonucu, demokrasinin olmazsa olmaz
unsuru olan güçler ayrýlýðý ilkesinin ortadan kaldýrýlmasý olmuþtur.
Anayasal bir denge-fren mekanizmasýnýn ortadan kaldýrýlmasý, siyasal iktidarýn otoriterleþmesine neden olduðu
gibi, devlet kurumlarýnýn yozlaþmasýna, toplumsal baðlarýn çözülmesine de neden olmaktadýr.
24 Haziran seçimlerinde yasama-yürütme ve yargýnýn Tek Adamýn kontrolüne girmesine karþý, güçler ayrýlýðý
oylanacaktýr. Güçler ayrýlýðý için oy kullanacaðýz, oyumuza sahip çýkacaðýz!
HUKUKUN ÜSTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN OY KULLANACAÐIZ, OYUMUZA SAHÝP ÇIKACAÐIZ!
Yargýnýn siyasal iktidarýn kontrolü altýna girmesi, mahkemelerin siyasal hesaplaþma alanýna dönüþmesine ve
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LAÝKLÝK ÝÇÝN OY KULLANACAÐIZ, OYUMUZA SAHÝP ÇIKACAÐIZ!
Demokrasi ve özgürlüklerin korunmasýnýn birinci þartý ve en önemli güvencesi "laikliktir".
Devlet idaresi ve toplumsal yaþam, belirli bir dinsel inanç doðrultusunda þekillendirilmiþtir. Farklý inanç kesimleri,
farklý yaþam tarzlarý baský altýna alýnarak sindirilmek istenmiþtir.
24 Haziran seçimlerinde ayný zamanda laiklik oylanacaktýr. Laiklik için oy kullanacaðýz, oyumuza sahip çýkacaðýz!
BÝLÝMSEL, DEMOKRATÝK VE LAÝK EÐÝTÝM ÝÇÝN OY KULLANACAÐIZ, OYUMUZA SAHÝP ÇIKACAÐIZ!
Eðitim, bir ülkenin geleceðinin þekillendirilmesinde en önemli konulardan birisidir. Son 16 yýlda en fazla deðiþiklik
eðitim alanýnda yapýlmýþtýr. Bu deðiþikliklerin amacý, düþünen, araþtýran, sorgulayan, fikir üreten, hesap soran
bir toplum yerine, dinsel dogmatizmi esas alan muhafazakâr bir toplum inþa etme çabalarýdýr. Sýnav sisteminden
eðitim planlamasýna, müfredattan kýyafete kadar eðitimin her alanýnda yapýlan deðiþiklikler sonucunda eðitimde
karanlýk bir tablo ortaya çýkmýþtýr.

10- Basýn - Yayýn ve Ýletiþim Çalýþmalarý

nihayetinde adaletin tamamýyla ortadan kalkmasýna neden oldu.
"Hak, hukuk ve adalet" talebi, günümüzün en yaygýn ve ciddi toplumsal taleplerinden birisi haline gelmiþtir.
Siyasal iktidarýn güdümündeki yargý organlarýna güven kalmamýþtýr. Bu güveni tesis etmenin yolu, yargý
baðýmsýzlýðýnýn saðlanmasý ve hukukun üstünlüðü ilkesinin koþulsuz biçimde hayata geçirilmesidir.
24 Haziran seçimlerinde siyasallaþmýþ ve yozlaþmýþ adalet anlayýþýna karþý hukukun üstünlüðü oylanacaktýr.
Hukukun üstünlüðü için oy kullanacaðýz, oyumuza sahip çýkacaðýz!

24 Haziran seçimlerinde tarikatlarýn kontrolünde, hurafelerle dolu, kindar ve biatçý eðitim anlayýþýna karþý bilimsel,
demokratik ve laik eðitim oylanacaktýr. Bilimsel, demokratik ve laik eðitim için oy kullanacaðýz, oyumuza sahip
çýkacaðýz!
BÝR ARADA YAÞAM ÝÇÝN OY KULLANACAÐIZ, OYUMUZA SAHÝP ÇIKACAÐIZ!
Bu ülkenin ihtiyacý, daha fazla inkâr, daha fazla þiddet, daha fazla gözyaþý deðildir. Bu ülkenin ihtiyacý barýþýn
saðlanmasýdýr. Toplumsal barýþýn öncelikli koþulu, halkýn yaþam tarzý, etnik kimliði, dinsel inancý ve kültürü
üzerindeki baskýlarýn kaldýrýlarak, herkesin eþit yurttaþlýk haklarýndan ayrýmsýz biçimde faydalanmasýnýn önünün
açýlmasýdýr.
24 Haziran seçimlerinde ayrýmcý-inkârcý düþmanlýk politikalarýna karþý kardeþçe bir arada yaþam oylanacaktýr.
Bir arada yaþam için oy kullanacaðýz, oyumuza sahip çýkacaðýz!
TOPLUMSAL CÝNSÝYET EÞÝTLÝÐÝ ÝÇÝN OY KULLANACAÐIZ, OYUMUZA SAHÝP ÇIKACAÐIZ!
AKP iktidarýnýn gerici, baskýcý, otoriter yönetim anlayýþýndan en fazla zarar gören toplum kesimlerinin baþýnda
kadýnlar gelmektedir. Bu dönemde yapýlan yasal düzenlemeler, hayata geçirilen uygulamalar ve topluma dayatýlan
yaþam tarzý, kadýnlarýn hayatýný kâbusa çevirmiþtir. Türkiye tarihinde kadýna yönelik þiddetin bu kadar yaygýnlaþtýðý,
bu kadar alenileþtiði ve bu kadar cezasýz kaldýðý baþka bir dönem olmamýþtýr. Devlet kurumlarýna ve gündelik
yaþama empoze edilmek istenen muhafazakâr ve gerici anlayýþ, kadýnlarýn toplumsal hayata katýlýmýný sýnýrlandýrarak
eve ve erkeðe mahkûm etmektedir.
24 Haziran seçimlerinde þiddet, yok sayma ve deðersizleþtirme uygulamalarýna karþý kadýnlarýn eþitliði ve özgürlüðü
oylanacaktýr. Kadýnlarýn eþitliði ve özgürlüðü için oy kullanacaðýz, oyumuza sahip çýkacaðýz!
BAÐIMSIZLIK VE BARIÞ ÝÇÝN OY KULLANACAÐIZ, OYUMUZA SAHÝP ÇIKACAÐIZ!
KAMUCULUK ÝÇÝN OY KULLANACAÐIZ, OYUMUZA SAHÝP ÇIKACAÐIZ!
Reform adý altýnda yapýlan yasal deðiþikliklerle halkýn temel haklarý olan eðitim, saðlýk, sosyal güvenlik ve emeklilik
hizmetleri ticarileþtirilmiþtir. Yýllardýr uygulanan neo-liberal politikalar sonucunda, ülke varlýklarý halkýn öncelikli
ihtiyaçlarýný karþýlamayan yatýrýmlarla çarçur edilirken, insani ve toplumsal deðerlerin aþýndýrýldýðý, bireysel
çýkarlarýn kamu çýkarlarýnýn üzerinde tutulduðu bir ekonomik-sosyal yapý yaratýlmýþtýr.
24 Haziran seçimlerinde, toplumsal yaþamý piyasa iliþkilerine göre þekillendiren politikalara karþý, paylaþýmcý,
dayanýþmacý, eþitlikçi, toplumcu, kamucu politikalar oylanacaktýr. Kamuculuk için oy kullanacaðýz, oyumuza sahip
çýkacaðýz!
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ÜRETEN, SANAYÝLEÞEN, HAKÇA BÖLÜÞEN BÝR EKONOMÝ ÝÇÝN OY KULLANACAÐIZ, OYUMUZA SAHÝP ÇIKACAÐIZ!
Bugün ülkemizin yaþadýðý derin ekonomik krizin nedeni, uygulanan yanlýþ ekonomi politikalarýdýr. Üretim yerine
ranta, mühendislik ve teknoloji alt yapýsýný geliþtirme yerine inþaata, istihdam yerine sýcak paraya dayalý ekonomi
politikalarý sonucunda halk iþsizleþmiþ, yoksullaþmýþ ve borçlanmýþtýr.
Kamu-Özel Ýþbirliði adý altýnda yürütülen inþaat projeleriyle halkýn geleceði ipotek altýna alýnmýþtýr. Müflis tüccar
mantýðýyla yapýlan özelleþtirmeler yoluyla ülkenin en büyük ve en üretken sanayi kurum ve kuruluþlarý adeta
yaðmalanmýþtýr.
Uluslararasý sermayenin saðladýðý sýcak para ve ülke ekonomimizin temel dinamiklerini oluþturan devasa sanayi
kuruluþlarýmýzýn satýlmasýyla elde edilen gelirlerle döndürülen ekonomi çarký artýk durmuþtur.
Halkýn yaþamýna yansýmayan ve hiçbir istihdam yaratmayan büyüme masalýnýn inandýrýcýlýðý kalmamýþtýr. Bu
çarpýk ekonomik yapý, iktidar yandaþlarýnýn ve sermaye kesimlerinin kasalarýný doldururken, halka emek sömürüsü,
iþ cinayetleri, gelir adaletsizliði ve insafsýz vergi politikalarý olarak yansýmýþtýr.
24 Haziran seçimlerinde rant ekonomisine karþý üreten, sanayileþen, hakça bölüþen ekonomi oylanacaktýr.
Üreten, sanayileþen, hakça bölüþen bir ekonomi için oy kullanacaðýz, oyumuza sahip çýkacaðýz!
KENTLERÝMÝZÝ, DOÐAMIZ VE TARÝHÝMÝZ ÝÇÝN OY KULLANACAÐIZ, OYUMUZA SAHÝP ÇIKACAÐIZ!
Kendisini "muhafazakâr" olarak tanýmlayan siyasal iktidar odaklarý, söz konusu kentsel doku, doðal çevre ve
tarihi eserler olduðunda korumacýlýktan çok uzak, tümüyle yýkýcý bir karaktere bürünmektedir. Bu kesimler ortak
kentsel mekanlarýmýzý, doðal varlýklarýmýzý, tabiat güzelliklerimizi ve tarihsel mirasýmýzý korunmasý gereken
varlýklar olarak deðil, rant saðlayýcý
gayrimenkuller olarak görmektedir. Son 16 yýl boyunca, parklarýmýz, derelerimiz, yaylalarýmýz, ormanlarýmýz,
mesire yerlerimiz, yeþil alanlarýmýz haraç mezat satýlmýþ, coðrafyamýza telafisi imkânsýz zararlar verilmiþtir. Ýmar
planlarý, sanayi alanlarý, kentsel dönüþüm politikalarý, insan hayatýný ve doðal çevreyi merkezine alarak deðil,
rant esasýna göre tasarlanmýþtýr.
24 Haziran seçimlerinde kentlerimizin, doðal çevremizin ve tarihsel mirasýmýzýn yok edilmesine karþý doðamýzý
ve tarihimizi savunmak oylanacaktýr. Kentlerimizi, doðamýzý ve tarihimizi savunmak için oy kullanacaðýz, oyumuza
sahip çýkacaðýz!
MESLEKÝ HAKLARIMIZ VE MESLEK ONURUMUZ ÝÇÝN OY KULLANACAÐIZ, OYUMUZA SAHÝP ÇIKACAÐIZ!
Bizler, mühendisler, mimarlar ve þehir plancýlarý olarak, toplumun gündelik yaþamýnda ihtiyacý olan her þeyin
üretilmesine yaratýcý bilgimizi ve emeðimizi koyan meslek gruplarýyýz.
Enerjiden haberleþmeye, fabrikalardan barajlara, madenlerden ormanlara kadar bilimin ve tekniðin kullanýldýðý
her alanda alýn terimiz bulunmaktadýr. Gündelik hayatý yeniden yaratan ve geleceði inþa eden meslek alanlarýmýzý
savunmak, hayatý ve geleceði savunmak demektir.
Piyasacý, dinci, baskýcý, diktacý, özelleþtirmeci uygulamalar meslek alanlarýmýzý, özlük haklarýmýzý, müelliflik
yetilerimizi ve örgütlü yapýlarýmýzý da hedef almaktadýr. Yýllardýr sistematik olarak uygulanan politikalar ve
ekonomik tercihler nedeniyle mesleki faaliyetlerimiz deðersizleþtirilmekte, yeni mezun olan meslektaþlarýmýz
iþsizlik sorunuyla karþý karþýya býrakýlmaktadýr.
TMMOB olarak bizim sorumluluðumuz mesleðimizi, meslektaþlarýmýzý ve ülkemizin çýkarlarýný korumaktýr. Bu
sorumluluk ve bilinçle yürüttüðümüz faaliyetler nedeniyle Birliðimiz hedef alýnmaktadýr.
24 Haziran seçimlerinde meslek alanlarýmýzý ve faaliyetlerimizi deðersizleþtirmek isteyen anlayýþa karþý meslek
haklarýmýz ve onurumuz oylanacaktýr. Mesleki haklarýmýz ve meslek onurumuz için oy kullanacaðýz, oyumuza
sahip çýkacaðýz!
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
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02.05.2018 tarih ve 30409 (mükerrer) Resmi
Gazete'de yayýmlanan teblið ile TS 8737 no.lu yeni
Yapý Ruhsatý Formu Standardý yürürlüðe girmiþtir.
Tebliðin ardýndan; Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan
Mekânsal Adres Kayýt Sistemi Yapý Belgeleri
Uygulamasýnda ruhsat formu deðiþikliklerinin
iþlenmesiyle; yapý sahibinin, yapý müteahhidinin,
þantiye þefinin, yapý denetçilerinin (fenni
mesullerin) ve proje müelliflerinin ýslak imzalarýnýn
yer aldýðý haneler kaldýrýlmýþtýr.
Yeni yapý ruhsatý standardýna göre; ruhsatý
düzenleyen idare yetkilileri dýþýnda yalnýzca yapý
denetim þirket yetkilisinin ýslak imzasý alýnmasý
yapý ruhsatý düzenlenmesi için yeterli olmaktadýr.
Buna karþýn imza haneleri kaldýrýlan alanlarda sorumlularýn isimlerinin ve ilgili bilgilerinin kaydedilmesi
uygulamasý devam etmektedir.
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn "bürokrasiyi azaltma" gerekçesi ile uygulamaya baþladýðý bu düzenleme,
hem kamusal hem de mesleki anlamda ciddi sorunlarý beraberinde getirecektir.
Bir yapýyý inþa etme, ilgili yasa ve yönetmelikler doðrultusunda, yetkin mimar ve mühendislerin ortaklaþa
çalýþmasýyla oluþturulan projelendirme süreci ile baþlayarak, iskân aþamasýna kadar yapýnýn inþasýnýn
kontrolünü, uygulama sýrasýnda gerekli güvenlik önlemlerinin alýnmasýný gerektiren, çok yönlü iþleyen bir
mekanizmadýr.

10- Basýn - Yayýn ve Ýletiþim Çalýþmalarý

Yapý Ruhsatlarýndan Mimar ve Mühendis Ýmzalarýnýn Kaldýrýlmasý
Kararýndan Vazgeçilmelidir.

Uygulamaya geçen bu düzenlemenin, müelliflik haklarýna darbe vurduðu, proje müellifinin kontrolü dýþýnda
tasarým ve projelendirme süreçlerinin yaþanmasýný mümkün hale getirdiði, sahteciliðin önünü açacaðý su
götürmez bir gerçektir.
Ruhsatta "proje müellifi" imzalarýnýn kaldýrýlmasý proje sahibi mimar ve mühendislerin müelliflik haklarýnýn
korunmasýný imkânsýz hale getirecektir. Bu yeni düzenleme, sahte mimar ve mühendislerin, yapý
müteahhitlerinin, þantiye þeflerinin sisteme dahil olmasýna yol açabileceði gibi, gerçek kiþilerin bilgileri
dýþýnda yalnýzca bilgileri kullanýlarak yeni ruhsatlarýn düzenlenmesine zemin hazýrlayacaktýr. Belediyelere
teslim edilen projelerdeki isimlerin gerçek olup olmadýðý, Serbest Müþavirlik Mühendislik-SMM Bürosu
sahiplerinin mühendis, mimar olup olmadýklarýnýn tespit edilmesi bundan sonra imkânsýz hale gelecek ve
bu konuda sahtecilik yaygýnlaþacaktýr. Oysa tüm ruhsat süreçlerinde müellifin proje tasarlayaný/çizeri
olduðunu ispatlamasý, hem imal edilecek yapýnýn sorumluluðunu almasý adýna, hem de hukuki manada
müelliflik haklarýnýn korunmasý adýna elzemdir.
Eserlerimizin ve emeðimizin Belediye bürokrasisi ve müteahhitlerin insafýna býrakýlmasý anlamýna gelen yeni
düzenlemeyi yanlýþ bulmaktayýz. Odalar olarak, eðitim süreçlerinde aldýðý bilimsel bilgiyi insanlýðýn, hatta
tüm canlýlarýn yararýna sunan ve eser haline dönüþtüren mimar ve mühendislerin haklarýna sahip çýkmakta
kararlýyýz.
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Proje müelliflerinin imzalarý alýnmadan hazýrlanacak olan yapý ruhsatlarýnda, ruhsat eki projelerinin ve proje
tadilatlarýnýn denetimlerinin hangi yolla yapýlacaðý anlaþýlmamakla birlikte, bu durumun hukuki ve mesleki
sorumluluðu uygulamayý yapan belediyeler ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluþlarýný geri dönülmez ve
onarýlmaz hukuki sorumluluklar altýnda býrakacaktýr.
Anýlan Teblið ile mimarlýk ve mühendislik disiplinlerinin yapý ruhsatlarý üzerindeki denetim yetkisinin
kaldýrýlmasýna ek olarak, yapý sahiplerinin de kendi mülkleri üzerindeki imzalý onaylarýnýn kaldýrýlmasý; yapý
sahibinin hangi mimari proje ile ruhsat alýndýðýný kontrol edememesi sonucuna yol açýlacak ve aðýr mülkiyet
hakký ihlalleriyle karþýlaþýlacaktýr.
Konu ile ilgili TMMOB'ye baðlý meslek odalarýnýn çalýþmalarý devam etmekte olup, meslek haklarýmýza
yapýlan bu saldýrýya karþý mücadelemizin kararlýlýkla sürdürüleceðini deðerli kamuoyu ve meslektaþlarýmýzýn
bilgilerine sunarýz.
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Sekreteri

ORTADAN KALDIRILAN MAALÝYETLER DEÐÝL,
SAÐLIKLI VE GÜVENLÝ ÇALIÞMA HAKKIDIR!
Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu
TOBB Genel Kurulundaki konuþmasýnda " Ýþ saðlýðý ve güvenliði
mevzuatý, KOBÝ'lerimize büyük yükler getiriyordu, bunlarý kaldýrttýk.
" dedikten sadece bir hafta sonra "ÝÞYERLERÝNDE ÝÞVEREN VEYA
ÝÞVEREN VEKÝLÝ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK ÝÞ SAÐLIÐI VE
GÜVENLÝÐÝ HÝZMETLERÝNE ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝKTE DEÐÝÞÝKLÝK
YAPILMASINA DAÝR YÖNETMELÝK" 21 Mayýs 2018 tarih ve 30427
sayýlý resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe sokulmuþtur. 2017
yýlýnda enaz 2006 kiþinin iþ cinayetlerinde yaþamýný yitirdiði bir
ülkede bu türden bir deðiþiklik en basit ifade ile abesle iþtigaldir.
Seçim öncesinde yangýndan mal kaçýrýr gibi, konunun iþverenler
dýþýnda hiçbir tarafý ile müzakere edilmeksizin yapýlan bu
yönetmelik deðiþikliði ile iþverenlerin iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði
konusundaki mali yükleri azaltýlmak istendiði açýktýr.
Yönetmelik deðiþikliði özetle þunlarý içermektedir.
* "29/6/2015 tarihli ve 29401 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan
Ýþyerlerinde Ýþveren veya Ýþveren Vekili Tarafýndan Yürütülecek
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Hizmetlerine Ýliþkin Yönetmeliðin 1 inci maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan "ondan"
ibaresi "elliden" olarak deðiþtirilmiþtir". Böylelikle C sýnýfý iþ güvenliði uzmanlarýnýn neredeyse çalýþacaðý
iþletme býrakýlmamýþtýr. Az tehlikeli iþyerleri içinde; meyve ve sebze suyu imalatý, içme suyu üretimi,
þiþelenmesi, dövülmüþ diðer tahýl ürünlerinin imalatý, makarna, þehriye, kuskus ve benzeri mamullerin
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* Ýstanbul Ýþçi Saðlýðý ve Iþ Güvenliði Meclisi
verilerine gore 2017 yýlý içersinde 2006 iþçi iþ cinayetlerine kurban verildi, bunlardan 385 kiþi (%19) tarým,
272 kiþi (%13) taþýmacýlýk, 15 kiþi (%8) ise ticaret- büro faaliyetlerinde yaþamýný yitirdi. Bu iþyerlerinin birçoðu
az tehlikeli sýnýfta ve 50'den az çalýþaný olan iþyerleridir. Bu istatistikler tehlike sýnýflarý tebliðine gore
belirlenmiþ sýnýflandýrmanýn gerçek hayata uygun olmadýðýný göstemektedir.
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imalatý, dýþ giyim eþyasý imalatý, dokuma,
örme gibi endüstriyel faaliyetleri ve servis
taþýmacýlýðý, yolcu taþýmacýlýðý gibi faaliyetleri
de içeren 926 farklý iþ alaný bulunmaktadýr.
Oysa az tehlikeli diye anýlan Gaziantep'teki
bir bulgur fabrikasýnda Ali Saltýk 14 yaþýnda
iken hayatýný kaybetmiþti. Buna benzer
onlarca acý haberi az tehlikeli diye anýlan
iþ yerelerinde basýn yolu ile öðrendik. Az
tehlikeli diye anýlan iþletmelerde de basýnçlý
kaplar, kaldýrma makineleri, tehlikeli istifler,
elektrik ve akýþkan tesisatlarý gibi onlarca
tehlike mevcuttur. Yüksekte çalýþma, bakým
onarým gibi ölüm riski yüksek iþler
yapýlmaktadýr.

* Ayrýca kayýtlý çalýþanlarýn %78'I KOBÝ'lerde istihdam edilirken 50'den az çalýþaný bulunan iþyerlerinin
istihdamdaki payý %50'ye yakýndýr. Yönetmelik deðiþikliði ile istihdamýn önemli bir kýsmý iþçi saðlýðý ve iþ
güvenliði þemsiyesi dýþýna çýkarýlmaktadýr. Geçmiþte 50 kiþiden az çalýþaný olan þirketlere getirilen muafiyetler
nedeni ile birçok iþyerinde birden fazla sigorta numarasý açýlarak kaðýt üzerinde iþyerlerinin bölündüðü
örnekler yaþanmýþtýr. Bu düzenleme sonrasýnda benzer durumlarýn yaþanmayacaðý iddia edilemez.
* Ýþ güvenliði eðitimlerinin uzaktan eðitim ile verilmesinin önü açýlmýþtýr. Böylelikle iþyerini hiç görmemiþ
kiþilerce hazýrlanmýþ hazýr modüller ile çalýþanlarýn saðlýk ve güvenlik ile ilgili ihtiyaçlarýndan uzak eðitimler
ile yasak savmak kolaylaþtýrýlmýþtýr.
* Yönetmelike "Ayrýca eðitimler Milli Eðitim Bakanlýðý, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði, Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlarý Konfederasyonu ve baðlý odalar, Türkiye Belediyeler Birliði, iþçi ve iþveren kuruluþlarý ile
üniversiteler tarafýndan Bakanlýkla protokol yapmak suretiyle de verilebilir."" maddesi eklenerek iþverenlerin
belgelendirilmesi süreci kolaylaþtýrýlmýþtýr.
* Ýþverenlerin iþ güvenliði uzmaný ve iþyeri hekiminin yerini almasýný saðlayacak belgelendirme sürecinde
ise herhangi bir nitelik, uzmanlýk aranmayacak sadece yapýlacak sýnavlarda 100 üzerinden 50 puaný alan
bu sýnavda baþarýlý kabul edilecek. Eðitim ve belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin 1/10'unu
geçmemek koþuluyla, Bakanlýkla yapýlan protokolde belirlenecek. Oysa meslektaþlarýmýz 210 saatlik eðitimve
uygulama programýný tamamladýktan sonra ÖSYM tarafýndan düzenlenen sýnavdan 70 puan almak zorundalar.
Eðtim bedeli eðitim kurumuna gore farklýlýk göstemek ile birlikte asgari ücret net tutarýnýn çok üzerindedir
ve sadece sýnav harcý 200 TL olarak belirlenmiþtir. Düzenlemenin bu yönünde bile iþverenler iþ güvenliði
uzmanlarý ve iþyeri hekimlerinden fazla korunup kollanmýþtýr.
Bugüne kadar mevzuatýn uygulanmasýnda bir çok geri adým atýlmýþ, iþyerleri için etkin bir denetim sistemi
kurulamamýþ, iþ güvenliði hizmetleri ticari bir faaliyete dönüþtürülmüþ, iþ güvenliði uzmanlarýnýn mesleki
anlamda baðýmsýzlýðýný saðlayacak hiçbir düzenleme yapýlmamýþtýr. Bu sürecin sonucunda iþ cinayetleri
artarak sürmüþtür. Her yýl binlerce emekçinin ölümüne, yaralanmasýna veya hasta olmasýna neden olan bir
sistem sürdürülmektedir. Bu düzenleme ile de bir kez daha gördük ki insan hayatý ile ilgili önlemler gereksiz
maliyetler olarak görülüyor.
* Ýþ cinayetlerinin önlenmesi için iþyerlerinde sayý sýnýrýna baðlý tüm düzenlemeler derhal kaldýrýlmalý,
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* Etkin bir denetim sistemi kurulmalý
* Ýþ güvenliði alanýnda çalýþanlarýn mesleki, ekonomik ve idari açýdan baðýmsýzlýðý saðlanmalý
* Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði alanýndaki tüm düzenlemeler bu iþin gerçek tarafý olan iþçi sendikalarý ve meslek
örgütlerinin de katýlýmý ile hazýrlanmalýdýr.
* Soma Holding, Torunlar Ýnþaat gibi kamu vicdanýnda yer etmiþ iþ cinayetleri sonrasý iþverenleri yargýlama
dýþý tutan uygulama ve düzenlemer deðiþmelidir.
TMMOB her zaman iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði alanýnda mücadelesini sürdürecek ve konunun takipçisi
olacaktýr.
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
22.05.2018

KLÝMALARDA ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ
Ülkemizde elektrik enerjisi tüketimi yaz aylarýnda rekor
kýrmakta ve bu durum enerji güvenliðimizi tehdit
etmektedir. Yaz dönemlerinde klima kullanýmýnýn elektrik
tüketimi artýþýndaki etkisi büyüktür. Yatýrým ve iþletme
maliyeti göz önünde bulundurulduðunda, yanlýþ kullanýmý
ve periyodik bakýmlarýnýn ihmal edilmesi enerji
tüketimimizi artýracaðý gibi saðlýðýmýzý da tehdit edecektir.
Bu sebeple, tercihen klimaya ihtiyaç duyulmayacak pasif
önlemler alýnmasý için;
1-) Bina yalýtýmý
2-) Binanýn güneþ almasýný sýnýrlayýcý önlemler (Güneþ
siperi, gölgelik, bina çevresinin aðaçlandýrýlmasý)
3-) Bina mimarisinin doðal havalandýrma uygun
tasarlanmasý öncelikli olmalýdýr. Gece hava sýcaklýðý nispeten düþük olacaðýndan toplu yaþam alanlarý gece
boyunca kapalý tutulmayýp, havalandýrýlmalýdýr.
Enerji maliyetlerinin devamlý arttýðý, tasarruf tedbirlerinin alýndýðý günümüzde mevcut klimalarýn verimli
çalýþmasýný ve doðru iþletilmesini saðlamak amacýyla aþaðýdaki konulara mutlak önem gösterilmelidir.
1-) Klima alýmýnda, klima kapasitesinin ve kurulacaðý yerin seçiminde mutlaka bir uzmandan yardým alýnmalýdýr.
Uygun bir þekilde seçilen ve montajý gerçekleþtirilen sistemler; cihazlarýn yüksek verimle uzun yýllar boyunca
çalýþmasýna, mahal içinde bulunan insanlarýn konforlu hissetmesine, yapýda herhangi bir problem
yaþanmamasýna, cihazlarýn kesintisiz bir þekilde iþletilmesine vb. olumlu geri dönüþlere olanak saðlamaktadýr.
2-) Enerji verimliliði yüksek ürünler tercih edilmelidir.
3-) Dýþ ortama çýkýlmaksýzýn günlük 9-10 saat klimalý ortamda bulunanlar için sýcaklýk set deðeri yaz aylarý
için 24-26 °C olmalýdýr. Ancak evsel ve dýþ ortama giriþ çýkýþlarýn yoðun olduðu mahallerde ise dýþ ortam
sýcaklýðýndan 6-9 °C düþük olacak þekilde ayarlanmalýdýr. Fazladan düþük ayarlanan her 1 derece için elektrik
tüketiminin yaklaþýk yüzde 10 artacaðý unutulmamalýdýr.
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Murat KÜREKCÝ
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý
Kocaeli Þube Baþkaný
25.05.2019
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4-) Klimalarýn periyodik bakýmlarý mutlaka yapýlmalýdýr. Bakým sayesinde cihazlarýn enerji tüketimini
azaltacaðýmýz gibi, kullaným ömrünü de uzatmýþ olacaðýz. Olasý problemler önceden tespit edilerek cihazdan
kesintisiz yararlanma imkanýmýz olacaktýr. Ayrýca filtreler üzerinde biriken zararlý mikroorganizmalarýn, kirli
havanýn ve toz parçacýklarýnýn ortamdan uzaklaþtýrýlmasý saðlanacaktýr. Bu amaçla bakým kapsamýnda; iç ve
dýþ ünite serpantin temizlikleri, filtre temizlikleri, su gideri kontrolü, akým ve basýnç kontrolü, kablo ve soket
kontrolü, var ise bozulmuþ boru izolasyon tamiratlarý, fan temizlikleri mutlaka dikkate alýnmalýdýr.
5-) Dýþ üniteler direk güneþ ýþýðýna, güçlü rüzgara, kara ve yaðmura maruz kalabilecek yerlere monte
edilmemelidir. Gerekiyorsa hava akýmýna engel olmayacak þekilde gölgelik yapýlmalýdýr.
6-) Ýç ünitenin önünde hava akýmýný engelleyecek eþya olmamalýdýr. Isý kaynaklarýnýn (floresan, parlak ýþýklý
lamba vb.) yakýnýna ve yüksek sýcaklýða maruz kalabilecek yerlere monte edilmemelidir.
7-) Sýcaklýðýn düþük nem oranýnýn yüksek olduðu zamanlarda klima nem alma modunda çalýþtýrýlmalýdýr.

ÝKK: Bilime, tekniðe aykýrý uygulamalar öldürmeye devam ediyor,
Çorlu Tren Kazasý..
Demiryollarýný kim kontrol ediyor?..
Çorlu Tren Kazasý ile ilgili Kocaeli Ýl Koordinasyon
Kurulu olarak yapmýþ olduðumuz basýn
açýklamamýz ;
Bilime, tekniðe aykýrý uygulamalar öldürmeye
devam ediyor: Çorlu Tren Kazasý Demiryollarýný
kim kontrol ediyor?
8 Temmuz 2018 günü saat 17.00 sýralarýnda
Uzunköprü - Halkalý arasýnda 6 vagon, 362 yolcu
ve 6 personel ile seferini yapan 12703 nolu trenin
Balabanlý - Çorlu arasý 162. kilometrede seyri
sýrasýnda dizide bulunan 5 vagonun raydan çýkarak
devrildi ve resmi açýklamalara göre 24 vatandaþýmýz hayatýný kaybederken, 338 vatandaþýmýzýn da yaralanmýþtýr.
Yaþamýný yitiren vatandaþlarýmýza rahmet, yakýnlarýna ve halkýmýza baþ saðlýðý diliyoruz. Yaralýlarýmýzýn da
bir an önce saðlýklarýna kavuþmalarýný diliyoruz. Bu arada bir çok yaralýyý traktörleriyle hastanelere götüren
ve kurtarma ekiplerini olay yerine taþýyan köylüler ile kurtarma, saðlýk hizmetleri gibi aþamalarda bulunan
herkese teþekkürlerimizi bildiririz.
Kaza sonrasý basýnda yayýnlanan fotoðraflar ile kazanýn oluþ nedeniyle ilgili yapýlan açýklamalarda, aþýrý yaðýþ
sebebiyle menfez altý toprak kaymasý sonucu tren kazasý meydana geldiði ifade edilmiþtir.
Demiryollarý, raylar ile raylarý taþýyan traversler ve bunlarý taþýyan saðlam bir zemin üzerine yerleþtirilmiþ
balastlardan oluþmasý gereken bir ulaþým sistemidir. Basýnda yayýnlanan fotoðraflardan anlaþýlan, eski bir
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menfez üzerine yapýlan dolgunun yaðýþýn etkisiyle boþalmasý üzerine ray ve traverslerin boþlukta kalmasý
ve raylarýn doðrusallýðýný kaybederek tren tekerlerinin raylardan boþluða çýkmasý ile vagonlarýn devrilmesi
ile katliama sebep olan kaza oluþmuþtur. Büyük olasýlýkla kazaya neden olduðu öngörülen bu durumla ilgili
olarak, öncelikle yapýlmasý gerekenin demiryolu sisteminin (ray hattý) su, deprem gibi doða olaylarýnýn neden
olabileceði kaza risklerine karþý saðlam bir zemin yaratýlmasýdýr.
Bu kaza sadece sonucu göstermektedir. Nedenleri, projeler aþamasýndan baþlayarak, teknik gerek ve þartlarýn
yeterince belirlenip belirlenmediði, iþin ve müteahhitlik hizmetlerinin kontrolünün dolayýsýyla kamusal
denetimin yerine getirilip getirilmediði konularý detaylandýrýlarak incelenmelidir. Sýraladýðýmýz tüm aþamalarda
yetki ve sorumluluk Ulaþtýrma Bakanlýðýndadýr.
Ýstanbul Halkalý ve Tekirdað Muratlý arasýnda yer alan tren yolunun "menfez bakým ve taþ duvar iþleri" ihalesi
ödenek tahsis emri çýkmadýðýndan iptal edildiði bilgilerine karþýlýk, "En son yýlda bir kez yapýlmasý gereken
kontroller nisan ayýnda, yakýn bir zamanda yapýldýðý" bilgileri havada uçuþmaya baþlamýþtýr.
Þimdi Pamukova kazasýndaki gibi gerçek sorumlularý gizlemenin yolu olarak yine kamu çalýþan(lar)ý suçlanacak
ve olayýn gerçek sorumlularý gizlenecek; ya da metrekareye þu kadar yaðýþ düþtü vs söylemlerle "fýtrat"
denilerek soðumaya býrakýlacaktýr. Kaldý ki geçici yayýn yasaðýnýn getirilmesi de suçüstü yakalanmanýn bir
refleks davranýþýdýr.
Meslek odalarý olarak birçok alanda yaþanan veya yaþanmasý olasý facialara dikkat çekmek için birçok kez
uyarýlarda bulunduk. Meslek odalarýmýzýn dýþýnda tutulduðu uygulamalar toplumun can ve mal güvenliðini
tehdit etmeye devam edecektir. TMMOB olarak konunun detaylarýna dönük incelemelerin ilgili meslek
odalarýmýzca yapýlacaðý ve takipçisi olacaðýmýzý kamuoyuyla paylaþýrýz.
TMMOB
Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Murat KÜREKCÝ
09.07.2018

ELEKTRÝK ve DOÐALGAZ ZAMLARI BASIN AÇIKLAMASI
Merkez Bankasý`nýn yýllýk enflasyon hedefini yüzde
13.4 olarak açýkladýðý gün, doðalgaz ve elektrik
fiyatlarýna enflasyon hedefini yalanlayan zamlar
yapýldý.
Gelen zam oranlarýna baktýðýmýzda;
BOTAÞ`ýn sattýðý doðalgaz fiyatlarýna;
Nisan 2018 ayýnda yapýlmýþ son zamdan sonraki
fiyatlara göre;
- Küçük Serbest tüketicilerin proses amaçlý tüketim
fiyatlarýna %9, Büyük Serbest tüketicilerin proses
amaçlý tüketim fiyatlarýna %14 ve Elektrik Üretim
amaçlý tüketim fiyatlarýna ise %49,52,
Aralýk 2017 fiyatlarýna göre gelen artýþlar;
-Küçük Serbest tüketicilerin proses amaçlý tüketim fiyatlarýna %9, Büyük Serbest tüketicilerin proses amaçlý
tüketim fiyatlarýna %42,1 ve Elektrik Üretim amaçlý tüketim fiyatlarýna %71,8,
Doðalgaz fiyatlarýna yapýlan bu fahiþ zam ile birlikte önümüzdeki günlerde elektriðe birden çok kez ve daha
yüksek oranda zam yapýlmak zorunda kalýnacaðý açýktýr.
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Ayrýca BOTAÞ'ýn sattýðý gazýn ödemesini artýk dolar
olarak alacaðý,
fiyatýnýn 4,86 TL. olarak alýndýðý ve sonraki
ödemelerde, Merkez Bankasýnýn iþlemin yapýldýðý
günkü dolar satýþ kurunun baz alýnacaðý
belirtilmektedir. Bugün, bu açýklamadan bir hafta geçtiði ve dolar kurunun serbest piyasada 5,2981 TL.'yi
yani bir haftadaki artýþýnýn %9'u bulduðu göz önüne alýndýðýnda, tüketicileri ve ülkeyi nasýl bir kaosun
beklediði daha açýk belli olmaktadýr.
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2017 yýlý itibariyle tüketilen 53 milyar m3 doðalgazýn
% 36 'sýnýn (19 milyar m3) elektrik üretiminde
kullanýldýðý ve 2018 yýlý verilerine göre mevcut
elektrik enerjisi kurulu gücünün % 26'sýnýn
doðalgaza dayalý santraller olduðu düþünülecek
olursa açýklanan bu zamlarla kalýnmayacaðý,
elektriðe ileride daha yüksek oranda zam yapýlacaðý
anlaþýlmaktadýr.

Elektrik fiyatlarýna baktýðýmýzda;
Yeni zamla birlikte elektrik fiyatlarýnda konutlar için, bu yýlki artýþ yüzde 22`yi bulurken, Ticarethanelerde
%27,1'i, Sanayide ise %26,7'i bulmuþ oldu.
24 Haziran seçimlerinin ardýndan geçilen "Türk Tipi Baþkanlýk Sistemi" yle tüm kamu kurumlarýný bir taraftan
daðýtýp bir taraftan da yetkileri tekelleþtiren yapýlaþma elektrik fiyat sistemini de vurdu. Yüksek Planlama
Kurulu`nun 14 Þubat 2008 tarihli kararý kapsamýnda 10 yýldýr uygulanan ve otomatik fiyatlandýrma mekanizmasý
olarak bilinen "Maliyet Bazlý Fiyatlandýrma" nýn dýþýna çýkýlarak, 3 aylýk dönem beklenmeden elektriðe zam
yapýlmýþtýr.
1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere çeyrek dönemler halinde
yapýlan elektrik fiyatlarý ayarlamasý, 1 Aðustos`tan geçerli olmak üzere yapýlan elektrik zammýyla fiilen
ortadan kalktý.
1 Temmuz 2018`de elektrik fiyatlarý deðiþtirilmezken, 1 Aðustos`tan itibaren geçerli olmak üzere ikinci
mükerrer Resmi Gazete`de yayýmlanan EPDK kararýyla, vergi-fon ve kesintiler hariç olmak üzere elektrik
fiyatlarýna farklý abone gruplarýna göre deðiþen yüzde 9 ile 15 arasýnda zamlar yapýldý.
Konutlarýn kullandýðý elektrik için;
- "Çýplak enerji bedeli ve perakende hizmet bedelini" kapsayan perakende enerji bedeli kalemine yüzde
9.25;
- "Ýletim hizmet bedeli, daðýtým hizmet bedeli ile kayýp ve kaçak tüketim bedelini" kapsayan daðýtým bedeli
kalemine yüzde 8.5 olmak üzere, fon, vergiler ve kesintiler hariç toplam yüzde 9 zam yapýlmýþ oldu.
1 Aðustos`tan itibaren geçerli olan bu zamla birlikte konut kullanýcýlarý Aralýk 2017`de 33.18 kuruþa aldýklarý
1 kilovat saat elektrik için 40.46 kuruþ ödemek zorunda kalacaklar. Böylece 230 kilovat saatlik asgari tüketim
için 4 kiþilik bir ailenin aylýk ödemesi gereken elektrik faturasý da 94.75 liradan yüzde 22 artýþla 115.62
kuruþa çýktý.
Alçak gerilimden elektrik alan aboneler içinde yýlbaþýndan itibaren en yüksek elektrik zammý; tarýmsal
sulama tarifesinde gerçekleþtirildi. Bugünden itibaren geçerli olan yüzde 13.9`luk zamla birlikte çiftçiler bu
yýl elektriði yüzde 27.2 zamlý kullanacaklar. Tarýmsal sulamalarýn arttýðý dönemde yapýlan zam tarýmsal
üretimi olumsuz etkileyeceði gibi temel besin maddelerinde de enflasyonu artýrýcý bir etki yapacak.
Sanayi aboneleri için yüzde 14`lük zamla yýlbaþýndan itibaren kümülatif olarak yapýlan elektrik fiyat artýþý
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yüzde 26.7`ye ulaþmýþ oldu. EPDK kararýyla 1 Nisan 2018`den itibaren uygulanmaya baþlanan son kaynak
tedarik tarifesiyle büyük sanayi kuruluþlarýnýn elektrik fiyatlarýna da zaten yüksek oranlý zamlar, aylýk olarak
yansýtýlýr hale getirilmiþti. Ticarethanelerde 1 Aðustos`tan geçerli yüzde 13.9`luk artýþla, 2017 yýlsonuna
göre yapýlan zam oraný yüzde 27.1`e týrmandý.
Tarife gruplarý içinde en yüksek zam; görevli tedarik þirketinden enerji alan iletim sistemi kullanýcýlarýna
yapýldý. Bu gruba Aðustos 2018`den itibaren geçerli yüzde 15.9 oranýnda yapýlan zamla yýlbaþýndan itibaren
gerçekleþen elektrik fiyat artýþý yüzde 29`u aþtý.
Baþkanlýk yapýlanmasýyla TETAÞ laðvedilip EÜAÞ`a devrolurken, kayýp ve kaçak enerji tüketimleri ile genel
aydýnlatma tüketimlerini karþýlamak üzere daðýtým þirketlerinin TETAÞ yerine artýk EÜAÞ`tan satýn almak
zorunda olduklarý elektrik fiyatlarý da yine Resmi Gazete`nin ikinci mükerrer sayýsýnda yayýmlanan EPDK
kararýyla zamlandýrýldý. Devlet bütçesinden karþýlanan genel aydýnlatma giderlerine seçimler öncesinde
TETAÞ üzerinden saðlanan "gizli sübvansiyon" 1 Aðustos 2018 itibarýyla kaldýrýldý.
Doðalgaz ve elektrik fiyatlarýnda yaþanan bu geliþmeler, yýllardýr sürdürülen dýþa baðýmlý enerji politikalarýnýn
sonucudur. Cari açýk üzerinde de büyük etkisi olan enerji ithalatý kapsamýnda kurdaki yükselmeler, seçim
sonrasýnda zam yaðmuru olarak fiyatlara yansýtýlmaktadýr. Enerjinin sanayinin ana girdisi olduðu dikkate
alýndýðýnda ülke ekonomisi büyük bir açmaza sokulmuþ bulunmaktadýr.
Ülkemizde elektrik üretimi ve daðýtýmýnda çok önemli görevleri olan TEK ve EÝEÝ gibi kurumlarý kapatarak,
parçalayýp özelleþtiren, yerli kaynaklardan elektrik üreten termik santrallerin yerine ithal kömür ve doðalgaz
gibi ithal kaynaklardan daha pahalý elektrik üreten santralleri teþvik eden, yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn
önündeki engelleri kaldýrmayan; elektrik üreten barajlarý ve kömürlü termik santralleri özelleþtirerek satan,
ithal kömürle elektrik üreten termik santralleri teþvik eden, 4628 sayýlý yasa kapsamýndaki nehir santrallerini
(HES) doðru düzgün planlayamayan, 1 MW`lýk HES`ler için doðayý tahrip etmekten kaçýnmayan ve bunlarýn
uzunca bir süre kontrolsüz - denetimsiz inþa edilmelerine sebep olanlar sýkýþýnca zam yapmaktan baþka bir
çözüm üretemezler.
Elektrik üretimi, iletimi ve daðýtýmý tamamen özelleþtirilmiþ ve serbestleþtirilmiþtir. Enerji üretimi ve tüketimini
yönetemeyenler, kamunun enerji yatýrýmý yapmasýný yasaklayanlar, ýsrarla ithal kaynaklardan pahalý elektrik
üretme tercihini uygulayanlar, yerli kaynaklarla geliþtirilmesi gereken projelerden vazgeçenler ve yeni ve
yenilenebilir enerji üretimi önündeki engelleri kaldýrmayanlar iþin kolayýna kaçarak zam yapmaya devam
edeceklerdir. Bu tercihler ülkeyi karanlýða ve sanayi üretiminde gerilemeye, iðneden ipliðe her þeye zam
yapmaya zorlayacaktýr. Ýnsanlarýn günlük ihtiyaçlarýný karþýlamalarýný doðrudan etkileyecek bu zamlar,
günümüzde temel insan haklarý kapsamýnda sayýlan enerji kullaným hakkýný da büyük ölçüde kýsýtlayacaktýr
Bu olumsuz gidiþi durdurmak, ancak elektrik üretiminde öncelik ve aðýrlýðýn dýþa baðýmlýlýðý artýran, ithalat
faturasýný yükselten doðalgaz ve ithal kömüre deðil, yerli ve yenilenebilir kaynaklara verilmesi, elektrik ve
doðalgazdaki KDV ve ÖTV oranlarýnýn düþürülmesi, kayýp kaçak oranýnýn azaltýlmasý, verimliliðin arttýrýlmasý
ve belli bir oranýn altýnda doðalgaz ve elektrik tüketiminin halka ücretsiz arz edilmesi ile mümkün olacaktýr."
07.08.2018
TMMOB
ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI
KOCAELÝ ÞUBESÝ
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TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz Sakarya
Ýli Karasu Ýlçesinde bulunan Acarlar Gölü ve Longoz Ormaný
Bölgesine yönelik saldýrýlara ve bölgede yapýlan
incelemelere dair 3 Temmuz 2018 tarihinde bir basýn
açýklamasý gerçekleþtirdi.
Bakanlar Kurulunun 19.02.2016 tarih ve 29629 sayýlý
Resmi Gazetede yayýmlanan 2016/8513 sayýlý kararýyla
Sakarya Ýli Karasu ilçesinde bulunan ve 1. derece doðal
sit alaný ilan edilen Acarlar Gölü ve longoz ormaný
bölgesinin hemen yanýnda yer alan alanýn BMC Otomotiv
Sanayi ve Ticaret A.Þ'ye münferit yatýrým yeri olarak tahsis edilmesine iliþkin kararýnýn iptali istemiyle
açtýðýmýz davada, 27 Haziran 2018'de gerçekleþtirilen keþifte, çevrenin ve yargý kararlarýnýn nasýl katledildiðine
bir kez daha þahit olduk.
Bölgede, Bakanlar Kurulunun 9 Aralýk 1998 tarihli kararýyla 100.000 dönümlük alanýn serbest bölge ilan
edilmesiyle baþlayan süreç, yargý kararlarýna raðmen tahribatlarla devam etmektedir.
Þirketin dava konusu alaný þantiye alanýna çevirmiþ, aðaçlarý 'çalý çýrpý' diyerek köklerinden sökmüþ, kumullarýn
yok etmi ve bölgenin kuraklaþtýrýlmasý için Acarlar Gölü ile longozu besleyen alanlara drenaj kanallarý açmýþtýr.
Bilirkiþi heyetiyle birlikte yapýlan keþifte þirketlerin kâr hýrsýnýn sonuçlarý tarihe kazýnmýþtýr.
1998 tarihli serbest bölge kararýna karþý açtýðýmýz davada Danýþtay Dairesi, son derece deðerli ve hassas
koþullara sahip, endemik türlerin, benzerine az rastlanýr longoz ormaný ve Acarlar Gölünün de içinde yer
aldýðý bölgeye iliþkin hiçbir inceleme, araþtýrma ve hazýrlýk yapýlmadan alýnan dava konusu Bakanlar Kurulu
kararýný hukuka aykýrý olduðu gerekçesiyle iptal etmiþtir.
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ACARLAR GÖLÜ VE LONGOZ ORMANINA
YÖNELÝK SALDIRI BÝTMÝYOR!

Danýþtay kararý açýkken, 2007 yýlýnda bölgenin alaný daraltýlarak yeniden serbest bölge ilan edilmiþtir. Bu
karara karþý açtýðýmýz davada da Danýþtay Dairesi önceki kararýna atýfta bulunarak bir kez daha doðanýn
lehine karar vermiþtir.
Yargý kararlarýnýn yerine getirilmesi Anayasal bir zorunlulukken idare buna uymamýþ ve bölgeye dönük
saldýrýlarýna devam etmiþtir. 2014 yýlýnda bu kez bölge, "Sakarya Ýli Kuzey ve Doðu Planlama Alt Bölgeleri
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planýnda organize sanayi bölgesi, bölgesel çalýþma alanlarý, küçük sanayi
alanlarý, konu dýþý kentsel çalýþma alanlarý, golf alanlarý, kentsel bölgesel spor alaný olarak belirtilmiþtir. Bu
plan ile planýn dayanaðý olan 1/100.000 ölçekli Sakarya Ýli Çevre Düzeni Planý Deðiþikliði'nin iptali istemiyle
açtýðýmýz davada, Ýdare Mahkemesi, bölgenin özelliklerinin ve hassasiyetlerinin bilimsel olarak ortaya
konduðu ve bölgede yapýlacak sanayi tesislerinin bu çevrenin yýkýmýna yol açacaðýnýn açýkça belirtildiði
bilirkiþi raporuna karþýn, üstelik ek rapor da istemiþ olmasýna raðmen, bilirkiþi raporunu tanýmadýðýný
belirterek davamýzýn reddine karar vermiþtir. Ýtirazýmýz üzerine Bölge Ýdare Mahkemesi ilgili Dairesi 2017
tarihli kararý ile bilirkiþi raporunu esas alarak, "Hassa Jeolojik-Hidrojeolojik-Ekolojik dengelere sahip alanlarýn
yerleþime açýlmasýna imkan tanýyan 1/100.000 lik ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan ve hükümlerinde
planlama þehircilik ilkeleri ile kamu yararýn uyarlýk görülmediðinden iptali gerektiði sonucuna varýlarak"
gerekçesi ile Sakarya Ýli Kuzey ve Doðu Planlama Alt Bölgeleri 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planýnda
belirtilen organize sanayi bölgesi, bölgesel çalýþma alanlarý, küçük sanayi alanlarý, konut dýþý kentsel çalýþma
alanlarý, golf alanlarý, kentsel bölgesel spor alanlarýna iliþkin kýsmýnýn ve bu planýn dayanaðý olan 1/100.000
ölçekli Sakarya ili Çevre Düzeni Planý Deðiþikliði Organize Sanayi Bölgesi, Bölgesel Çalýþma Alanlarý, Küçük
Sanayi Alanlarý, Konut Dýþý Kentsel Çalýþma Alanlarý, Golf Alanlarý, Kentsel ve Bölge Spor alanlarý karar ve
hükümlerinin iptaline karar vermiþtir. Dolayýsýyla bölgeye iliþkin planlar iptal edilmiþtir. Ýptal edilen çevre
düzeni planlarýna dayanýlarak bölgede faaliyette bulunulmasý yahut bölgeye iliþkin yeni kararlar tesis edilmesi
AÇIKÇA hukuka aykýrýdýr ve suçtur.
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Ayný bölge 2015 yýlýnda otomotiv ihtisas endüstri bölgesi ilan edilmiþ, konuya iliþkin yargýlama sürerken
2016 yýlýnda Sakarya ili Karasu Ýlçesi Karasu Otomotiv Ýhtisas Endüstri Bölgesi mevkiinde BMC Otomotiv
San. Ve Tic. A.Þ. tarafýndan yapýlmasý planlanan "savunma sanayi araçlarý üretimi, tic. Araç üretimi, döküm
ve talaþlý im.mer., motor üretim tesisi" projesi için ÇED OLUMLU kararý verilmiþtir. Bu karara karþý açtýðýmýz
davada da projenin çevre üzerinde geri dönülemez etkilere yol açacaðýný ve projenin kamu yararýna aykýrý
olduðunu belirten bilirkiþi raporuna karþýn, Ýdare Mahkemesi raporu hiçe sayarak davanýn reddine karar
vermiþtir, karar temyiz aþamasýndadýr.
Tüm bu adýmlara son olarak da keþif konusu davanýn konusunu oluþturan bölgenin Bakanlar Kurulu kararý
ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Þ'ne münferit yatýrým yeri olarak tahsis edilmesi eklenmiþtir.
Çevre Düzeni Planýnýn iptali ile bölgeye iliþkin projelerin ve kararalrýn tümü dayanaksýz kalmýþtýr. Bu karþýn
þirket bölgede faaliyetlerini sürdürmüþ ve fiili müdahalede bulunmuþ, çevreyi tahrip etmiþtir.
Bu durum keþif sýrasýnda da açýkça tespit edilmiþtir. þirket tarafýndan gerçekleþtirilen tahribat karþýsýnda
çevre düzeni planýnýn iptal edildiðine iliþkin bilirkiþilere yönelik beyanlarýmýz, Bakanlýk yetkililerinin "o davayý
biz kazandýk, karar bozuldu" söylemleriyle karþýlaþmýþtýr. Acarlarýn ve longozun katli yetmemiþ ve Bakanlýk
yargý baðýmsýzlýðýný da ayaklar altýna almýþtýr.
Bölge Ýdare Mahkemesinin iptal kararý henüz temyiz incelemesinde iken, ne UYAP üzerinden ne de tebligat
yolu ile tarafýmýzca herhangi bir karara eriþilememiþken, Bakanlýðýn bu beyaný ya bilirkiþileri etkilemeye
yönelik yalan beyan niteliðindedir ya da Bakanlýk ýsmarlama kararýna güvenerek konuþmaktadýr. Her iki
durumda da bu tavrýn kabul edilebilir yaný bulunmadýðý açýktýr.
TMMOB, tüm kent ve doða tahribatlarýna karþý olduðu gibi burada da mücadele etmekten yorulmayacaktýr.
Her ne adla olursa olsun bölgenin doðasýnýn yok edilmesine, yargý baðýmsýzlýðýnýn ve hukukun katledilmesine
karþý da mücadelemizi sürdüreceðiz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

TMMOB'a Baðlý Odalarla Birlikte Yapý Ruhsatlarýndan Islak Ýmzanýn Kaldýrýlmasý Konusunda
Basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. 25.07.2018
Sakarya Ýnþaat Mühendisleri Odasý (ÝMO) Þube
binasýnda 10 mühendislik odasýnýn baþkan ve
temsilcileri bir araya gelerek Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðýnýn son düzenlemesi üzerine ortak bir
açýklama yaptý. Toplantýya Mimarlar, Makine
Mühendisleri, Ýnþaat Mühendisleri, Elektrik
Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri Odasý, Jeofizik
Mühendisleri Odasý, Çevre Mühendisleri Odasý,
Harita Mühendisleri Odasý, Maden Mühendisleri
Odasý baþkan ve temsilcileri katýldý. Çevre ve
Þehircilik Bakanlýðýnca Mayýs ayýnda yapýlan
deðiþikliðe deðinÝlen açýklamada, "Yapý ruhsatlarýnda
bulunan Proje Müellifi, Þantiye Þefi, Mühendis ve
Mimarlar ile Yapý Denetçilerinin ýslak imzalarý kaldýrýlmýþtýr. Bürokrasiyi azaltma gerekçesi ile yapýlan bu yeni
düzenleme, hem kamusal hem de mesleki anlamda ciddi sorunlar meydana getirecektir" uyarýsý yapýldý.
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17 Aðustos Deprem Anma Etkinlikleri kapsamýnda TMMOB ÝKK olarak Mimarlar Odasý Tarihi Taþ Bina da
basýn açýklamasý düzenlendi.
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SAHTECÝLÝÐÝN ÖNÜ AÇILDI
Bu durumun büyük bir bölümü deprem kuþaðýnda bulunan ülkemizde, güvensiz yapýlaþma, sahte mühendis
ve mimarlýðýn önünü açtýðý; Güvenli yapý üretmek ve sahte uygulamalarýn önüne geçmek için Yapý
Ruhsatlarýnda mühendis ve mimarlar ile yapý denetçilerinin imzalarýnýn mutlaka bulunmasý gerektiði
vurgulandý.

Deprem Öldürmez; Bilim Dýþý Uygulamalar Öldürür.
Depremi Unutmadýk; Unutturmayacaðýz!...
1999 Gölcük depremi yaklaþýk milyonlarca insanýmýzýn
yaþadýðý 9 ili (Bolu, Bursa, Düzce, Eskiþehir, Ýstanbul,
Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak) etkilemiþ, 2010
yýlýnda yayýnlanan Meclis Araþtýrmasý Raporu'na göre
18.373 vatandaþýmýz ölmüþ, 48.901 vatandaþýmýz
yaralanmýþ, 505 vatandaþýmýz sakat kalmýþ, 96 bin 796
konut ve 15 bin 939 iþyeri kullanýlamaz hale gelmiþtir.
17 Aðustos 1999 Gölcük merkezli depremden sonra,
ayný yýlýn 12 Kasým günü 7.2 büyüklüðündeki Düzce
depremi, 3 Þubat 2003 günü 6.4 büyüklüðündeki Afyon
Çay-Sultandaðý depremi, 27 Ocak 2003 tarihinde
yaþanan 6.2 büyüklüðündeki Tunceli Pülümür depremi,
1 Mayýs 2003 tarihinde yaþanan 6.4 büyüklüðündeki
Bingöl depremi, 8 Mart 2010 tarihinde yaþanan 6.1 büyüklüðündeki Elazýð Karakoçan-Baþyurt depremi, 23
Ekim 2011 tarihinde Van'da yaþanan 7.2 büyüklüðündeki deprem, 21 Temmuz 2017 tarihinde yaþanan 6.5
büyüklüðündeki Bodrum depremi ve büyüklükleri 6'dan küçük çok sayýda deprem de depremlere ne kadar
hazýrlýksýz olduðumuzu defalarca göstermiþtir.
Ülkemiz bir deprem ülkesidir; küçük-büyük depremlerle kendisini bize hatýrlatan Büyük Marmara Depremi
ise adým adým yaklaþmaktadýr.
Deprem gerçeði planlamada ve uygulamada yok sayýlmakta, bu gerçek ancak yeni bir deprem meydana
geldiðinde, sadece kamuoyunda görünür olmakta, ülke kamuoyu telafisi mümkün olmayan sonuçlarý
tartýþmaktan öteye geçememektedir.
1999 Marmara depremlerinden gerekli dersler çýkartýlabilmiþ olunsaydý, bu depremden sonra gelen yýkýcý
depremlerin etkisi ciddi oranlarda azaltýlýrdý. Fakat hala bu durumun üzülerek devam ettiði görülmektedir.
Gölcük Depremi ülkemizi, bilinen ancak yok sayýlan pek çok sorunla karþý karþýya býraktý. Anadolu topraklarýnýn
sayýsýz deprem yaþamasý, 1999 depremine "hazýrlýksýz yakalanma" iddiasýný dayanaksýz kýlan tarihsel bir
gerçeklik olmasýnýn çok ötesinde, siyasi iktidarlarýn nasýl bir vebal altýnda kaldýðýný gün yüzüne çýkardý.
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Üniversiteler, bilim çevreleri, meslek odalarý ve konuya duyarlý medya organlarýnýn Marmara depreminden
yýllar önce ýsrarla gündeme getirdiði sorunlarýn çözümü doðrultusunda adým atmayan merkezi ve yerel
yönetimler; kaçak yapýlaþmadan, saðlýksýz, güvensiz ve adaletsiz kentleþmeden, son yýllarda Meslek odalarýnýn
açýk bir þekilde kamu denetiminden de tasfiye edilerek mühendislik hizmeti almadan üretilen yapý stoðundan,
deprem bilincinin güdük kalmasýndan birinci derecede sorumludur.
Bugün dahi Depremin bu kadar etki býraktýðý bölgemizde, olasý bir deprem için yapýlan çalýþmalarýn neler
olduðu, toplanma alanlarýnýn sayýsý ve durumu, geçici barýnma (çadýr vs) alanlarýnýn konumu, acil durum
yollarýnýn hangileri olduðu, durumu ve bu alanlarýn kapasiteleri, yaþamsal malzemeler için ne boyutta hazýrlýk
yapýldýðý, saðlýk malzemelerinin durumu, içme suyu problemi ve arama kurtarma planlarý vs. de durumun
ne olduðu bilinmezdir. Asýl olanýn Depremin unutulmamasýdýr. Bize de düþen görevin ise depremi unutmamak
ve unutturmamak olduðudur.
Ýþin doðrusu, her 17 Aðustos'ta, kamuoyuyla ayný sorunlarý paylaþýyor olmanýn yarattýðý kýsýr döngüyü aþmak,
sorunlarý dile getirenlerin deðil, sorunlarý ortadan kaldýrmaya muktedir olanlarýn omuzlarýnda bulunmaktadýr.
Bilimsel bilgi Üniversiteler tarafýndan üretilmekte, Mühendislik hizmetleri TMMOB ve baðlý odalarca
saðlanmakta. Fakat ne bilimsel bilgi kullanýlmaya ihtiyaç duyulmakta ne de Meslek Odalarý bu sorunun
çözümünün bir parçasý olarak görülmektedir.
Zemin Etütleri
Gerek mikrobölgeleme çalýþmalarýnda gerekse parsel bazlý imar durumunu belirleme çalýþmalarýnda, zemin
ve kaya ortamýnýn mukavemet özelliklerinin tanýmlanmasýnda Jeofizik ölçümlerin yapýlmasý ve sondajlarla
birlikte jeolojik parametrelerinin birlikte kullanýmý TMMOB meslek odalarýnýn üretim-denetim süreçlerinde
bulunmalarý en önemli aþamadýr. Yapýlarýn mühendislik hizmeti almasýnýn, deprem hasarlarýnýn en aza
indirilmesinde en önemli faktörlerden biri olduðu ülkemizde meydana gelen birçok depremde yaþanarak
görülmüþtür.
Deprem bir doða olayýdýr. Bilimsel veriler diyor ki; doða kaynaklý bir olay olan depremin olmasýný önlememiz
mümkün deðildir, ancak, depremlerin birer afete dönüþmesini engellemek bizim elimizdedir.
16 Aralýk 2015 tarihinde Jeofizik ve Jeoloji Mühendisleri odasý Ýstanbul Þubelerinin ortak düzenlediði Zemin
Etüt Çalýþtayý sonucunda görülmüþtür ki etüt-proje kapsamýnda yapýlan Jeofizik-Jeolojik-Geoteknik araþtýrmalar
sýrasýnda;
- Belediyelerde Jeofizik-Jeoloji Mühendisi istihdamýnýn ya hiç saðlanmadýðý ya da birkaç kiþi ile yeterince
saðlanmadýðý,
- Yapýlan arazi çalýþmalarýnýn yetersizliði (Jeofizik ölçümlerin sayýca yetersiz kalmasý ve sondajlarýn yetersiz
derinliklerde býrakýlmasý),
- Sadece bürokratik bir boþluðu doldurmak için bir etütün gerekli görülüp, Mühendislik bilgisinin yeterince
kullanýlmasý,
- Raporlarýn genel olarak içeriðinde aðýrlýklý teorik verilerin kullanýlmasý ve bunun odalarýn mesleki denetim
görevlilerince denetiminin kaldýrýlmasý,
- Ýnsan canýnýn hiçe sayýlýp, mühendislik hizmetinin karþýlanmasýnda serbest piyasa ekonomisi þartlarýnýn
hüküm sürdürülmesiyle etütlerin düþük maliyetle yapýlmasýnýn getirdiði sorunlar,
- Arazi uygulamalarýndaki yanlýþ örneklemeler ve hatalý laboratuvar çalýþmalarý ile depreme karþý alýnmamakta
ýsrar edilen önlemlerin, deprem gerçeði ile yaþayan ülkemizde vahim sonuçlara davetiye çýkarmaya devam
ettiðini göstermektedir.
Yapý Denetim Sisteminin Eksiklikleri
Deprem, deprem önlemleri, güvenli yapý üretiminin saðlanmasý ve benzeri tartýþmalarýn kritik noktasý yapý
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Baþarýlý bir Yapý Denetim Sistemi ancak, arsanýn imar parseline dönüþtüðü aþamadan baþlamak üzere "etütproje ile etüt- projeye uygun "yapý üretim" süreçlerini denetleyecek bir sistematiðin oluþturulmasý ile
mümkün olabilmektedir. Ancak, ülkemizde hali hazýrda bu bakýþ açýsý geliþmemiþ; Yapý Denetim Sistemi
"bina inþa sürecinin denetimi, -yapý üretimine- "indirgenerek "etüt- proje" kapsamýnda yapýlan "jeofizikjeolojik-geoteknik araþtýrmalar" kanuni düzenlemelere de aykýrý biçimde denetim süreçlerinin dýþýnda
býrakýlmýþtýr.
Bugün yapý denetimi, özel firmalar aracýlýðýyla yapýlmakta, kamusal özellik taþýmasý gereken hizmet, ne yazýk
ki piyasanýn rekabetçi koþullarýna terk edilmektedir. Yapý denetim firmasý, denetlemekle yükümlü olduðu
iþverenle ücret iliþkisi kurmaktadýr. Bu iliþkiden saðlýklý bir denetime ulaþmak mümkün deðildir. Dolayýsýyla,
sistemin özüne dair deðiþikliklerin bir an önce yapýlmasý, iþveren-yapý denetim firmasý iliþkisinin yeniden
düzenlenmesi, kamu idaresinin iliþkinin belirleyicisi haline getirilmesi gerekmektedir
Kentsel dönüþüm projeleri
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denetim tartýþmasýdýr ki, ülkemizde yapý denetim sisteminin eksiksiz ve ihtiyacý karþýlayacak iþleyiþte olduðunu
söylemek mümkün deðildir. Yapý denetim sisteminin içinde bulunduðu zafiyet, ancak depremde açýða
çýkmaktadýr. Bu durum, sistem üzerinde ýsrarla durulmasýný gerektirmekte, örneðin doðal afet riskinin az
düzeyde olduðu ve kaçak yapýlaþmanýn görülmediði Avrupa ülkelerinde bile yapý denetimi eksiksiz uygulanýrken,
ülkemizde sistemin mevcut durumu kaygý yaratmaktadýr. Durum böyle iken, deprem ve yol açacaðý hasarlara
önlem olarak çýkartýlan ve asýl amacý can ve mal güvenliðini temin etmek olan, 29.06.2001 tarih, 4708 sayý
ile yürürlüðe giren Yapý Denetim Kanunu, çýkartýlan ilave yönetmelik ve düzenlemelere raðmen ne yazýk ki
henüz istenilen standartlara ulaþamamýþtýr.

Ülkemizin kentsel dönüþüm kavramýyla yakýn dönemde tanýþmýþ olmasý, bu kavramýn ülkemize özgü olduðu
sonucuna götürmemelidir. Kentsel dönüþüm projeleri Türkiye'den Brezilya'ya, Güney Kore'den Arjantin'e
kadar geniþ yelpazeye yayýlmýþ ülkelerde uygulanmaktadýr. Ortak nokta, neo-liberal politikalarýn laboratuvar
ülkesi olmalarýdýr. Neo-liberalizmin kentlere dönük temel yaklaþýmý, kentsel deðerlerin, kentlilerin ortak
kullaným alanlarýnýn ulusal/uluslararasý sermaye gruplarýna sunulmasý, kent yoksullarýnýn kent merkezlerinin
dýþýnda çýkarýlmasý, kent merkezlerinin ranta uygun düzenlenmesi, rant deðeri yüksek kentsel alanlarýn
büyük ölçekli ve son derece lüks konut projelerine ayrýlmasý ve bu alanlara yakýn yerlerde AVM'lerin kurulmasý
þeklinde özetlenebilir.
Yapý stokunun mevcut durumu ve deprem tehlikesi ile toplumsal meþruiyeti saðlanan kentsel dönüþüm
projelerinin, toplumsal dayanaðýna uygun biçimde yürütüldüðünü ileri sürmek zor görünmektedir.
Kentsel dönüþüm projelerinin, kentlerin rant deðeri yüksek bölgelerinde baþlatýlmýþ olmasý, kentsel dönüþüm
projelerini üstlenen kamu destekli firmalarýn, orta ve üst gelir gruplarýna dönük konut üretimine yönelmesi,
soru iþaretlerini çoðaltmaktadýr.
Deprem toplanma alanlarý
Deprem anýnda ve depremden hemen sonra toplanýlacak alanlarýn durumu, neo-liberal anlayýþýn kente
dönük yaklaþýmýndan baðýmsýz deðildir. Deprem toplanma alanlarýnýnýn akýbeti, bir baþka ifadeyle, bu
alanlarýn yapýlaþmaya açýlmasý, mevcut anlayýþýn insan hayatýný ve deprem tehlikesini deðil, kentsel rantý
önemsemediðini göstermektedir.
Neredeyse tüm kentlerimizin önemli noktalarýnda bulunan askeri alanlarda, "Milli Savunma Bakanlýðý'nýn
bu alanlar üzerinde herhangi bir tasarrufu kalmadýysa ve dönüþtürülecekse öncelikli ve acil olarak Kentlerimizin
ihtiyaç duyduðu sosyal donatýlara yer verilmesi ve kamusal kullanýma açýlmasý durumunda, bu alanlarýn
sosyal donatý alaný olarak düzenlenmesi, deprem toplanma alanlarýna ve kamusal alanlara dönüþtürülmesi
gerekmektir.
Deprem Sonrasý Trafik ve Acil Ulaþým Yollarýnýn Durumu
Depremleri afete dönüþtüren en önemli etkenlerden biri de, þehir içi ulaþýmýn yetersizliðidir. Deprem sonrasý
müdahale olanaklarýnýn önündeki en ciddi engel ulaþým olarak öngörülmektedir. Artýk kentimizin de yaþadýðý
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ulaþým sorununun, deprem sonrasýnda nasýl bir afete dönüþtüðünün en dramatik örnekleri 17 Aðustos 1999
depremini takip eden ilk günlerde yaþanmýþtýr.
Japonya, ABD, Rusya, Çin, AB-ülkeleri ve diðer geliþmiþ ülkelerde, toplu taþýmacýlýðý özendiren ulaþým
politikalarý uygulanýp, kent içi ve kent dýþý taþýmacýlýðýn birbiriyle entegre edilip, ülkelerin coðrafi koþullarýna
göre karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taþýmacýlýðý birlikte planlanarak, doða olaylarýnýn afete
dönüþmesinin önüne geçilmeye çalýþýlmakta ve baþarýlý olunmaktadýr.
Maalesef kentlerimizde ulaþým yatýrýmlarý günü kurtarmaya dönüktür ve lokal sorunu gidermek esasýna
uygun yapýlmaktadýr. Lokal müdahaleler, baþka lokal sorunlarý tetiklemekte, trafik içinden çýkýlamaz bir
sorun yumaðý haline gelebilmektedir. Kentimizde de "Acil Ulaþým Yollarý" hangileridir? Bu bilgiye kaç kiþi
sahiptir? Acil ulaþým yol aðý, acil týbbi hizmetlerin ulaþýmýna, kurtarma faaliyetlerine ve yardým malzemelerinin
belirlenen alanlara ulaþtýrýlmasýna hizmet edeceðinden öncelikli bir yol aðýdýr.
Deprem Bölgesinde Sanayi Tesisleri, Enerji ve Yakýt Hatlarýnýn Yarattýðý Tehlike
Deprem potansiyeli olan tek kent Kocaeli, tek bölge de Marmara deðildir. Türkiye'nin pek çok bölgesi ve
kenti de deprem riski altýnda yaþamaktadýr. Deprem bölgesinde yerleþim alanlarýnda, I. ve II. Sýnýf Gayri
Sýhhi Müesseseler kapsamýnda yer alan Sanayi Tesisleri ve bunlarla iç içe geçmiþ bulunan Doðal Gaz Boru
Hatlarý, LPG Boru Hatlarý, yerleþim alanlarý içerisinde kurulan ve iþletilen Akaryakýt Ýstasyonlarý v.b. bir arada
bulunmaktadýr. Tüm bunlarýn taþýmakta olduðu yangýn ve endüstri kazalarý olasýlýklarý ile bu alt yapý tesislerinin
yer aldýðý bölgelerin taþýdýðý deprem riskleri, kentleri patlamaya hazýr birer bomba haline getirmekte ve
yaþam güvenliðini ortadan kaldýrmaktadýr.
Marmara Boðazlarý baþta olmak üzere Karadeniz, Marmara ve Ege Denizleri ile Körfezlerindeki uluslararasý
deniz trafiðinin taþýdýðý kaza, yangýn v.b. riskler, kýyýlarda yer alan sanayi kuruluþlarý ve petrol türevleri ile
kimyevi madde depolarý ve bunlara ait iþleme-üretme tesisleri, limanlar, yakýt platformlarý ve boru hatlarý
da önemli birer risk faktörü oluþturmaktadýr.
Bu tür sanayi, depolama, liman vb. tesisler, alt yapý tesisleri ile ulaþým hatlarýnýn yer aldýðý bölgelerin deprem
açýsýndan da risk taþýyor olmasý tehlikenin boyutlarýný artýrmaktadýr. TÜPRAÞ Yangýný hala zihinlerdeki yerini
korumaktadýr.
Yalnýzca bir Ýstanbul depreminde elektrik, likitgaz, doðalgaz ile ýsýnma, piþirme araçlarýndan kaynaklanacak
çok sayýda yangýn ve patlamanýn oluþacaðý uzmanlar tarafýndan belirtilmekte ve birçok yangýn ve patlamanýn
olacaðý öngörülmektedir. Uzun yýllardýr süren doðalgaz projelendirme ve tesisat montaj faaliyetleri TMMOB
denetimi dýþýnda, yer yer mühendis bile olmayan kiþilerce yürütülmektedir. Bu konuda özellikle Doðalgaz
Daðýtým firmalarý ve diðer illerdeki kentsel gaz daðýtým kuruluþlarý ile EPDK, Odalarýmýzýn ýsrarla sürdürdüðü
denetim ve gözetim için iþbirliði tekliflerine duyarlý ve açýk olmalýdýrlar.
Doðalgaz, elektrik, ýsýtma kazanlarý, jeneratörler ve gaz tesisatlarý için erken uyarýcý ve gaz/akým kesici
sistemler uygulanmalý, denetimleri meslek odalarýnca yürütülmelidir.
Depremde Elektrik ve Haberleþmenin saðlanmasý
17 Aðustos Depreminde, iletiþim hatlarýnýn büyük çoðunluðunu kapsayan Türk Telekom'un telefon santrallarý,
enerji ve transmisyon sistemleri ve binalarý aðýr hasar almýþ; telekomünikasyon sisteminin neredeyse
tamamýný çökmüþtü.
Elektrik direkleri yýkýlmýþ, 1.500 km uzunluðundaki havai hat kullanýlamaz hale gelmiþti. Evlere elektrik
saðlayan 600 alçak gerilim trafosu aðýr hasar görmüþtü. Depremin vurduðu þehirler bu yüzden elektriksiz
kalmýþtý. Elektriksiz kalmak sadece aydýnlanamamak deðil, elektrikle çalýþan her þeyden yoksun kalmak
demektir.
Depremin, Körfez halký üzerinde yarattýðý þokun yaný sýra elektriksiz ve haberleþmesiz geçen ilk 48 saat,
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Çok farklý disiplinleri ilgilendiren bu doðal afete karþý uygulanabilir önlemler, ancak kamucu bir bakýþ açýsýyla
ve uzmanlarýn görüþ ve uyarýlarý doðrultusunda ortaklaþa belirlenerek hayata geçirilebilir. TMMOB Elektrik
Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi, Ekim 2016'da "Afetlerde Elektrik ve Haberleþme" konulu bir panel
düzenleyerek, uzman ve akademisyenlerin konuya iliþkin görüþ ve çözüm önerilerini tartýþmalarýný saðlamýþ
ve kamuoyu ile paylaþmýþtýr.
Genel olarak afetlere, özel olarak da depremlere ilk müdahale anýnda ve sonrasý süreçte sürekli ve yeterli
elektrik saðlanmasý ve haberleþme olanaklarýnýn sürdürülmesi; gerek arama kurtarma, gerek saðlýk gerekse
farklý disiplinlerin alandaki çalýþmalarýnýn organize edilmesi açýsýndan yaþamsal bir öneme sahip. Asýl önemlisi
ise deprem öncesi alýnacak önlemlerle ortaya çýkacak can ve mal kaybýný mümkün olabildiðince en aza
indirebilmek. Bunun için genel anlamda kamu, meslek odalarý, STK'lar ve demokratik kitle örgütlerinin halký
da kucaklayacak þekilde organize olmalarýnýn yaný sýra farklý disiplinlere dair uzmanlýk gerektiren alanlarda
geliþtirilecek çalýþmalara da gereksinim var. Ancak yine de depremler sýrasýnda halkýn gösterdiði dayanýþmanýn
kendiliðindenciliðine bir müdahale olmak üzere, olasý afet durumlarýna hazýr bulunma bilincinin
geliþtirilmesinde, herkesin o anda ne yapacaðýný bilebildiði, anýnda organize olabildiði toplumsal örgütlenme
çekirdeklerinin oluþturulabilmesi gerekiyor.
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felaketin sonuçlarýnýn daha da aðýrlaþmasýna yol açtý. Ýletiþimsizlik organize olamamayý getirdi. Aydýnlatma
yapýlamadýðýndan yýkýmýn hemen sonrasý enkaz altýndan canlý kurtarmanýn altýn saatleri olan süreden çok
sýnýrlý yararlanýlabildi.

Deprem ve Elektrik
Artýk su, ekmek, barýnma gibi temel insan gereksinmelerinden biri olan elektriðin özelleþtirilerek
piyasalaþtýrýlmasý, elektrik arz güvenliðini de piyasanýn acýmasýz koþullarýyla baþbaþa býrakmýþtýr. Deprem
sonrasýnda jeneratörlerin devreye sokulmaya çalýþýlmasý, elektrik üretimi ve daðýtýmý ellerine býrakýlmýþ
þirketlerin deðirmenine su taþýmaktan baþka iþe yaramayacaktýr. Esas ve kamusal olan; sadece deprem
sonrasýnda kullanýlmak üzere kaynak ve hatlarýn inþa edilerek yedeklenmesidir. Bunun için, kamu kurum
ve kuruluþlarý baþta olmak üzere tüm toplumsal ve sivil kuruluþlarýn alternatif enerji ve iletiþim kaynaklarý
edinmesi konusunda teþvik edilmesi gerekmektedir. En kötü senaryoyla bütün sistemin çökmesi halinde
bile bu yedek sistemin anýnda devreye alýnarak en azýndan ana arterlerin enerji aktarýmýna açýk tutulmasý
ve bu yolla saðlýk, ulaþým, gýda ve barýnma merkezlerinin beslenmesi saðlanabilir.
Yedekleme sisteminin hazýr tutularak deprem sonrasýnda devreye sokulmasý bir taraftan ilk yardým
çalýþmalarýnýn anýnda baþlatýlmasýný saðlarken bir taraftan da devreden çýkan geçerli sisteme müdahale
koþullarýný yaratýr. Elektrik daðýtým þebekesinin ve iletim aðlarýnýn en basit çizimleri hazýr olmalýdýr.
Bu arada, elektrik ve haberleþme alanlarýnda "Afet-Acil Durum Eylem Planý" hazýrlanmalýdýr: Ancak buna
baðlý yönetim sistemi yapýsýnýn, sadece ülke düzeyinde deðil; bölgeler, iller-ilçeler ve tesisler düzeyinde
olmasý saðlanmalýdýr.
Endüstriyel tesisler baþta olmak üzere, hastane, haberleþme merkezleri, elektrik üretim merkezleri gibi
öncelikli kullanýlacak yapýlarda bulunan elektronik ve mekanik sistemlerin, elektrik sistemlerinin deprem
güvenliði için sismik koruma yapýlmasý zorunludur. Bununla ilgili olarak; ilgili inþaat gruplarý baþta olmak
üzere tüm disiplinler arasý koordinasyon çok sýký bir þekilde saðlanmalý, -inþaatçýlar, mekanikçiler, elektrikçiler,
sismologlarla birlikte çalýþmalýlar- sismik dayaným gerektiren cihazlarýn da sismik koruma elemanlarýnýn
nitelikleri göz önüne alýnarak, teknik þartname ve keþifler saðlýklý bir þekilde düzenlenmelidir.
Deprem ve Haberleþme
- Afet-deprem yönetiminde, mutlaka alarm seviyelerinin ve alarm seviyelerine uygun haberleþme hiyerarþisinin
belirlenmesi gereklidir. Deprem esnasýnda sistemler çöktükçe, hangi alarm seviyesinde kimlere grup
haberleþmesi, kimlere bireysel haberleþme hakkýnýn verileceði önceden belirlenmeli ki sistemler kilitlenmeden
iþletime devam edebilsin. Henüz alarm standartlarýmýz haberleþme açýsýndan tam olarak oturmuþ deðil.
- Data merkezleri, iletiþim merkezleri, haberleþme merkezlerinin önemi tartýþýlmaz. Haberleþmenin deprem
anýnda da sürdürülmesi, bu merkezlerdeki her þeyin sismik dayanýma sahip olmasýyla mümkündür.
- Diðer taraftan alternatif bir afet iletiþim sistemi de uydu haberleþmesi. 2015 Kasým ayýnda devreye giren
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Türksat KA bandý uydu iletiþimi pek farkýndalýk yaratmadýysa da afet haberleþmesinde ciddi bir potansiyel.
- Burada özellikle radyo amatörlüðü teþvik edilmeli. Bütün dünyada standart bir frekans yapýsýna sahip
olduðu için her an, her yerde çok hýzlý çevrimler kurup haberleþme saðlanabiliyor.
- Her türlü hava koþullarýna dayanabilecek insansýz hava araçlarý sayesinde 7/24 olarak kablosuz iletiþim
saðlanabilir ve afet bölgesinde en azýndan 0- 50/100 km çapýndaki alanda arama kurtarma faaliyetleri
organize edebilecekler.
Ýmar Barýþý
Yapýlan düzenlemenin "kaçak yapýlaþmaya imar affý" deðil "imar barýþý" olduðu söylense de maddi kaynak
yaratmaya çabalayan iktidar, son olarak imar affý ile ekonominin ihtiyaç duyulan yeni kaynaðýný yaratmayý
hedeflemiþtir.
48 ile 68 milyar lira arasýnda deðiþen oranlarda gelir beklenildiði belirtilen düzenleme ile inþaat ve iskan
izni bulunmayan kaçak yapýlara ruhsat verilmesi suretiyle, devletin vergi kaçaðýnýn önüne geçeceði ve arsa
üzerinden aldýðý veya hiç alamadýðý vergileri emlak vergisi olarak almasýnýn önünün açýlacaðý iddia edilmektedir.
Depreme dayanýksýz, hiçbir mühendislik hesabý yapýlmadan inþa edilen binalarýn barýþ kapsamýna alýnmasý
ile lüks semtlerde ruhsatlý ancak imar mevzuatýna aykýrý yapýlan AVM, rezidans, otel, ticaret komplekslerinin
de kapsamda bulunduðu binalarýn barýþa dahil edilerek illegal yapýlaþmanýn rant kapýsýna dönüþmesine önü
açýldý. Olasý bir depremde riski en yüksek yapýlar maalesef hiç bir mühendislik hesabý ve projeleri dahi
olmayan, kontrolsüz üretilmiþ "Barýþ" kapsamýna alýnan binalar olacaktýr.
SONUÇ
Türkiye, baþta deprem olmak üzere afete dönüþebilecek pek çok doða tehlikesine açýk bir ülkedir. Son
zamanlarda, iklimdeki dalgalanmalara baðlý olarak meydana gelen ani yaðýþlar, seller, fýrtýnalar, hortumlar
ve heyelanlar bu afet çeþitliliðinin birer göstergesidir. "
Kocaeli'nin de ciddi boyutlarda etkileneceði Ýstanbul ve çevresinin deprem riski giderek artmakta, süre
kýsalmaktadýr. Deprem ve yol açacaðý tüm sonuçlara karþý yasal mevzuatlar tamamlanmalý, denetim, gözetim
ve uygulama sisteminin taþýdýðý sorumluluðu yerine getirmesi saðlanmalýdýr.
Yerleþim alanlarýmýzýn 1. ve 2. derece deprem bölgesinde yer alýyor olmasý, jeolojik koþullarý, denize kýyýsý
olmasý, aþýrý nüfusu, yapý stoku, denizel dolgu alanlarý, düzensiz yerleþimi, hýzlý ve çarpýk kentleþmesi, kentsel
dönüþüm konusundaki sorunlarý Kocaeli'nin de içinde bulunduðu bölgemizi deprem zararlarý konusunda
büyük bir risk altýna sokmaktadýr. Nüfus artýþý ve plansýz kentleþme kontrol altýna alýnmalýdýr.
Enerji ve iletiþim alanlarý, stratejik ve kamusal yaþam alanlarý olarak ele alýnmalý ve ekonomik zorunluluklara
ve projeksiyonlara terk edilmemelidir.
Afetlere karþý gereksinim ve hazýrlýklarýn ivedi olarak uygulamaya sokulmasý için devlet tarafýndan kurulan
AFAD'ýn hazýrladýðý "Türkiye Afet Müdahale Planý," bütün mesleki ve toplumsal, sivil kurumlarýn katýlýmýyla
düzenli olarak gözden geçirilerek güncellenmelidir.
Afet müdahale birimleri içinde bütün taraf kurum ve kuruluþlarýn düzenli ve etkili olarak, öngörülen önlem
ve yaptýrýmlarýn gerek idari gerekse mali planlar içinde öncelikli olarak yer almalýdýr.
Ýmar Yasasýndan kentsel dönüþüme, yeþil alanlarýn yönetiminden kent yaþamýyla ilgili bütün düzenlemelere
kadar her türlü mevzuat, "Türkiye Afet Müdahale Planý" çerçevesinden yeniden gözden geçirilmelidir.
Toplumsal yaþamýn sürdürülebilirliði ve temel yaþam alanlarý, kamu çýkarý doðrultusunda yeniden organize
edilmeli ve bu bilimsel bir bakýþ açýsýyla hayata geçirilmeli.
Ayrýca, Olasý bir Deprem için;
1. Belirlenen toplanma alanlarýnýn ayrý ayrý mevcut konumlarý (enlem ve boylam bilgisiyle) ve kapladýklarý
alanlarýn ölçüleri,
2. Çadýr kurmak için ilçe bazýnda planlanmýþ alan veya alanlarýn konum ve ölçüleri, bu alanlardaki teknik
ve yaþam malzemeleri açýsýndan bir hazýrlýk yapýlýp yapýlmadýðý,
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Kamuoyuyla paylaþýlmasý önem arz etmektedir.
TMMOB ve bileþenleri olasý depremlerin ve diðer afetlerin her aþamasýnda birikimleri ile sorunlara çözüm
olma yolunda isteklidir; bu amaçla bilim ve tekniði halkýnýn yararýna sunmaya kararlýdýr.
TMMOB
KOCAELÝ ÝL KOORDÝNASYON KURULU SEKRETERÝ
Murat KÜREKCÝ
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3. Mezarlýk alanlarýnýn yerleri ve kapasitelerinin belirtilmesi,
4. Hasar alan alanlar için yeni / geçici konut alanlarý olarak planlanan alanlarýn olup olmadýðý,
5.Arama kurtarma amaçlý ekipman noktalarýnýn varlýðý,
6. Acil müdahale yollarýnýn hazýr olup olmadýðý,
7. Barajlarýn/Yeraltý su sisteminin/Su iletim sisteminin zarar görmesi durumunda, içilebilir su ihtiyacýnýn ne
þekilde karþýlanacaðý,
8. Hastanelerin hazýr olup olmadýðý,
9. Kolluk kuvvetlerine eðitim verilip verilmediði,
10. Kamu binalarý ve okullarýn güvenlikli hale getirilip getirilmediði

MMO: ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIÞ!
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 1 Eylül Dünya Barýþ Günü dolayýsýyla 31 Aðustos 2018 tarihinde bir
basýn açýklamasý yaptý.
ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIÞ!
1 Eylül Dünya Barýþ Günü ülkemizin, içinde yer aldýðýmýz bölgenin ve dünyanýn barýþ gereksinimini bir kez
daha hatýrlatmaktadýr.
Emperyalist müdahale ve iþgaller ile birçok ülke yönetiminin toplumsal tepkileri þiddetle bastýrmaya
çalýþmalarý halklarýn yaþamýna kitlesel kýrým, göç dalgalarý ve kuþaklar boyu sürecek acýlar þeklinde
yansýmaktadýr. Baþta eski Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Yemen ve Filistin olmak üzere birçok
ülkede emperyalist güçler ve iþbirlikçileri tarafýndan yapýlan ülkesel ve toplumsal yýkým oldukça hazindir.
Ülkemizde Kürt sorununun kangren durumu, bölgemizdeki emperyalist müdahale ve iþgaller, dünyada
nükleer silahlanma ve genel savaþ olasýlýklarýnýn artmasý söz konusudur.
Ülkemizde iç ve dýþ politikanýn þiddet eksenli olarak yürütülmesi, toplumsal atmosferin militarizmle,
milliyetçilikle ve mezhepçi dincilikle belirlenmesine yol açmaktadýr. Kürt sorununda sergilenen baský ve
þiddet her iki tarafta derin acýlara, toplumsal yarýlmalara yol açmaktadýr. Halkýmýz ve bölge halklarý her gün
þiddet ve savaþ ortamýnýn etkileri altýndadýr.
Bu nedenlerle "savaþlara hayýr", "ülkede, bölgede, dünyada barýþ" demek insan olmanýn sorumluluklarý
arasýndadýr. Bu istemlere kulak verilmesi, güçlendirilmesi gerekmektedir. Gereksinimimiz demokrasi, barýþ,
kardeþlik, adalet, refah ve mutluluktur.
Ne yazýk ki henüz bu gerekliliklerden çok uzakta bulunuyoruz. Ancak Odamýz TMMOB çatýsý altýnda
emperyalizme, faþizme, gericiliðe, halklarýn birbirine kýrdýrýlmasýna karþý çýkmaya; eþit, özgür, laik, adalet
ve hukukun üstünlüðü temelinde bir arada yaþamýn hâkim olcaðý demokratik bir Türkiye mücadelesinde yer
almaya devam edecektir.
Yunus YENER
TMMOB
Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Murat KÜREKCÝ
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DENETLENMEYEN EÐLENCE PARKLARI ÖLÜM GETÝRÝYOR
Þube Baþkanýmýz Murat Kürekçi Cezayirli turistin 18 metre yükseklikten
düþerek hayatýný kaybettiði üzücü olay sonrasýnda ulusal basýna
açýklama yaparak yeterli denetimlerin yapýlmadýðýný dile getirdi.
Yaptýðý açýklamalarda özetle ;
Eðlenmek insanlarýn en temel ihtiyaçlarýndan birisidir. Özellikle
insanlarýn bu alanlarda daha güvenli bir zaman geçirebilmelerinin
ön þartý, tabii ki bir belgeye dayalý bir iþ yerinden yararlanmalarýdýr.
Bu alanda ruhsatsýz çalýþtýrýlan çok sayýda iþletmenin olduðu hepimiz
tarafýndan bilinen bir gerçek. Burada yaþanan kazada da gördüðümüz
temel eksiklik budur. Bunula birlikte, bu problemi sadece bu iþletmede
deðil, bu konuyla ilgili birçok iþletmede bunu görebiliyoruz. Özelikle
bu tür eðlence alanlarýnda deðil, bilindiði üzere seyyar olarak hizmet
veren taþýnabilir lunaparklarda da bu tip sorunlarla karþýlaþabilmekteyiz.
Bu tip eðlence alanlarý 20 gün bir yerde, 10 gün bir yerde kurulabilmekte, denetim ve kontrolleri
yapýlamamaktadýr. Bu tip eðlence tesislerinin her gittikleri yerin ayrýca ruhsatlandýrýlmasý gerektiðini
düþünmekteyim. Ruhsatlandýrma süreçlerinin sorumlularýnýn denetleme süreçlerinin de sorumlularý olduðunu
ifade etmek istiyorum. Bu tesisleri kim belgelendiriyorsa, belgenin geçerliliðinin yürütülmesi de o kurum
tarafýndan yapýlmalýdýr.
Burada ruhsatsýz çalýþarak insanlarýn can güvenliðini tehdit eden iþletmeler baþta olmak üzere, bu iþi yapan
tüm iþ yerlerinin, bu ölümlü kazadan yola çýkarak, hepsinin durdurulmasý ve yeniden ruhsatlandýrma
sürecinin, denetimlerinin gerçekleþtirilmesi gerekiyor. Bu denetimlerin ardýndan hem belge yönünden hem
de ürün güvenliði yönünden denetimden geçenlere
tekrar ruhsat verilmelidir. Bu þekilde iþletmeler
faaliyetlerine devam etsin. Bu süreçlerden geçemeyen
iþletmeler de bu faaliyetlerinden men edilmiþ olsun.
Burada ilk ruhsat verilirken birtakým belgelerin tam
olmasý ile birlikte o iþletmelerde bulunan her cihazýn
test raporlarýnýn, kontrol raporlarýnýn olmasý lazým ve
bunlarýn güvenilir kuruluþlar tarafýndan yapýlmýþ olmasý
gerekmektedir.
Ayrýca günlük kontrollerinin de yapýlmasý gerekir. Sabah
ekipmanlar kullanýlmaya baþlamadan öncelikle boþ bir
þekilde çalýþtýrýlmasý, sonrasýnda ziyaretçi ya da müþteri
kullanýmýna açýlmasý lazým. Bu ekipmanlarýn kontrolleri
için; günlük bakýmý, aylýk bakýmý, yýllýk bakýmý ya da bir yerden bir yere taþýndýðýnda veya ilk defa
ruhsatlandýrýlmasýndaki bakým, kontrol süreçlerinin farklý olduðunu bilmemiz gerekiyor.
Kullanýlan mapalarýn doðru olup olmadýðý, taþýyacaklarý yükün hesap edilmesi, bu iþ tümden aslýnda bir
mühendislik ilmiyle ortaya konulmasý gereken bir alan. Dolayýsýyla bununla ilgili bir mevzuat da söz konusu.
14 Temmuz 2005 tarihli 'Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarýna Ýliþkin 9207 sayýlý Yönetmelik'te sirk ve
lunaparklara özel, genele ilave olmak üzere, bazý maddeler var. Bu maddelerden en baþlýcasý ise o iþ yerinde
bir mühendis ve bir teknisyen çalýþtýrma zorunluluðudur. Bir mühendis ve teknisyen çalýþmasý zorunluluðu
iþletmeler tarafýndan bir maliyet olarak görülmekte. Ancak bu kazada da gördük ki, bir insan canýnýn hiçbir
bedelle ölçülemeyeceði hepimiz tarafýndan kabul edilmelidir. Bizim öncelikle bu düþünceye yürekten
inanmamýz gerekiyor. Daha az para kazanmak ama daha fazla insaný memnun etmek, insanlarýn ocaklarýna
ölüm acýsýný göndermemek gerektiði belirtti.
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þube Baþkaný
Murat KÜREKCÝ
01.09.2018

180

MMO Kocaeli Þube 14. Dönem Çalýþma Raporu

KAMU ÝÞLETMECÝLÝÐÝ VE MÜHENDÝSLÝK BÝLÝMLERÝNÝN GEREKLERÝNÝN TERK EDÝLMESÝNDEN KAYNAKLANIYOR.
Makina Mühendisleri Odasý 22 Temmuz 2004 tarihinde 41 kiþinin ölümü, 81 kiþininse yaralanmasýna yol
açan Pamukova yüksek hýzlý tren kazasýnýn yýldönümünde demiryolu politikalarýndaki sorunlara iliþkin 20
Temmuz 2018 tarihinde bir basýn açýklamasý yaptý.
22 Temmuz 2004 tarihinde 41 yurttaþýmýzýn ölümü, 81 yurttaþýmýzýn yaralanmasýna yol açan Pamukova
yüksek hýzlý tren (YHT) "kazasý", bu ayýn 8'inde Tekirdað-Çorlu'daki "kaza" ile tekrar görüldüðü üzere,
demiryolu politikalarýndaki sorunlara ayna tutmaya devam etmektedir.
Güvenilir, dengeli, toplum yararýný temel alan bütünleþik bir ulaþým sistemi ihtiyacý bugün daha fazla
hissedilmektedir. Ancak ulaþým politikalarý aksi yöndedir. Mevcut ulaþým sistemi her gün tanýk olduðumuz
üzere daha dengesiz, güvenliksiz, pahalý ve saðlýksýz bir yapý arz etmektedir. Bu nedenle Odamýz Pamukova
ve diðer demiryolu "kazalarý"na yol açan nedenlere ve demiryolu politikalarýna dikkat çekme gereði
duymaktadýr.
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"KAZA" GÝBÝ SUNULAN PAMUKOVA VE DÝÐER DEMÝRYOLU CÝNAYETLERÝ,

Toplu ölümlere de yol açan "kazalarýn" çoðu, bilim insanlarý, uzman meslektaþlarýmýz ve bilirkiþi raporlarýnýn
da gösterdiði üzere mühendislik bilimlerinin gereklerinin yerine getirilmemesi, altyapý eksikleri, zemin etüdü
çalýþmalarýnýn yapýlmayýþý, bakým-onarým, yenileme çalýþmalarýnýn yetersizliði, personel yapýsýndaki nitelik
düþüþü ve sayýsal azalma nedeniyle yaþanmaktadýr. Bu sorunlara Odamýz tarafýndan yayýmlanan Ulaþýmda
Demiryolu Gerçeði Raporu'nda iþaret edilmiþtir. Raporumuzda da tespit edildiði üzere demiryollarý 1950'lerden
itibaren karayolu aðýrlýklý ulaþým politikalarý nedeniyle ikinci plana itilmiþtir.
Demiryolu hat uzunluklarý bu açýdan önemli veriler sunmaktadýr. Demiryolu konvansiyonel hatlarýnýn 4.136
km'si Cumhuriyetin ilanýndan önce, 3.746 km'si 1923-1950 yýllarý arasýnda yapýlmýþtýr. 2017 yýlý sonunda
ise 1.213 km'si YHT olmak üzere toplam 12.608 km hat uzunluðu bulunmaktadýr. Yani 68 yýlda 4.726 km
demiryolu yapýlmýþtýr. 1923-1950 dönemi Türkiye'sinin olanaklarý ile günümüzdeki olanaklar karþýlaþtýrýldýðýnda
bugün demiryollarýna ne kadar az önem verildiði anlaþýlabilmektedir. YHT ise bir gereklilik olmakla birlikte
yolcu taþýma aðýrlýklý ve imaj/prestij eksenli olarak uygulanmaktadýr.
Önemli bir karþýlaþtýrma da yolcu ve yük taþýmacýlýðý üzerinden yapýlabilir. Öyle ki 1950'de ülkemizde yolcu
taþýmalarýnýn yüzde 42,2'si demiryolu ile, yüzde 49,9'u karayolu ile; yük taþýmalarýnýn ise yüzde 55,1'i
demiryolu ile, yüzde 17,1'i karayolu ile yapýlmaktaydý. Bugün yolcu ve yük taþýmacýlýðýnýn yaklaþýk yüzde 90'ý
karayolu ile yapýlmaktadýr. Demiryolu yolcu taþýmacýlýðý yüzde 1'e, demiryolu yük taþýmacýlýðý yüzde 4'e
gerilemiþtir.
Oysa demiryolu yapým maliyeti karayoluna göre düz arazide 8 kat, orta engebeli arazide 5 kat daha
ekonomiktir. Demiryollarýnýn enerji tüketim toplamý içindeki oraný yüzde 2 iken karayollarýnýn enerji tüketimi
yüzde 80'in üzerindedir. Bu veriler çevre kirliliði ve gürültü unsurlarý ile birlikte deðerlendirildiðinde demiryolu
taþýmacýlýðýnýn ekonomiklik, enerji verimliliði, arazi kullanýmý ve çevre saðlýðýaçýsýndan taþýdýðý önem açýklýkla
görülmektedir.
Demiryolu iþletmeciliði yatýrýmdan bakýma, yenilenmeye, personele, eðitime ve yeni hatlarýn kurgulanmasýna
dek merkezi bir planlamayý gerektirmektedir. Ancak BOOZ, ALLEN-HAMÝLTON, CANAC, EUROMED vb.
kuruluþlarýn hazýrladýðý raporlar ve AB uyum programlarý ile gündeme gelen serbestleþtirme ve TCDD'nin
yeniden yapýlandýrýlmasý politikasý uyarýnca 162 yýllýk demiryolu kazanýmlarý tasfiye edilmektedir.
Bu program uyarýnca TCDD parçalanarak þirketleþtirilmiþ, kamu hizmeti anlayýþý yerine piyasacý yaklaþým
benimsenmiþ, mühendislik hizmetleri ve kriterleri kýsýtlanmýþ, teknik mükemmellik yaklaþýmý terkedilmiþ,
altyapý ile bakým, sinyalizasyon, elektrifikasyon yatýrýmlarý ihmal edilmiþ, bakým atölyeleri kapatýlarak
azaltýlmýþ, TCDD'nin taþýnmazlarý ve limanlarý satýlmaya baþlanmýþ, çalýþanlar güvencesiz çalýþma biçimlerine
tabi kýlýnmýþ, 2000 yýlýnda 47.212 olan demiryollarýnda çalýþan sayýsý 2017 sonunda 17.747'ye, binlerce yol
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ve geçit bakým görevlisinin çalýþmasý gereken hatlarda bakým görevlisi sayýsý 39'a düþmüþtür.
Özetle kamusal hizmet, kamu-toplum yararý eksenli güvenli ve ucuz ulaþým hakký, karayollarý, havayollarý,
denizyollarý ve demiryolu iþletmeciliðinin ticarileþtirilmesi ve demiryolu iþletmeciliðinin zayýflatýlmasý süreciyle
tasfiye edilmektedir.
Oysa doðru bir demiryolu politikasý, diðer faktörlerle birlikte arazi, kullaným ömrü, güvenlik, enerji verimliliði,
çevre gibi temel unsurlara ve kamu iþletmeciliði ile kamusal hizmet perspektifine dayanýr. Bu kapsamda
ulaþtýrmanýn bütünü ve demiryollarýnda altyapý, araç, arazi, tesis, iþletme ve taþýnmazlara yönelik bütün
özelleþtirmeler, belediyeler ve üçüncü þahýslara devirler durdurulmalýdýr.
TCDD'nin parçalanarak iþlevsizleþtirilmesi, siyasi kadro atamalarý ve her düzeydeki uzman kadro kýyýmýna
son verilmelidir.
TCDD'nin yanlýþ politikalarla oluþan personel açýðý siyasi deðil mesleki ve teknik ölçütler içinde giderilmeli,
mühendislik bilimlerinin kriterlerine ve ehil kadroya önem verilmeli, hizmet dýþý býrakýlan bakým-tamir
atölyeleri ve bütün tesisler yeniden iþlevli kýlýnmalýdýr.
TCDD, nitelikli personel yetiþtirilmesi için üniversiteler ve meslek odalarýyla iþbirliði yapmalý, meslek içi
eðitim geliþtirilmelidir.
Demiryolu modlarýndaki atýl kapasitelerin deðerlendirilmesi için mutlaka iþletme iyileþtirmeleri yapýlmalý,
ulaþým güvenliðini etkileyen bütün hatlar ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarýlmalý, elektrifikasyon ve
sinyalizasyon gereksinimleri karþýlanmalýdýr.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

3. HAVALÝMANI ÝÞÇÝLERÝNÝN TALEPLERÝ TALEBÝMÝZ,
MÜCADELELERÝ MÜCADELEMÝZDÝR

!
Ýþ cinayetlerine ve insanlýk dýþý çalýþma koþullarýna karþý
iþ býrakan 3. Havalimaný iþçilerinin talepleri 15 Eylül 2018
Cumartesi günü sabaha karþý gerçekleþen polis ve
jandarma baskýnýyla bastýrýlmak istendi. Yaklaþýk 500 iþçi,
devletin kolluk güçleri tarafýndan gözaltýna alýnarak,
taþeron þirketlerin araçlarýyla karakollara taþýndý. Yetmedi
Ýnþaat Ýþ ve Dev Yapý Ýþ sendikalarýnýn çaðrýsý ile 15 Eylül
2018 Cumartesi iþçilere destek açýklamasý yapmak
isteyenlerde gözaltý ve þiddetle karþý karþýya kalýnmýþtýr.

Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ güvenliði Meclisinin kamuoyuna yansýyan
verilerine göre en az 35 iþ cinayetinin yaþandýðý ancak
gerecekte bu sayýnýn ne kadar üzerinde iþçinin öldüðünün
bile tam olarak bilinmediði bu insanlýk dýþý þartlara tek bir müdahalesi olmayan hatta iþ cinayetleri haberlerini
gizlemeye çalýþan iktidarýn sýra yasalarýn tanýdýðý haklarýný talep eden iþçilere dönük saldýrgan tutumu kabul
edilemezdir.
Soruyoruz: "Ýþ kazalarýna karþý önlemler alýnsýn, yatakhaneler-banyolar temiz olsun, tahtakurusu sorunu
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Jandarma karakollarýnýn önündeki taþeron þirket imzalý "gözaltý" araçlarý bu düzenin sembolü olarak tarihe
geçmiþtir. Belli ki devletin bir çok ihalesinin torpillisi olan, vergileri sýfýrlanan, doðayý yok eden, emeði yok
sayan projeleriyle bilinen, millete yönelik küfürleriyle namlanan 3-5 þirketin güvenliði, iþçilerin iþ güvenliðinden,
saðlýðýndan, yaþamýndan önemlidir.
AKP iktidarý "köle deðiliz" diyen havalimaný iþçilerini gözaltýna alarak, Türkiye'nin tüm iþçi ve emekçilerine
"Hayýr kölesiniz" yanýtý vermiþtir.
Ýnsanlýk dýþý çalýþma çalýþma koþullarýný, devletin zor aygýtlarý kullanýlarak dayatanlar bilsin ki, 29 Ekim'de
bir siyasi gösteri ile açmak istedikleri Havalimaný, doða katliamýyla, iþçi ölümleriyle, iþçilerin haklý taleplerinin
zor kullanarak ezilmek istenmesiyle, yandaþlarý zengin eden döviz üzerinden garantili sözleþmelerle anýlacaktýr.
Bu kara lekelerin daha da büyümemesi için gözaltýna alýnan iþçiler derhal serbest býrakýlmalý, iþçilerin
yayýnladýklarý aþaðýda yazýlý tüm talepleri karþýlanmalýdýr.

10- Basýn - Yayýn ve Ýletiþim Çalýþmalarý

çözülsün, maaþlar elden verilmesin, SGK ve vergi hýrsýzlýðý yapýlmasýn, ücretler zamanýnda ödensin" taleplerini
karþýlanamayacak talepler olarak görüp iþçilere saldýrý emrini veren irade kimdir?
Hukuk dýþý ve insanlýk dýþý 18. yüzyýl çalýþma koþullarý sona erdirmek yerine iþçilerin üzerine kolluk gücü
gönderilmesi, iþverenler ile ülkeyi yönetenlerin ortaklýðýnýn açýk bir itirafýdýr.

- Habersiz þekilde iþten atýlanlar iþe iade edilsin.
- Servis sorunu çözülsün.
- Yatakhane, lavabo, banyo temizlikleri düzenli olarak yapýlsýn, tahtakurusu sorunu çözülsün.
- Maaþlarýn tamamý hesaba yatýrýlsýn, elden maaþ ödemesi yapýlmasýn.
- Geçmiþe dönük ödenmeyen ücretler ödensin.
- 6 aydýr maaþlarý yatýrýlmayan iþçilerin ödemeleri yapýlsýn.
- Ýþ cinayetleri çözülsün.
- Revir personeli iþçilerle ilgilensin, gerekli saðlýk malzemelerinin temini saðlansýn, iþçilere dönük aþaðýlayýcý
muamele engellensin.
-Ýþçi ve formenler ayný yemekhanede yemek yesin.
- Sorunlara sebep olan ÝGA yetkilileri görevden alýnsýn.
- Bayram ikramiyesi verilsin.
- Azerbaycanlý iþçilerin bulunduðu ekibin baþý Selim Öztürk,yarattýðý maðduriyet dolayýsýyla iþten atýlsýn.
- Ýþçi kýyafetleri verilsin.
- Serviste geçen süre mesai olarak verilsin.
- Bu taleplerin kabul edildiði basýn karþýsýnda okunsun.

MURAT KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
17.09.2018
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TMMOB KAMU ÇALIÞANI
MÜHENDÝS, MÝMAR VE ÞEHÝR PLANCILARININ
YANINDADIR
Bizler, ülkemizde gerek kamu gerekse özel sektörde her
türlü mühendislik, mimarlýk ve þehir planlama hizmetlerini;
planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme iþlerine
ait görev-yetki ve sorumluluklarý üstlenen, sayýsý 550 bini
aþan mühendis, mimar ve þehir plancýlarýyýz.
Bir ülkenin kalkýnmýþlýk düzeyinin ölçüsünün, bir kamu
hizmeti olan mühendislik hizmet alanlarýndaki geliþmiþlik
düzeyi ve bu meslek mensuplarýndan o ülkenin hak ettiði
hizmetleri almasý ile doðru orantýlý olduðu aþikârdýr.
Bu gerçekliðe karþýn özellikle son 25 yýlda, kamuda çeþitli statülerde çalýþan ve farklý ücretler alan mühendis,
mimar ve þehir plancýlarýnýn ekonomik ve sosyal koþullarý, üstlendikleri sorumluluklara ve almýþ olduklarý
eðitime uymayan bir düzeye geriletilmiþ, kamudaki mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn mesleki iþ alanlarý
farklý ve/veya yardýmcýsý sayýlabilecek branþa ki alt grup teknik elemanlarýn görevlendirilmesi ile daraltýlmýþ,
kamu çalýþaný üyelerimizin gerek ücretleri gerekse özlük haklarý açýsýndan içine düþürüldükleri durum kriz
aþamasýna gelmiþ ve meslek onurlarýný koruma sýnýrlarýný zorlamaya baþlamýþtýr.
TMMOB olarak, kamu çalýþaný mühendis, mimar, þehir plancýlarýnýn ekonomik sorunlarýnýn çözümünde son
derece önemli gördüðümüz, kamuoyunda da haklýlýðý kabul edilen ve ivedilikle çözüme kavuþturulmasýný
beklediðimiz taleplerimiz þunlardýr:
1- Din görevlisi, hemþire, öðretmen, polis, askeri personel, tabip, diþ hekimi, hakim, savcý vb. kamu
çalýþanlarýnýn emekli aylýk ücretlerine yapýlan zam ve iyileþtirmeler kamuda teknik hizmetler sýnýfýnda çalýþmýþ
mühendis, mimar ve þehir plancýlarýna da yapýlarak ek göstergeleri ayrýmsýz 4800-6400 arasýnda yükseltilmelidir.
2- Ücret eþitsizliði yaratmasý nedeniyle baþta mühendis, mimar ve þehir plancýlarý olmak üzere kamu
çalýþanlarýnýn tümünde ayný hizmeti üretirken farklý statülerde çalýþtýrýlma ve arazi tazminatý gibi farklý ücret
alma uygulamalarýna son verilmelidir.
3- Devlet Personel Baþkanlýðýnýn verilerine göre 2001 yýlýnda 13 bin düzeyinde iken 2018 yýlý baþýnda 210
bin düzeyine çýkmýþ olan sözleþmeli personel uygulamasý, kapsam dýþý personel statüsü ve buna baðlý olarak
yaratýlan ücret dengesizliði ve çifte standart ortadan kaldýrýlmalýdýr.
4- OECD'ye üye ülkelerde ortalama her 15 kiþiye bir kamu çalýþaný istihdam edilirken, bu rakam ülkemizde
her 34 kiþiye bir kamu çalýþaný þeklindedir. Yýllardýr üretim, yatýrým, eðitim, istihdam planlamasý yapýlmadýðý
için on binlerce mühendis mimar ve þehir plancýsý ya iþsiz durumundadýr ya da meslekleri dýþýnda çalýþmak
zorunda kalmaktadýr. Hal böyle iken yabancý ya da yurtdýþýndan personel istihdamý ve danýþmanlýk hizmeti
alýnmasý uygulamalarýna son verilmeli, ülke ortalamasý göz önüne alýndýðýnda, kamu çalýþaný sayýsýnýn olmasý
gereken ihtiyacý karþýlayabilmesi, teknik ihtiyacýn giderilmesi, denetimlerin alanýnda uzman kiþilerce
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5- Teknik Hizmetler Sýnýfý kapsamýnda ödenen Özel Hizmet Tazminatýnýn tavan oraný arttýrýlarak en az %260
olmalýdýr ve bu oran emekli aylýk ücretlerine de yansýtýlmalýdýr. (Bugün kamuda çalýþan bir mühendis %160
oranýnda özel hizmet tazminatý alýrken Uzman Doktor¼ %215, TSK personeli Yüzbaþý %180, Albay %260%280 almaktadýr.)
6- Yýllar içerisinde kamuda çalýþan mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn diðer meslek gruplarýna oranla
maðduriyetleri daha da artmýþtýr. Bu durum ivedilikle düzeltilerek meslektaþlarýmýzýn aylýk ücretleri ve sosyal
haklarý eþdeðer meslek disiplinleri düzeyine yükseltilmelidir.
TMMOB olarak;ülke ve toplum yararýna bütüncül kalkýnma anlayýþý kapsamýnda ve kamu çalýþaný üyelerinin
haklarýný koruma bilinciyle, ülkemizdeki her projenin, her çalýþmanýn planlanmasýndan yaþama geçirilmesine
kadar sorumluluklar üstlenen denetleyen, hak ediþlere imza koyan, ülke imarýnýn, sanayinin, tarýmýnýn,
madenciliðinin, ormancýlýðýnýn ve üretiminin temel unsuru olan, teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri
çalýþmalarla, ülkemizin kalkýnmasý açýsýndan vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalýþan mühendis,
mimar ve þehir plancýlarýnýn özlük haklarý ve ekonomik sorunlarýnýn ivedilikle aþýlmasý gerektiðini savunmaktayýz.
Ülkemiz kalkýnmasýnýn lokomotifliðini yapan mesleklerin baþýnda gelen mühendis, mimar ve þehir plancýlarýna
hak ettikleri özlük haklarýnýn verilmesi ve bu konuda gerekli iyileþtirilmelerin yapýlmasý gerektiðini ilgililer
ve kamuoyuyla paylaþýyoruz.
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yapýlabilmesi amacýyla kamuda atama bekleyen binlerce mühendis, mimar ve þehir plancýsýnýn istihdamý
saðlanmalýdýr.

TMMOB ve Ýl Koordinasyon Kurulumuz bu doðrultuda çeþitli etkinliklerle çalýþmalarýný devam ettirmeye
kararlýdýr.
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
04.10.2018

64 YILDIR MESLEÐÝMÝZÝ, MESLEKTAÞLARIMIZI VE ÜLKEMÝZÝN ÇIKARLARINI SAVUNUYORUZ,
SAVUNMAYA DEVAM EDECEÐÝZ!
4 Þubat 1954 tarihinde Resmi Gazete'de yayýnlanan 6235 Sayýlý Kanun'la kurulan TMMOB'nin ilk Genel
Kurulu, 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara'da gerçekleþtirilmiþtir. Farklý mühendislik ve mimarlýk
disiplinlerinden temsilcilerin katýlýmýyla gerçekleþtirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB tüzüðü kabul edilmiþ
ve birlik bünyesinde 10 meslek odasý kurulmuþtur. TMMOB'nin örgütsel hayatýnýn fiilen baþlangýcý olan ilk
genel kurulumuzun yapýldýðý 18-21 Ekim günleri her yýl Mühendislik-Mimarlýk Haftasý olarak kutlanmaktadýr.
1954 yýlýndan bu yana aradan geçen 64 yýl içerisinde Türkiye'nin teknik gücünü oluþturan mimar, mühendis
ve þehir plancýlarýnýn sayýsý artmýþ, meslek disiplinleri çeþitlenmiþtir. Bugün Birliðimiz bünyesinde 24 Oda,
bu Odalara baðlý 213 þube ve 50 Ýl/Ýlçe Koordinasyon Kurulu bulunmaktadýr. TMMOB, 100'den fazla
mühendislik, mimarlýk ve þehir plancýlýðý disiplininden 550 binin üzerinde üyesiyle, Türkiye'nin en büyük
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mesleki kitle örgütlerinden biridir.
64 yýl önce genel kurul salonunda
baþlayan örgütlü mücadelemizin,
yýllar içerisinde emek ve
demokrasi mücadelesi i le
kaynaþmasýyla birlikte, Birliðimizin
bugün taþýdýðý kurumsal kimliði
ortaya çýkmýþtýr. Bu kimlik,
ülkemizin kalkýnma ve
sanayileþmesinde bilim ve
teknoloji politikalarýnýn önemine
vurgu yapan, kamu yararý ve adil
paylaþýmdan yana, yurtsever,
demokrat, ilerici ve toplumcu

geleneðimizdir.
Birliðimiz ve baðlý odalarýmýz, 64 yýldýr, sanayiden planlamaya, kentleþmeden yapýlaþmaya, gýda güvenliðinden
ormanlara, çevre politikalarýndan yapý denetime, iþçi saðlýðýndan madenciliðe, ulaþýmdan enerjiye kadar
insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve birikimimizi emekten, halktan, ülkemizden, meslekmeslektaþ çýkarlarýndan yana kullanmaktadýr. Mesleðimizin ve meslektaþlarýmýzýn hak ve çýkarlarýný, ülkemiz
çýkarlarý temelinde koruyup geliþtirirken, mesleki birikimlerimizin toplum yararýna kullanýlmasýnýn zeminini
yaratmak TMMOB'nin mücadele diyalektiðidir.
Bugün ülkemizde ekonomik bir kriz yaþanmaktadýr. Dýþa baðýmlý ekonomi politikalarýnýn kaçýnýlmaz sonucu
olan bu kriz, tüm halkýn olduðu gibi mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn yaþamlarýný da olumsuz
etkilemektedir. Yaratýlan siyasal ortam ekonomik riskleri derinleþtirirken, halkýn hak arama taleplerinin
þiddetle bastýrýlarak görmezden gelinmesi krizin sonuçlarýný daha da aðýrlaþtýrmaktadýr.
Ýþsizlik, güvencesizlik, esnek istihdam ve düþük ücret gibi sorunlar genç meslektaþlarýmýzýn en büyük problemi
haline gelmiþtir. Kriz nedeniyle kapanan iþletmeler, duran yatýrýmlar ve üretimini azaltan þirketler meslek
alanýmýzdaki iþsizleþme sorununu giderek derinleþtirmektedir. Kamuda çalýþan meslektaþlarýmýz ise düþük
ve eþitsiz ücret, sözleþmeli istihdam, özlük hakký kayýplarý ve teknik personel atamasý yapýlmamasý gibi
sorunlarla yüz yüzedir. Kriz tüm meslektaþlarýmýzýn emeðinin deðersizleþmesine, gelirlerinin düþmesine ve
borçlarýnýn artmasýna neden olmaktadýr.
TMMOB, meslektaþlarýmýzýn bu sorunlarýnýn çözülmesi, ekonomik krizin emek yanlýsý bir programla aþýlmasý,
üreten-sanayileþen-kalkýnan bir Türkiye'nin yaratýlmasý için mücadele etmektedir. TMMOB, halkýn iyi ve
güvenli mühendislik, mimarlýk, þehir plancýlýðý hizmeti almasý için mücadele etmektedir. TMMOB, yaratýcý
fikirlerin, aklýn ve teknolojinin geliþmesi, öne çýkmasý ve toplumsal yaþamý kolaylaþtýrmasý için mücadele
etmektedir.
Yasa ve yönetmelik deðiþiklikleri yapýlarak, mesleki denetim yetkilerimiz kýsýtlanarak, mesleki unvan ve
alanlarýmýz aþýndýrýlarak, özlük haklarýmýz gasp edilerek, belediyeler ve kamu kurumlarýyla yaptýðýmýz
protokoller iptal edilerek, TMMOB yöneticilerimize davalar açýlarak mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn
öz örgütü olan TMMOB güçsüzleþtirilmek istenmektedir.
Mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn mesleki haklarýna ve onlarýn savunucusu olan TMMOB örgütlülüðüne
sahip çýkmak, aslýnda tüm toplumun geleceðine sahip çýkmak demektir. Çünkü bizim meslek alanýmýz,
toplumun ortak yaþamýnýn üretimini ve devamlýlýðýný saðlamaktadýr. Mesleðimizin bu özelliði, bizlere toplumsal
bir görev ve sorumluluk vermektedir.
TMMOB ve baðlý odalarý, geçmiþte olduðu gibi bugün de meslek alanlarý ile ilgili her konuda bilgiyi biriktirmeyi
ve kamuoyuyla paylaþmayý ana çalýþma alaný olarak görmektedir. Bu doðrultuda yayýnlanan raporlarla, açýlan
kamu davalarýyla, düzenlenen kongre-sempozyumlarla,yapýlan açýklamalarla, gerçekleþtirilen mitinglerle
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Bu sorumluluk duygusuyla, meslektaþlarýmýzýn haklarýnýn korunmasý için þu hususlarýn bir kez daha altýný
çizmek istiyoruz:
"
TMMOB ve baðlý odalarýmýzýn üzerindeki, Bakanlýklar, Devlet Denetleme Kurulu ve merkezi
idare üzerinden yapýlan her türden vesayet giriþimlerine son verilmelidir.
"
TMMOB görevlerini, yetkilerini, seçim sistemini ve yönetim yapýsýný deðiþtirme yolundaki
yasal düzenlemeler geri çekilmelidir.
"
Kamuda çalýþan mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn ek gösterge, eþit iþe eþit ücret,
kadrolu istihdam, mesleki atama ve özel hizmet tazminatý talepleri karþýlanarak, ücretleri insanca
yaþanabilir bir düzeye çýkartýlmalýdýr.
"
Kayýt dýþý çalýþmanýn ve ücret adaletsizliklerinin engellenebilmesi için, Birliðimiz ile Sosyal
Güvenlik Kurumu arasýnda 2012 yýlýnda imzalanan fakat 2017 yýlýnda SGK tarafýndan keyfi biçimde
iptal edilen Asgari Ücret Protokolü yeniden uygulanmaya baþlamalýdýr.
"
Birliðimiz TMMOB'ye baðlý odalarýmýzýn mesleki denetim yetkilerini kýsýtlayan tüm
düzenlemeler kaldýrýlmalýdýr.
"
Mesleki çýkarlarýmýzý ve statülerimizi aþýndýrmaya ve gasp etmeye yönelik uygulama ve
düzenlemeler geri çekilmelidir.
"
Birliðimizin ve baðlý odalarýmýzýn kamusal yaþamý düzenlemeye yönelik kurul, konsey ve
organlara katýlýmýnýn önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr.
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bilimin ve tekniðin halktan ve doðadan yana kullanýlmasýyla baþka bir dünyanýn mümkün olabileceðini ortaya
koymaya çalýþmaktadýr.

TMMOB olarak bu taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceðiz. Unutulmaz Baþkanýmýz Teoman Öztürk'ün
dediði gibi, dün olduðu gibi bugün de, "Yüreðimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliði; baský, zulüm ve
engelleme yöntemlerinin söküp atamayacaðýnýn bilinci içinde; bilimi ve tekniði emperyalizmin ve sömürgenlerin
deðil, halkýmýzýn hizmetine sunmak için her çabayý güçlendirerek sürdürme yolunda inançlý ve kararlýyýz."
Bu inanç ve kararlýlýkla Odalarýmýzý ve TMMOB'yi savunmaya, büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceðiz.
Yaþasýn TMMOB Örgütlülüðü, Yaþasýn Mücadelemiz!
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
18.10.2018
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TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül
1979 iþ býrakma eyleminin yýldönümünde, 2011
yýlýndan bu yana kutlanan 19 Eylül Mühendis,
Mimar, Þehir Plancýlarý Dayanýþma Günü 19 Eylül
2018 tarihinde Mimarlar Odasý Taþ binada
TMMOB üyelerinin bir araya gelmesi ile kutlandý.
Bu güne kadar hayatýný kaybetmiþ Mühendis,
Mimar, Þehir Plancýlarýna yapýlan saygý duruþu
sonrasý Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þube
Baþkaný, Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat
Kürekçi'nin yapmýþ olduðu basýn açýklamasý
sonrasý, MMO üyelerinden oluþan Grup Balans
ýn müzik dinletisiyle devam etti.
19 EYLÜL TMMOB MÜHENDÝS, MÝMAR VE ÞEHÝR PLANCILARI DAYANIÞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ
Bugün 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Dayanýþma günü. 19 Eylül 1979 tarihinde
TMMOB'nin "ÇALIÞMA KOÞULLARININ ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ VE ÝNSANCA YAÞANABÝLECEK BÝR ÜCRET" çaðrýsýyla,
Türkiye'nin 55 farklý ilinde, 740 iþyerinde, Mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn hayatýn her alanýnda,
üretimin her aþamasýnda gerçekleþtirilen iþ býrakma eyleminin otuz dokuzuncu yýldönümü.
19 Eylül tarihi, maden ocaklarýndan enerji santrallerine; fabrikalardan tarlalar; þantiyelerden bürolara dek
farklý iþyerlerinde çok zor koþullar altýnda görev yapan, bu ülke için düþünen, planlayan, üreten mühendis,
mimar ve þehir plancýlarýnýn meslek onurlarýna, özlük haklarýna ve alýn terlerine sahip çýktýklarýný ilan
ettikleri,yaþadýklarý ülkenin geleceði hakkýnda söz sahibi olduklarýný gösterdikleri tarihtir.
Bu yüzden bu anlamlý gün, "TMMOB Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Dayanýþma Günü" olarak
kutlanmakta ve her yýl yeniden hatýrlanmaktadýr.
Deðerli TMMOB ÜYELERÝ, TMMOB Dostlarý, Basýn Emekçileri;
Aradan geçen otuz dokuz yýla raðmen, mühendis, mimar ve þehir plancýlarý günümüzde de gerek kamuda,
gerekse özel sektörde kötü çalýþma koþullarý altýnda, yetersiz ücretlerle çalýþmaya devam etmektedir.
Son birkaç gündür kamuoyuna yansýyan, Türkiye'nin en büyük þantiyesi 3. Havalimanýndaki çalýþma ve
yaþam koþullarý, ülkemizde emekçilerin içinde bulunduðu zor koþullarýn aynasýdýr. Ýnsanlýk dýþý çalýþma
koþullarý derhal düzeltilmelidir.
Ýþsizlik, hayat pahalýlýðý, düþük ücretler, güvencesizlik, özlük haklarý ve örgütlenme sorunlarý ülkemizde
çalýþan mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn öncelikli sorunlarý olmaya devam etmektedir. Ýçinde
bulunduðumuz derin ekonomik kriz, tüm halkýmýzýn olduðu gibi emeðiyle geçinen mühendis, mimar ve þehir
plancýlarýnýn da hayatlarýný zorlaþtýrmaktadýr. Bugün her zamankinden daha fazla üretmeye, sanayileþmeye,
bilim ve teknolojiye, planlý kalkýnmaya dayalý bir ekonomik yapýya gereksinim vardýr.
Deðerli TMMOB ÜYELERÝ, TMMOB Dostlarý, Basýn Emekçileri;
Ülkemizdeki mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn bugün karþý karþýya olduðu sorunlar sadece ekonomik
sýkýntýlar deðildir.
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Mayýs ayýnda çýkartýlan Ýmar Affý yasasýnda yer alan bir
madde ile "teknik öðretmen, tekniker ve teknisyenlerin"
Yardýmcý Kontrol Elemaný adý atýnda yapý denetim sistemine
eklenerek, mühendislik mesleðinin uygulama alanlarýndan
birisi daha farklý meslek gruplarýna açýlmýþtýr.
Meslektaþlarýmýzýn hak ve yetkilerini kaybetmesine neden
olan son örneklerinden birisi de, yapý ruhsatlarýndaki proje
müelliflerinin imza gerekliliðinin kaldýrýlmasý olmuþtur. Bu
uygulama uzun yýllardýr mücadele ettiðimiz "sahte proje
müellifliði"nin ve sorunlu-denetimsiz projelerin önünü
açmýþtýr.
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Birliðimiz ile SGK arasýndaki yapýlan asgari ücret protokolünün
SGK tarafýndan tek taraflý olarak feshedilmesiyle ücretlerimiz
ve özlük haklarýmýz geriletilmiþtir.

Meslek alanlarýmýza yönelen tüm bu düzenlemeler, halkýn
iyi ve güvenli mühendislik, mimarlýk, þehir plancýlýðý hizmeti
almasýný engellemekte ve bu durum ise toplumumuza
maliyet, daha güvensiz yapýlar, daha fazla yýkým, daha çarpýk
bir kentleþme olarak yansýmaktadýr.
Deðerli TMMOB ÜYELERÝ, TMMOB Dostlarý, Basýn Emekçileri;
Bilimi, tekniði ve yaratýcý fikirleri deðersizleþtiren bu
yaklaþýmlar sadece teknik elemanlarýn yaþamlarýný deðil, ülkemizin geleceðini de tehdit etmektedir. Mühendis,
mimar ve þehir plancýlarýnýn mesleki hak ve çýkarlarýný korumak aslýnda tüm toplumun geleceðini korumak
demektir. Çünkü bizim meslek alanýmýz, toplumun ortak yaþamýnýn üretimini ve devamlýlýðýný saðlamaktadýr.
Bizler bu anlayýþla, mesleðimize ve meslektaþlarýmýza sahip çýkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak
geleceðine de sahip çýkýyoruz.
5 Numaralý Cumhurbaþkanlýðý Kararnamesi ile birlikte, Devlet Denetleme Kurulunun bir denetleme organý
olmaktan çýkartýlarak adeta yargý organý biçiminde hareket etmesini saðlayan bu düzenleme, sadece meslek
örgütümüzü hedef almamakta, mahkemelere ait olan yargý yetkisini de hukuka aykýrý þekilde devir almaktadýr.
Deðerli TMMOB ÜYELERÝ, TMMOB Dostlarý, Basýn Emekçileri;
19 Eylül 1979'un 39. yýlýnda bir kez da hatýrlatmak isteriz ki, bu ülkenin onurlu ve direngen mühendis, mimar
ve þehir plancýlarý vardýr ve yaþanan bu haksýzlýklara karþý meslek alanýmýzý, meslektaþlarýmýzý ve meslek
örgütlülüðümüzü savunmaya devam edeceðiz.
Bu anlayýþ ve kararlýlýkla 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Dayanýþma Gününü bir kez daha
kutluyoruz.
Yaþasýn TMMOB Örgütlülüðü!
Yaþasýn Mücadelemiz!
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
19.09.2018
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Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Karma Eðitimi ortadan kaldýrma doðrultusundaki yönetmelik deðiþikliðine iliþkin
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz tarafýndan 3 Ekim 2018 tarihinde basýn açýklamasý
gerçekleþtirildi.

KARMA EÐÝTÝM GELECEÐÝMÝZDÝR, GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKACAÐIZ!
10 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan deðiþiklik ile "Millî Eðitim Bakanlýðý Kurum Açma, Kapatma
ve Ad Verme Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik"in 7. maddesinin 11. fýkrasýnda yer
alan "Çok Programlý Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi ve Mesleki Eðitim Merkezinde karma
eðitim yapýlýr." ifadesi yönetmelikten çýkarýlmýþtýr.
Bilindiði gibi, nüfusun ve öðrencinin sayýlarýnýn az olduðu yerleþim yerlerinde, düz lise, meslek lisesi ve
teknik lise programlarýný tek bir çatý altýnda toplayan liselere "çok programlý lise" adý verilmektedir. 2018
yýlý Liselere giriþ ve yerleþtirme sýnavýnda çok sayýda öðrenci Anadolu Lisesi istemesine raðmen yeterli
kontenjan olmadýðý için yerleþememiþtir. Kontenjan artýrýmlarýnýn büyük bölümü ise çok programlý liselere
olmuþtur.
Konunun kamuoyunda gündem yaratmasý üzerine, konuya iliþkin açýklama yapýlarak, "Yönetmeliðin deðiþen
ve geliþen þartlar ile ortaya çýkan ihtiyaçlar ve yargý kararlarý doðrultusunda güncellendiðini, Milli Eðitim
Temel Kanunu'nda zaten yer alan karma eðitim vurgusunun okul türlerine göre ayrýca belirtilmesine gerek
olmadýðý" ifade edilmiþtir.
Açýk ki, yapýlan bu açýklamalar kamuoyunun tepkisini azaltmaya yöneliktir. Yönetmelik deðiþikliðiyle bu
okullardaki karma eðitim kaldýrýlmýþ olacaktýr. Bu uygulamanýn zaman içerisinde yaygýnlaþtýrýlarak diðer
okullar için de benzer bir deðiþiklik yapýlmasý sürpriz olmayacaktýr.
Tüm çocuklarýn bir arada öðrenmesini, sosyalleþmesini ve cinsiyet ayrýmýnýn ortadan kaldýrýlmasýný amaçlayan
karma eðitim, çaðdaþ toplumlarda bir gereklilik olarak addedilmektedir. Eðitim ortamlarý her iki cinsiyetin
gereksinimlerine uygun hale getirilerek yaygýnlaþtýrýlmaktadýr. Bu alandaki pedagojik ve bilimsel yaklaþýmlar
karma eðitimin önemine iþaret ederken Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn aksi yöndeki çalýþmalarý kabul edilemez.
Tüm çabalarýna karþýn, Ýmam Hatip Liselerine istediði ilgiyi saðlayamayan AKP iktidarýnýn yeni taktiði, mevcut
liseleri kendi politikalarý doðrultusunda dönüþtürmektir. Uzun süredir uygulanan laiklik karþýtý, gerici politikalar
nedeniyle, eðitim sistemimizin sorunlarý içinden çýkýlmaz bir hale dönüþtürülmüþtür. Milli Eðitim Bakanlýðý
bu sorunlara çözüm üretmek yerine özellikle kýz çocuklarýný eðitimden uzaklaþtýrmayý hedeflemektedir.
Yetiþkin yaþlarýnda kadýn ve erkeðin toplumda birlikte söz sahibi olacaklarý göz önüne alýndýðýnda, her iki
cinsiyet arasýndaki iletiþim ve saygý kavramýnýn geliþmesini saðlayan karma eðitimden vazgeçilmek istenmesi
de bu gerici politik yaklaþýmýn baþka bir tezahürüdür.
TMMOB, herkes için eþit, ücretsiz, nitelikli, laik ve bilimsel eðitim hakkýný savunmaktadýr. Siyasal iktidarýn
dünya görüþü ve politik öncelikleri nedeniyle bu hakkýn gasp edilmesine, karma eðitimin tartýþmaya açýlmasýna
izin vermeyeceðiz. Karma eðitim geleceðimizdir, geleceðimize sahip çýkacaðýz!
EMÝN KORAMAZ
TMMOB YÖNETÝM KURULU BAÞKANI
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ÇOCUKLARIMIZ OKULLARDA ÖLMEMELÝ!...
Makina Mühendisleri Odasý olarak Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Alanýnda çalýþmalar yürütüp, çeþitli eðitim ve
etkinlikler düzenleyerek yýllardýr bu önemli konuya kamuoyunun dikkatini çekmeye çalýþtýk. Turgut Reis
Ýlkokulu'nda yaþanan üzücü ölümlü kaza ilk olmadýðý gibi, bu anlayýþla son da olmayacaktýr.
Yýl 2007, 14 Yaþýndaki Ali Rýza Araz'ýn kafasýna çocuklarýn salladýðý bayrak direði düþtü.
Yýl 2010, bayrak direðinin kafasýna düþmesi üzerine aðýr yaralanan 9 yaþýndaki Ayten Akbaþ
isimli öðrenci, kaldýrýldýðý hastanede ölüm kalým mücadelesi veriyor.
Yýl 2010, Ýstanbul Maltepe'de bir ana sýnýfý öðrencisi, düþerek kýrýlan lavabonun boðazýný
kesmesi sonucu öldü.
Yýl 2017, Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 yaþýndaki çocuk oyun oynadýðý okul bahçesinde
elektrik akýmýna kapýlarak hayatýný kaybetti.
Yýl 2017, Sivas'ta 6 yaþýndaki ilkokul öðrencisi Sinem Ece, okulun ikinci katýndan yangýn
merdiveni boþluðuna düþerek hayatýný kaybetti.
Yýl 2018, Þanlýurfa'da oyun oynamak için girdiði okulun bahçesinde üzerine demir korkuluk
devrilen 3 yaþýndaki çocuk hayatýný kaybetti.
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Ýzmit Turgut Reis Ýlkokulu'nda, demir kapýnýn düþmesi sebebiyle yaþanan üzücü ölümlü kaza ile ilgili
09.10.2018 tarihinde þube basýn açýklamasý gerçekleþtirildi.

Ve 4 Ekim 2018 Perþembe, Derince Denizciler Mahallesi'nde bulunan Turgut Reis Ýlkokulu bahçesinde
arkadaþlarýyla birlikte oyun oynayan 1'inci sýnýf öðrencisi Mehmet Ali Ýþler'in tuttuðu raylý metal bahçe kapýsý
üzerine devrilmesi sonucu aðýr yaralanmýþtý, ne yazýk ki Mehmet kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti.
Hangi yürek bu minik bedenlerin böyle hayattan kopup gitmesine razý olabilir. Çok basit kontroller ve
tedbirler ile önlenebilecek bu ölümlerin bir çoðundan sonra kamu otoritelerinden ölümleri önleyecek bir
tedbir ve çalýþmayý býrakýn soruþturma açma iþleminin dýþýnda açýklama duyulmamýþtýr.
Daha önce uyardýk; çözüme katký sunmak istedik. Ama
Makina Mühendisleri Odasý olarak geçmiþte yaptýðý incelemeler sonucunda okullarda birçok tehlikeli durum
fark etmiþ, 2011 yýlýnda okullarda risk deðerlendirmesi yaparak Milli Eðitim Müdürlüðü'ne raporlamak
istediðimizi dönemin milli eðitim müdürünü makamýnda ziyaret ederek iletmiþtik. Ancak bu talebimiz o
dönemde dikkate alýnmamýþtýr.
O dönem, iþ güvenliði komisyonumuzun okullarda yaptýðý incelemelerde; okullarýn kazan dairelerinin iþ
güvenliði açýsýndan uygun olmadýðý, elektrik tesisatlarýnda kaçak akým koruma rölesi bulunmadýðý, topraklama
ölçümü yapýlmadýðý, pencerelerin, merdivenlerin, acil çýkýþ kapý ve yollarýnýn çocuklar düþünülmeden yapýldýðý,
bahçelerinde demir filizlerinin olduðu, birçok okulda dolaplarýn sabitlenmediði gibi ciddi sorunlar olduðunu
gözlemlemiþtir.
Kanundan kamu kurumlarýnýn muaf tutulmasý meþru deðildir!
31 Haziran 2012 tarihinde yayýnlanan 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu kamudaki yürürlük tarihi
ardý ardýna ertelenerek 2020 yýlýna ötelenmiþ, adeta devlet kurumlarý mevzuattan kaçýrýlmýþtýr. Halen okullar
gibi güvenliðin çok önemli olduðu kamusal alanlarda iþ güvenliði konusunda bir çalýþma yapýlmamakta,
çocuklarýmýzýn caný yanmaya devam etmektedir.
Eðitim emekçileri ilkyardým, acil durum yönetimi, yangýn söndürme gibi konularda yeterli meslek içi eðitimi
alamamaktadýr. Bu nedenle okullarda yaþanacak acil durumlarda ve kazalarda doðru müdahale tamamen
þansa býrakýlmýþtýr.
Okullarda yaþanan kazalarýn önlenmesi için;
Öncelikle problemleri gizleyen anlayýþtan vazgeçilmelidir.
6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu kamu iþyerlerinde acilen yürürlüðe sokulmalýdýr.
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Okullarýn risk deðerlendirme çalýþmalarý hýzla yapýlarak tespit edilen olumsuzluklar
giderilmelidir. Okullarda elektrik tesisatý, kazan dairesi gibi tesisatlar mevzuatýn istediði þartlara
kavuþturulmalý, periyodik muayene e testleri yapýlmalýdýr.
Bahçe kapýlarý, bayrak direkleri, yaðmur oluklarý ve çatý kiremitleri planlý olarak kontrol
edilmeli ve tespit edilen uygunsuzluklar giderilmelidir.
Otomatik kapý gibi mekanizmalar var ise bunlar uygun sensörler ile kontrol edilmelidir.
Okullarda dolap, raf, eðitim araç gereçleri gibi devrilme riski olan nesneler sabitlenmelidir.
Binalarýn mimari açýdan çocuklarýn fizyolojik özelliklerine uygun olmayan kýsýmlarý
iyileþtirilmelidir.
Servislerin standartlara uygunluðu periyodik olarak kontrol edilmeli. Ýlkokul servislerinde
destek ve güvenlik amacý ile ikinci bir personel olup olmadýðý trafik denetimleri yolu ile
denetlenmelidir.
Eðitim emekçilerinin tamamý ilkyardým, acil durumlar, yangýna müdahale gibi konularda
uygulamalý eðitimlerden geçirilmeli ve bu eðitimler periyodik olarak tekrarlanmalýdýr.
Mesleki, teknik okullardaki makine ve ekipmanlar makine emniyeti açýsýndan
deðerlendirilmeli, uygun güvenlik donanýmlarý ile donatýlmalýdýr. Mevzuata uygun olarak periyodik
muayene ve bakýmlarý yapýlmalýdýr.
-Tüm bunlarýn yapýlabilmesi için daha önce küçültülen milli eðitim bütçesi artýrýlmalýdýr.
Bir kez daha Çocuk, Kadýn, Ýþçi ayrýmý yapmaksýzýn okulda, sokakta, fabrikada "saðlýk ve güvenlik" þartlarýnýn
deðerlendirilmesi, düzenlenmesi, iyileþtirilmesi çabasýný göstereceðimizi; tüm kamu kurum ve kuruluþlarla
birlikte çalýþmalar yapabileceðimizi yineliyoruz.
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý
Kocaeli Þube Baþkaný

ÝZMÝT HALKEVÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRMESÝNE YÖNELÝK
TMMOB ÝKK OLARAK BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Ýzmit Halkevi (Halk Eðitim Merkezi) misyonu yok olmayacak kadar güçlüdür. Ýzmit Halkevi tarihi, terk
edilemeyecek kadar Ýzmit'e aittir.
Cumhuriyetin erken dönem kuruluþlarýndan olan
"Halkevleri " halkýn eðitim, kültür, sanat alanlarýnda
aydýnlanmanýn, çaðdaþ bir toplum olabilmenin önemli
araçlarýndan birisi olarak; dilden edebiyata, müzikten
güzel sanatlara, tiyatrodan sinemaya, müzeden spora
kadar bir çok alanda kurulduðu yerelde halka hizmet
üretmeye 1932 yýlýnda baþlamýþ ve ilk kez kapatýldýðý 1951
yýlýna kadar yüzbinlerce yurttaþýmýza okuma-yazma
öðretmiþ, farklý nitelikte toplantýlara, sergilere, tiyatro
oyunlarýna, þiir dinletilerine, edebiyat söyleþilerine,
konserlere, konferanslara, sempozyumlara, gezilere ve hatta poliklinikleriyle hasta tedavilerinde ev sahipliði

192

MMO Kocaeli Þube 14. Dönem Çalýþma Raporu

Bugün Halk Eðitim Merkezi olarak bilinen Ýzmit Halkevi de 1932 yýlýnda
açýlmýþ, mevcuttaki binasýnda Halkevlerinin kuruluþunun 11.
Yýldönümünde 21 Þubat 1943 tarihinden itibaren faaliyetlerini
sürdürmüþtür. Halkevlerinin 478 þubesinden birisi olan Ýzmit Halkevi,
kuruluþ amaçlarýna uygun olarak faaliyetlerini sürdüregelmiþtir. Bu
kente tiyatroyu sevdiren, konserlere, dinletilere, sergilere, toplantýlara
vs. ev sahipliði yapan; 1980 yýlýndan sonra Halk Eðitim Merkezi ve
Akþam Sanat Okulu olarak hizmet veren bina "Halkevi, Þehir Lokantasý,
Turizm Müdürlüðü, Öðretmenler Lokali, Musiki Cemiyeti gibi kurum
ve kuruluþlara da mekânlýk etmiþtir.
Ýzmit'in ilk kent planý çalýþmasýný yürüten mimarlarýndan olan Hermann
Jansen'in 1935 li yýllarda yaptýðý plan doðrultusunda, Ýzmit kent
merkezinin geliþiminin tetikleyicisi olarak görülen Ýzmit Halkevi, kýyý þeridinin imarý için de önemli bir
baþlangýç olarak deðerlendirilmiþtir. Halkevi binasýnýn Ýzmit kýyý þeridine konumlandýrýlmasý, burada yeni
imar edilecek olan yollara ve yapýlara direktif vereceði ve bu geliþimi yönlendireceði konusu o günün yerel
basýnýnda da duyurulmuþtur (16 Haziran 1938 Türkyolu Gazetesi).
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yapmýþ; fakir okul öðrencilerine önlük, ayakkabý, kitap, defter, kumaþ,
dikiþ malzemeleri temin etmiþ dönemin gereksinimlerini önemli ölçüde
karþýlayabilen bir kuruluþtur. Sonraki dönemlerde de bu
fonksiyonlarýndan bir çoðunu sürdürme gayreti içerisinde olmuþtur.

Deðerli Mimar Seyfi Arýkan tarafýndan çizilen projesi ile döneminde Adana Halkevi, Ankara Tren Garý ile
birlikte Cumhuriyet Yakýn Tarihinin örnek yapýlarýndan gösterilen Ýzmit Halkevinin temel atma töreninde
Ýmzalý bir kaðýdýn SEKA'nýn kurucusu da olan Halkevi Baþkaný Mehmet Kaðýtçý tarafýndan temeline býrakýlmýþtýr.
Ýzmit Halkevi, D-100 karayolunun yapýlmasýndan önce "Deniz Kýyýsý" özelliði ile kentin muhteþem görselinin
en güzel kesitlerinden; sonraki süreçte hem önündeki meydan (Halkevi Meydaný), hem de kente kara yolu
ile olan eriþimdeki merkezi duraðý (Halkevi Duraðý) ile de kensel hafýzaya kazýnmýþ, hayatlarýmýzda yer edinmiþ
kentin simgelerindendir.
Günümüze geldiðimizde; mimarisi, Ýzmit ve yakýn çevresi ile yakýn tarihimize yaptýðý ev sahipliði, toplumsalkültürel deðiþimdeki iþlevselliði, kentimizin simgelerinden ve hafýzalarýndan olmasý nitelikleri iyiden iyiye
körelmeye yüz tutmuþtur.
Ýzmit Halkevi fiziken bakýmsýzdýr, sahipsizdir ve iþlevsizleþtirilmiþtir. Binanýn öncelikle harabe olmaktan
kurtarýlmasý ve yeniden sanata, edebiyata, þiire, kongrelere, konferanslara, kurslara, seminerlere, eðitimlere
v.s. ev sahipliði yapabilmesi kent yöneticilerinin gündemine alýnmalýdýr.
Bir taraftan Ýzmit'in tarihi deðerlerini gün yüzüne çýkartmak amacýyla "Tarih Koridoru Projesi" kapsamýnda
Osmanlý dönemine ait konaklar, sarnýçlar, çeþmelerin restorasyon çalýþmalarý yapýlýyorken, Roma'dan kalan
tümülüslerin rölöve ve restorasyon projeleri sürüyorken, Cumhuriyetin yakýn tarihi deðerlerinden olan Ýzmit
Halkevi adeta kendiliðinden yýkýlmaya terk edilmiþ bir görüntü vermektedir. Ýzmit Halkevinin de yaþatýlmaya
hakký bulunmaktadýr.
Kent yöneticilerine sesleniyoruz: Kentin tüm kurumlarýnýn Ýzmit Halkevine (Halk Eðitim Merkezi) karþý tarihsel
borçlarýný ödeme, sahip çýkma zorunluluðu vardýr.
Kentimize sahip çýkalým.
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
07.11.2018
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Dünya Çocuk Haklarý Gününde
Çocuklarýmýz Okullarýnda Ölmeye Devam Ediyor.
Gölcük'te Okuduðu Okulun üçüncü katýndaki sýnýfýn penceresinden
bahçeye düþerek yaþamýný yitiren Barbaros Zülfigaroðlu (14) ile ilgili
Þube Yönetim Kurulumuz basýn açýklamasý gerçekleþtirdi.
OKULLARDA ÇOCUKLARIMIZIN SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ DEVLETÝN
SORUMLULUÐUNDADIR
Birleþmiþ Milletler tarafýndan kabul görmesinin ardýndan 1989 yýlýndan
bu yana 20 Kasým tarihi Dünya Çocuk Haklarý Günü olarak
kutlanmaktadýr. 193 ülke tarafýndan onaylanan Birleþmiþ Milletler
Çocuk Haklarý Sözleþmesi, kanunen çocuklarýn sahip olduðu yaþam,
eðitim, saðlýk, barýnma, istismar ve ihmalden korunma,
ekonomik sömürüden korunma gibi haklarýn tanýmlanmasýna olanak
saðlamaktadýr.
Kocaeli kamuoyu henüz bir ay önce Derince Denizciler Mahallesi'nde
bulunan Turgut Reis Ýlkokulu bahçesinde demir kapýnýn üzerine devrilmesi sonucu 1'inci sýnýf öðrencisi
Mehmet Ali Ýþler'in ölümünün acýsýný yaþarken yeni bir çocuk ölümü haberi aldý. Ne yazýk ki dün, 20/11/2018
günü, "Ana-babanýn rolü ve sorumluluðunun ihmal edildiði durumlarda bile devletin rolü ve sorumluluðunu
ilke olarak benimseyen" Çocuk Haklarýna dönük Dünya Çocuk Haklarýnýn kutlandýðý evrensel günde,haber
ajanslarýndan Gölcük'ün Ulaþlý Mahallesi'nde bulunan Gölcük Anadolu Lisesi'nde öðrenim gören 14 yaþýndaki
Barbaros Zülfigaroðlu'nun, okuduðu okulun 3.katýnda bulunan sýnýfýnýn penceresinden düþerek öldüðü
haberini öðrendik. Barbaros'un ailesinin acýsýný paylaþýyor, geride kalan ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý ve
sabýr diliyoruz.
Mehmet Ali'nin ölümü sonrasýnda da yetkilileri uyarmýþtýk ve okullarda çocuklarýmýz için ciddi tehlike
kaynaklarý olduðunu, okullarda teknik ve idari önlemler alýnmaz ise baþka çocuklarýn da ölebileceðini
vurgulamýþtýk. Ancak kamuoyu, yetkili kiþilerden bu ölümler sonrasýnda alýnan önlemleri býrakýn, olayýn nasýl
meydana geldiði ve çocuklarýmýzýn nasýl öldüðü konusunda bile açýklama duymamýþtýr.
Geçmiþte uyardýk, bugün uyarýyoruz, uyarmaktan ve kamuoyunu bilgilendirmekten de asla vazgeçmeyeceðiz.
Fakat kendini sorumlu görmeyen devlet iþleyiþi devam ederse, korkarýz yarýnlarda da uyarýlarýmýz dikkate
alýnmayacaktýr.
Milli Eðitim Bakanlýðý, çocuklarýmýzýn bilim ve fen ýþýðý altýnda, saðlýklý ve güvenli eðitim olanaklarýný saðlamakla
yükümlüdür ve okullarda yaþanan her þeyden sorumludur.
Barbaros'un, Mehmet Ali'nin ve diðer çocuklarýmýzýn ölümü zamanla unutulamaya terk edilebilecek bir olay
deðildir. Onlar canýmýzdan ve gelecek günlerimizden koparýlmýþ birer candýr. Biz unutmayacaðýz, unutulmasýna
da izin vermeyeceðiz.
Murat Kürekci
TMMOB MMO Kocaeli Þube Baþkaný
17.11.2018
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"Krize Karþý Emeðimize, Mesleðimize, Haklarýmýza Sahip Çýkýyoruz!" ana baþlýðý ile TMMOB ÝKK olarak
27 Kasým 2018 tarih tarihinde gerçekleþtirildi. Basýn açýklmasýný ÝKK Sekreteri,
Þube Baþkanýmýz Murat KÜREKÇÝ okudu.
Basýn Açýklama Metnimiz;
Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz
yaþanýyor. Halkýn alým gücünü düþüren, iþyerlerinin
kapanmasýna neden olan, iþsizliði ve yoksulluðu artýran
ekonomik kriz her geçen gün hayatlarýmýzý daha fazla
etkiliyor.
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"Krize Karþý Emeðimize, Mesleðimize, Haklarýmýza Sahip Çýkýyoruz!"

TÜÝK tarafýndan açýklanan verilere göre Ekim Ayý
itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi % 25.24, Üretici Fiyat
Endeksi % 45 düzeyine çýkmýþtýr. Bakanlar Kurulu
tarafýndan baþlatýlan Enflasyonla Topyekûn Mücadele
Kampanyasýna raðmen fiyat artýþlarý kontrol altýna
alýnamamýþ ve son 15 yýlýn en yüksek düzeyine
ulaþmýþtýr.
Enflasyondaki bu artýþýn yaný sýra, yine TÜÝK tarafýndan açýklanan veriler, ülke ekonomisinin hýzla durgunluða
doðru sürüklendiðini göstermektedir. Sanayi Üretim Endeksi Eylül ayýnda bir önceki aya göre % 2.7 azalmýþtýr.
Fabrikalarýn üretimi durdurmasý, yatýrým projelerinin iptal edilmesi, þirketlerin konkordato ilanlarý ve toplu
iþçi çýkarmalarý olarak hayatlarýmýza yansýyan bu veri, Aðustos Ayýnda % 11.1 olarak açýklanan iþsizlik oranýnýn
Eylül ayýndan itibaren çok daha yüksek düzeylere ulaþacaðýnýn habercisidir.
Yanlýþ ekonomi politikalarýyla ülkeyi bu duruma sürükleyen yöneticilerin kriz karþýsýndaki tutumu, krizin
toplumsal sonuçlarýný daha da derinleþtirmektedir. Uzun süre varlýðý inkar edilen bu kriz karþýsýnda siyasal
iktidarýn çözüm önerisi, ekonominin küçültülerek krizin bedelini emeðiyle geçinen yoksul kesimlere ödetmek
olmuþtur. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarý, vergiler ve kredi maliyetleri artarken, yoksul kesimlere
saðlanan sosyal yardýmlar, burslar ve saðlýk yardýmlarý giderek azaltýlmaktadýr. Kriz gerekçesiyle insanlar iþsiz
býrakýlmakta, ücretler baský altýna alýnmaktadýr. Ülkemiz, sadece parasý olanýn para kazanabildiði bir rant
ekonomisine mahkum edilmektedir. Ýþsizlik fonunda toplanan kaynak, iþsiz kalanlarýn hayatlarýnýn idamesi
için deðil, bankalarýn ihtiyaçlarý için kullanýlmaktadýr.
Ülkemiz bu denli büyük bir krizle boðuþurken, iktidar sahipleri "savurganlýk" ve "yolsuzluk" içinde yaþamaktadýr.
AKP'li Belediyelere kadar uzanan bu savurganlýk ve yolsuzluklar, Sayýþtay Raporlarýnda açýk biçimde tespit
edilmiþtir. Halký tasarrufa çaðýran yöneticiler, büyük bir þatafat içerisinde yaþamaya devam etmektedir.
Ülkeyi yönetenler lüks içerisinde yaþarken, halkýn yoksulluða mahkum edilmesini kabul etmiyoruz. Krizin
bedelinin emekçilere ve yoksullara ödetilmesine hayýr diyoruz!
Deðerli Basýn Emekçileri,
Yaþanan ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler arasýnda Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý da yer
almaktadýr. Gerek kamuda, gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlýk ve þehir planlama hizmetlerini,
planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme iþlerini yürüten tüm meslektaþlarýmýz krizden olumsuz
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biçimde etkilenmektedir. Meslektaþlarýmýz, ülkemizdeki kriz ortamýnýn yarattýðý pahalýlýk, geçim sýkýntýsý ve
borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiði gibi, mesleðimize özgü sorunlarla da boðuþmak zorunda
kalmaktadýr.
Kamuda çalýþan arkadaþlarýmýz siyasi baský ve sürgün tehdidi altýnda, düþük ücret, kadro sorunu, özlük
haklarýnýn ihlal edilmesi, düþük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz-sözleþmeli
istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkmasý ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar
gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iþ yükü artarken, iþ riski de giderek büyümektedir.
Özel sektörde çalýþan meslektaþlarýmýzýn tamamýna yakýný yatýrýmlarýn durmasý, projelerin iptal edilmesi,
reel sektörün týkanmasý gibi sorunlardan etkilenmiþtir. Ýþsizlik, esnek çalýþma, güvencesizlik, saðlýksýz çalýþma
koþullarý ve reel ücret kaybý gibi sorunlar özel sektörde çalýþan tüm meslektaþlarýmýzý tehdit etmektedir.
Deðerli Basýn Emekçileri,
TMMOB, ülkemizde bulunan mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn mesleki-demokratik kitle örgütüdür.
Meslektaþlarýmýzýn ortak ihtiyaçlarýný karþýlamak, mesleki etkinliklerini kolaylaþtýrmak ve mesleki çýkarlarýmýzý
ülke çýkarlarý doðrultusunda koruyup geliþtirmek örgütümüzün kuruluþ amaçlarý arasýnda yer almaktadýr.
TMMOB örgütlülüðü olarak bizler, Anayasa'nýn bizlere verdiði özel sorumluluk ve yetkilerin bilinciyle, kriz
karþýsýnda emeðimize, mesleðimize ve haklarýmýza sahip çýkacaðýz. Meslektaþlarýmýzýn ekonomik kriz altýnda
ezilmesine izin vermeyeceðiz.
Bizler;
Kamuda çalýþan meslektaþlarýmýzýn ücret, atama, özlük haklarý ve düþük ek gösterge sorunlarýnýn ortadan
kaldýrýlarak insanca yaþanabilir bir ücret ve çalýþma yaþamýnýn saðlanmasýný istiyoruz,
Birliðimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasýnda 2012 yýlýnda imzalanan ve SGK tarafýndan keyfi biçimde iptal
edilen Asgari Ücret Protokolünün tekrar uygulamaya konularak, ücretli çalýþan meslektaþlarýmýzýn ücretlerinin
yükseltilmesini ve sigorta primlerinin gerçek gelir üzerinden yatýrýlmasýný istiyoruz,
OHAL döneminde hukuksuz biçimde ihraç edilen meslektaþlarýmýzýn bütün haklarý ile birlikte iþlerine iade
edilmesini istiyoruz,
TMMOB Örgütlülüðünü hedef alan baskýlarýn ve yasal düzenleme giriþimlerinin ortadan kaldýrýlmasýný
istiyoruz,
Teknik emeði deðersizleþtiren ve iþsizliðe mahkum eden neoliberal politikalar karþýsýnda mesleki haklarýmýzýn
ve emeðin çýkarlarýnýn korunmasýný istiyoruz.
Bilimi ve tekniði emperyalizmin ve sömürgenlerin deðil, halkýn hizmetine sunmak için çabalayan mühendis,
mimar, þehir plancýlarýnýn örgütü TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu olarak kriz koþullarýnda haklarýmýza,
mesleðimize ve örgütümüze sahip çýkacaðýmýzý bir kez daha dile getiriyoruz.
Yaþasýn TMMOB Örgütlülüðü, Yaþasýn Mücadelemiz!
TMMOB KOCAELÝ ÝL KOORDÝNASYON KURULU
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TÜM ÞÝDDET POLÝTÝKALARINI REDDEDÝYORUZ!
Patria, Minerva, Maria Mirabel kardeþler Dominik Cumhuriyeti'nde diktatör Trijillo'ya karþý mücadele ederken
25 Kasým 1960'ta diktatörlüðün askerleri tarafýndan tecavüz edilip iþkenceyle katledildi. Bu nedenle; her
25 Kasým ve her gün Mirabel Kardeþleri ve tarih boyunca, özgürlüðüne, emeðine, bedenine, kültürüne,
özgür yaþamýna sahip çýkmak adýna verdikleri mücadelede yaþamýný yitiren ve mücadeleye devam eden
tüm kadýnlarý saygýyla selamlýyor; þiddete karþý kadýn mücadelesi ve dayanýþmasýný yükselteceðimizi
haykýrýyoruz.
Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýsý biz kadýnlar;
20 Temmuz 2016'da baþlayan ve iki yýl süren "OHAL" yasal anlamda kaldýrýlmýþ olsa da ülkeye dayatýlan
"yeni düzende" kadýnlarýn hayatýn her alanýnda yaþadýðý zulüm, baský eþitsizlik ve þiddetin katlanarak arttýðýnýn
farkýndayýz.
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25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Mücadele ve Uluslararasý Dayanýþma Günü nedeniyle TMMOB
Kadýn Çalýþma Grubu tarafýndan basýn açýklamasý gerçekleþtirildi.

Artan yoksulluk ve iþsizliðin yaný sýra iktidarýn ataerkil hukuk kurallarýyla yaptýðý yasal düzenlemelerin ve
uyguladýðý sosyal politikalarýn toplumsal þiddet eðilimini ve dolayýsýyla aile içi þiddeti artýrdýðýný görüyoruz.
Aile Ýçi Þiddeti Reddediyoruz!
Küresel kapitalizmin bunalýmý ile ülkede uygulanan ithal-ikameci ekonomik model ve neoliberal politikalar
sonucunda ülkenin içine girdiði aðýr ekonomik krizin faturasýnýn aðýrlýklý olarak kadýnlara ödetilmeye
çalýþýldýðýný, KHK'lar ile iþinden olan kamu emekçilerinin %25'inin kadýn olduðunu, kreþlerin kapatýlýp,
servislerin kaldýrýlmasýyla, kadýnýn çalýþma hayatýndaki alanýnýn giderek daraltýldýðýný, özendirilen esnek
çalýþma modelinin esasen kadýný kamusal alandan uzaklaþtýrýp eve hapsedeceði gibi kadýn emeðine ödenecek
ücretin düþürülmesine yönelik olduðunu, toplumsal yaþamýn din üzerinden þekillendirilmeye çalýþýlmasý
nedeniyle toplumsal cinsiyetçi iþ bölümüne maruz kalarak þantiyelerden, arazilerden, fabrikalardan,
galerilerden daha da uzaklaþtýrýldýðýmýzý görüyoruz. Ekonomik Þiddeti Reddediyoruz!
Siyasal iktidarýn kendi varlýðýný sürdürebilmek adýna düþünen, araþtýran bireyler yerine, ezberci ve öðretilenlerin
doðruluðunu sorgulamaksýzýn kabul eden itaatkâr bireyler yetiþtirmeye çalýþtýðýný, bu amaçla bilimsel, laik
eðitimden vazgeçildiðini, eðitim sisteminin yaz-boz tahtasýna çevrildiðini, yandaþ vakýflarla yaptýðý protokollerle,
müfredatta ve ders kitaplarýndaki animasyonlarla toplumsal hafýzaya cinsiyet eþitsizliðini kazýmaya çalýþtýðýný,
karma eðitimden vazgeçerek cinsiyet ayrýmcýlýðýný körüklediðini görüyoruz. Eðitimdeki Þiddeti Reddediyoruz!
8 Mart eylemlerini ve LGBT-Ý Onur yürüyüþlerini engelleyen siyasi iktidarýn tahakküm mekanizmalarýný
cinsiyetçi yaklaþýmlar üzerinden gerçekleþtirmeye devam edeceðini, kýyafetlerimize, bedenlerimize, toplumsal
varoluþ biçimlerimize müdahalesinin giderek baský-zor temelinde sürdüreceðini görüyoruz. Yaþam Biçimimiz
ve Yönelimlerimiz Üzerindeki Þiddeti Reddediyoruz!
Ýktidarlarýn savaþ politikalarý sonucunda zorla yerinden etme ve göç süreçlerinden en çok etkilenenlerin
yaþam alanlarý elinden alýnarak yeni bir yaþama mahkum edilen, kadýnlar ve çocuklar olduðunu, mülteci
kadýnlarýn yaþadýðý taciz, tecavüz, yoksulluðun da katlanarak devam ettiðini görüyoruz. Savaþ Politikalarýný
Reddediyoruz!
Biz TMMOB'li Kadýnlar, eþitliðin, özgürlüðün, barýþýn, kardeþliðin hüküm sürdüðü baþka bir dünyanýn mümkün
olduðu bilinciyle; 25 Kasým "Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Mücadele ve Uluslararasý Dayanýþma Günü"nde
emeðimiz, bedenimiz ve yaþamýmýz üzerinde artan baskýlara karþý direnmeye; ölümün karþýsýnda yaþamý,
karanlýða karþý aydýnlýðý, savaþa karþý barýþý savunmaya devam edeceðimizi bir kez daha haykýrýyoruz.
SUSMUYORUZ; KORKMUYORUZ; ÝTAAT ETMÝYORUZ!
YAÞASIN KADIN DAYANIÞMASI!
YAÞASIN TMMOB KADIN ÖRGÜTLÜLÜÐÜ
TMMOB Kadýn Çalýþma Grubu
24.11.2018
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13 Aralýk 2018 sabahý yaþanan Ankara Tren Kazasý hakkýnda Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði ve
KESK'e üye Birleþik Taþýmacýlýk Çalýþanlarý Sendikasý tarafýndan ortak basýn toplantýsý gerçekleþtirildi.

ANKARA TREN FACÝASININ NEDENÝ ÝHMAL DEÐÝL,
DEMÝRYOLLARINI SÝYASÝ RANTA DÖNÜÞTÜREN ANLAYIÞTIR
Bugün bir kez daha acý bir haberle güne baþladýk. Ankara Konya seferini yapan Yüksek Hýzlý Tren, saat 06:30 sularýnda
Yenimahalle ilçesine baðlý Marþandiz istasyonunda yol
kontrolüyle görevli kýlavuz tren ile çarpýþtý. Çarpýþmanýn
etkisiyle istasyonda bulunan üst geçidin de vagonlarýn üstüne
yýkýldýðý kazada, üçü makinist 9 yurttaþýmýzýn hayatýný
kaybettiði, 47 kiþinin de yaralandýðýný açýklandý. Her þeyden
önce hayatýný kaybeden yurttaþlarýmýzýn yakýnlarýna baþ
saðlýðý, yaralý yurttaþlarýmýza acil þifalar diliyoruz.
Çorlu'da yaþanan ve hepimizin yüreklerindeki acýsý hala
tazeliðini koruyan tren faciasýnýn 5 ay sonrasýnda yeni bir
faciayla yüz yüze gelmek, bu olaylarýn "kazayla",
"dikkatsizlikle" ya da "ihmalle" açýklanamayacak sistematik
nedenleri olduðunu göstermektedir.
Bugün yaþanan faciayý yerinde inceleyebilmek ve tespitlerde bulunmak üzere arkadaþlarýmýz sabahýn erken
saatlerinde olay yerine gitmiþ, fakat henüz emniyetin ve savcýlýðýn olay yeri incelemesi tamamlanmadýðý
için nitelikli bir deðerlendirme yapýlamamýþtýr. Bununla birlikte olay yerinden ilk gözlemlerimiz ve kazanýn
yaþandýðý hatta iliþkin bilgilerimiz, facianýn demiryolu hattýnda bulunmasý gereken sinyalizasyon sistemlerinin
hazýr durumda bulunmamasýndan kaynaklandýðýný göstermektedir. Söz konusu sinyalizasyonun devrede
olmamasý, hatlar üzerindeki trafiðin manuel haberleþme yoluyla yönlendirilmesini zorunlu kýlmasý faciaya
davetiye çýkarmýþtýr.
Bir kez daha altýný çizmek isteriz ki buradaki temel sorun insan hatasý deðildir, sorun insan hatalarýný bertaraf
edecek ve tren iþletilmeye alýnmadan önce tamamlanmasý zorunlu altyapý sistemleri hazýr olmadan hýzlý
trenin çalýþtýrýlmasýna göz yuman anlayýþ sorunudur. Bunun sorumlusu da 16 yýldýr ülkeyi idare eden AKP,
bu anlayýþýn sahibidir. Bu anlayýþ "hýzlandýrýlmýþ tren þovu" uðruna Pamukova'da 41 yurttaþýmýzýn hayatýný
kaybetmesine neden olmuþtur. Bu anlayýþ gerekli bakým ve altyapý çalýþmalarýný yapmadýðý için Çorlu'da 24
yurttaþýmýzýn hayatýný kaybetmesine neden olmuþtur. Bu anlayýþ bugün de Ankara'da sinyalizasyon sistemleri
devrede olmadýðý halde Yüksek Hýzlý Tren çalýþtýrýldýðý için 9 yurttaþýmýzýn hayatýný kaybetmesine neden
olmuþtur.
AKP, iktidarda bulunduðu 16 yýl boyunca hayata geçirdiði tüm projelerde insan hayatýný ve kamusal çýkarlarý
deðil, siyasi menfaatlerini ve sermayenin ihtiyaçlarýný gözetmiþtir. Akla, bilime ve mühendislik anlayýþýna
dayanmayan, günü kurtarmaya yönelik projeler özellikle seçim dönemlerinde alelacele hayata geçirilmiþtir.
Hatýrlayacaksýnýz, bugün kazanýn yaþandýðý Ankara-Konya YHT hattý da 2014 Yerel Seçimlerinde AKP'nin en
önemli propaganda öðelerinden birisi olmuþtur. Kazanýn meydana geldiði banliyö bölgesi ise Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerine malzeme olmuþ ve dönemin genel karakteristiði olarak birçok projede olduðu gibi; baþta
sinyalizasyon sistemleri olmak üzere henüz güvenlikle ilgili çalýþmalar tamamlanmadan seçim arifesinde
sayýn Cumhurbaþkaný tarafýndan büyük bir mitingle açýlmýþtýr. AKP'nin, kamu hizmetlerini siyasi ranta
dönüþtürmeyi esas alan bu anlayýþý, sadece demiryollarýnda deðil, hayatýn her alanýnda büyük toplumsal
trajedilerin yaþanmasýna neden olmaktadýr.
Deðerli arkadaþlar,
Demiryollarý dünyanýn her yerinde kaza riskinin en az olduðu, en güvenilir ulaþým aracý olarak kabul
edilmektedir. Oysa ülkemizde bu algý ne yazýk ki farklýlaþmaya baþlamýþtýr. Bunun sebebi sadece gerekli
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Demiryolu ulaþýmý politikalarýnýn kamusal bir anlayýþla yeniden yapýlandýrýlmasý gerekmektedir. Bunun
yanýnda ulaþým güvenliðinin saðlanabilmesi için, bütün hatlar ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarýlmalý,
elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimleri karþýlanmalý, teknik gereklilikleri tamamlanmadan hatlar
trafiðe açýlmamalýdýr.
Bizler bu kamu adýna bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceðiz, dava süreçlerine müdahil olacaðýz. Faciaya
sebep olan asli suçlularýn hesap vermesi için, bir daha böyle facialarýn yaþanmamasý için mücadele edeceðiz.
Kaybettiðimiz yurttaþlarýmýza rahmet, yakýnlarýna sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi bir kez daha paylaþýyoruz.
TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ
BÝRLEÞÝK TAÞIMACILIK SENDÝKASI ÇALIÞANLARI SENDÝKASI
13.12.2018
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altyapý ihtiyaçlarýnýn karþýlanmamasý ya da yaþanan kazalar deðil, bir bütün olarak son yýllarda uygulanan
demiryolu politikalarýdýr. Kamu hizmeti perspektifindeki dönüþüm baþta olmak üzere TCDD'nin parçalanarak
iþlevsizleþtirilmesi, liyakatsiz siyasi kadro atamalarý ve her düzeydeki uzman kadro eksikliði gibi nedenler
halkýn demiryolu ulaþýmýna bakýþýný etkilemektedir.
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Kocaeli Emek Platformu olarak, Ülkemizin içerinde bulunduðu ekonomik krizin getirdiði yükün, her geçen
gün artmasýna iliþkin yaptýðýmýz basýn açaklamasý 16 Ocak 2019 tarihinde gerçekleþtirildi.

GELÝRDE VE VERGÝDE ADALET ÝSTÝYORUZ
Ülkemiz 2019 yýlýný ekonomik kriz ile karþýladý. Ancak her krizde olduðu gibi krizin yükü emeði ile geçinen
halkýn üzerine yýkýlmaya çalýþýlýyor. Enflasyon rakamlarý ile oynanarak enflasyonun olduðundan düþük
gösterilmesi ve ücret artýþlarýnýn düþük tutulmasý sonucu yaþam her çalýþan için daha zor hale gelmiþtir.
Bunun yaný sýra iflas ve konkordato ilanlarý insanlarýn hem iþini hem de ücret ve tazminat alacaklarýný
kaybetmelerine neden olmuþtur. Ýðneden ipliðe satýn aldýðýmýz her þeye KDV ya da ÖTV adý altýnda vergi
ödediðimiz yetmezmiþ gibi, vergi dilimleri belirlenirken emekçilerin daha çok vergi ödemesine neden olacak
aralýklar belirlenmiþtir. Ülkede verilebilecek en düþük yasal ücret olan asgari ücreti alan bir çalýþan bile 2.
vergi diliminden, yani %20'lik dilimden gelir vergisi ödeyecek. ASGARÝ ÜCRET TÜMDEN VERGÝDEN MUAF
TUTULMALIDIR. Ýþverenlerin karlarý üzerinden %20 sabit vergi ödediði ülkemizde çalýþanlar bürüt kazançlarý
üzerinden %15'ten %35'e kadar vergi ödemektedir. Sermaye sahiplerinin sadece 2017 yýlýnda 102 katrilyon
borcu affedilmiþtir. Her yýl milyarlarca dolar kâr eden patronlar sýnýfý, hem kaçýrdýklarý vergilerle hem de
vergi indirimleriyle bu yükten kurtulurken, Vergiler adeta ücretli kesimlerin sýrtýna yüklenmiþtir. Üstelik
emekçilerden yapýlan kesintilerle toplanan paralarla patronlara teþviklerde bulunulmakta, borçlarýna kefil
olunmaktadýr.
Bir diðer sorun da kriz nedeni ile iþsiz kalan
emekçiler ancak 10 ay ve sýnýrlý tutarda iþsizlik
sigortasýndan faydalanýrken, iþsizlik sigortasý fonu
amacý dýþýnda hükümetin tasarrufunda
kullanýlmakta, iþverenlere çeþitli adlar altýnda
kaynak olarak aktarýlmaktadýr. Sadece 2018'in ilk
10 ayýnda bile iþverenlere fondan aktarýlan para,
iþsize ödenen miktarýn 2,4 katý olmuþtur. Ýþsizlik
fonunun yönetilme biçimi, bize dayatýlan kýdem
tazminatlarý fonunun baþýna gelebilecekleri de
açýkça göstermektedir.
Aile Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakaný ve
Bakanlýk Yetkilileri 'Çok tehlikeli' sýnýfta yer alan,
10'dan fazla çalýþaný bulunan, son 3 yýl içinde
ölümlü ve sürekli iþ göremezlikle sonuçlanan iþ
kazasý bulunmayan iþ yerlerinde, iþsizlik sigortasý iþveren payýnýn 3 yýl süreyle %2'den %1'e düþeceðini
açýkladý. Ýþ güvenliðini teþvik gibi görünen bu uygulama aslýnda bir iþyerinde 3 yýlda 1 iþ kazasý sonucu
ölümün normal karþýlanmasý anlamýna gelir. Her yýl 2000'e yakýn emekçiyi iþ cinayetlerinde kaybettiðimiz
düþünülürse iþ güvenliði ile ilgili bir teþvikin bu kadar kolay olmasý abestir, insafsýzlýktýr.
Devleti Yönetenler son yýllarda grev diye bir sorun kalmadýðýný herkesin haklarýný aldýðýný iddia etmektedir.
Ancak bu iktidar döneminde 16 grev yasaklanmýþ, yüzlerce iþçi sendika üyesi olduðu için iþten atýlmýþtýr. En
yakýnýmýzdaki Flormar iþçileri ve yakýn zamanda sendikalý olduklarý için iþlerinden olan Kocaeli Posco iþçileri
bunun canlý örnekleridir.
Bizlerin yaratmadýðý krizin bedelini ödemeyi kabul etmiyoruz.
Vergi adaleti saðlanmalý, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alýnmalý.
Tüm çalýþanlarýnýn ücretleri gerçekçi ve en az enflasyon oranýnda artýrýlmalý.
Grev yasaklarýna son verilmeli ve yasa ile güvence altýna alýnmalý.
Toplu iþten çýkarma yasaklanmalýdýr.
Ýflas ve konkordato durumunda hiçbir þarta bakmaksýzýn önce iþçi alacaklarýnýn ödenmesi
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Haklarýmýzý korumak için birlikte mücadele etmekten vazgeçmeyeceðiz.
KURTULUÞ YOK TEKBAÞINA, YA HEP BERABER YA HÝÇBÝRÝMÝZ!
KOCAELÝ EMEK PLATFORMU
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saðlanmalý.
Temel tüketim mallarýnda fiyatlar düþürülmeli
Özelleþtirmeler derhal durdurulmalý ve kamu istihdamý artýrýlmalýdýr.

Geçtiðimiz yýl kazandýðýmýz davaya raðmen kamuda kiralýk usulle mühendis
istihdam etmekte ýsrar eden Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüðü'ne idare
mahkemesi bir kez daha "dur" dedi. Kamuda kadrolu, güvenceli istihdam
mücadelemiz kazanýmlarla devam ediyor.

KAMUDA "KÝRALIK MÜHENDÝSLÝK"
ÝSTÝHDAMINA MAHKEME BÝR KEZ DAHA "DUR!" DEDÝ
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüðü tarafýndan geçtiðimiz yýl yapýlan hizmet alýmý yoluyla
mühendis istihdamý ihalesine iliþkin Birliðimiz tarafýndan açýlan iptal davasýnda, Ýdare Mahkemesi, kamuda
sürekli ve asli görevlerde çalýþacak personelin ihale yoluyla istihdam edilemeyeceði gerekçesiyle ihalenin
iptaline karar vermiþti. Mahkemenin iptal kararýna raðmen MTA, kamusal hizmetin kiralýk personel aracýlýðýyla
görülmesi için benzer bir ihale gerçekleþtirdi. MTA'nýn gerçekleþtirdiði bu yeni ihaleye karþý açtýðýmýz davada
da, idare mahkemesi Birliðimizin talebini haklý bularak, MTA'nýn kamu hizmetini hizmet alýmý ihalesiyle,
kiralýk personele gördürme giriþimine bir kez daha dur dedi.
Mahkeme kararýnda, Anayasa'nýn 138. Maddesine göre yasama ve yürütme organlarý ile idarenin mahkeme
kararlarýna uymak zorunda olduklarýnýn altýný çizerek, geçtiðimiz yýl verilen iptal kararýný uygulamayan
MTA'nýn bu davranýþýnýn Hukuk Devleti ilkesiyle baðdaþmadýðýný vurguladý.
Mahkeme heyeti, davanýn esasýna iliþkin deðerlendirmesinde, Anayasa'nýn 128. Maddesinin Birinci Fýkrasýnda
Devletin, kamu iktisadi teþebbüslerinin ve diðer kamu tüzel kiþilerinin genel idare esaslarýna göre yürütmekle
görevli olduklarý kamu hizmetlerinin gerektirdiði asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diðer kamu görevlileri
eliyle görüleceðinin belirtildiði dile getirilerek, MTA tarafýndan gerçekleþtirilen ihalenin hukuka uygun
olmadýðýna karar verildi.
Tüm bu deðerlendirmeler sonucunda, Mahkemece, daha önce verilen iptal kararýna esas olan ihalenin
sadece ihale usulü deðiþtirilerek yeniden gerçekleþtirilmesinin, yargý kararýnýn uygulanmasý sonucunu
doðurmadýðý vurgulanarak, personel çalýþtýrýlmasýna yönelik pazarlýk usulü ile yapýlan ihalenin iptaline karar
verildi.
Mahkemenin bu kararý, kamuda kadrolu, güvenceli istihdam mücadelemizin haklýlýðýný ve meþruiyetini bir
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kez daha göstermektedir. Kamu hizmetlerinin güvencesiz, kiralýk, taþeron, geçici, sözleþmeli personeller
aracýlýðýyla gördürülme anlayýþýndan derhal vazgeçilmelidir. Kamuda mühendis, mimar ve þehir plancýlarý
için kadro tahsis edilerek, kalýcý, güvenceli atama yapýlmalýdýr. Mahkeme kararlarýnýn takipçisi olmaya,
kamuda kadrolu ve güvenceli istihdam mücadelemizi sürdürmeye devam edeceðiz.
Yaþasýn TMMOB Örgütlülüðü, Yaþasýn Mücadelemiz!
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Sekreteri

ASIL SUÇLU HALKI ZEHÝRLEYEN, ÇEVREYÝ KÝRLETENLER VE
ONLARA KOL KANAT GERENLERDÝR
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen Gýda Mühendisi
Yrd. Doç. Dr. Bülent Þýk hakkýnda, Cumhuriyet gazetesi için kaleme aldýðý "Türkiye'yi kanser eden ürünleri
devlet gizledi, biz açýklýyoruz! Ýþte zehir listesi!" baþlýklý yazý dizisi nedeniyle dava açýlmýþ ve 12 yýla kadar
hapsi istenmiþtir. Bilim insaný Bülent Þýk yazý dizisinde Saðlýk Bakanlýðý'nýn, 2011-2016 yýllarý arasýnda
kanserden ölümlerin dünya ortalamasýnýn üstünde olduðu Antalya, Ergene ve Dilovasý'nda yaptýrdýðý ve
Þýk'ýnda içinde yer aldýðý araþtýrma sonuçlarýný paylaþmýþ ve bu nedenle TCK'nin 258/1, 334/1, 336/1 maddeleri
uyarýnca, "Açýklanmasý yasaklanan gizli bilgileri açýklama, temin etme, göreve iliþkin sýrrýn açýklanmasý" ile
suçlandý.
Yapýlan araþtýrmada çeþitli gýdalarda ve içme suyu olarak kullanýlan bazý su kaynaklarýnda pestisitler, aðýr
metaller, poliaromatik hidrokarbonlar vb. gibi toksik bileþiklerin yüksek düzeyde kalýntýlarý tespit edilmiþ,
bazý yerleþim bölgelerindeki sularýn kurþun, alüminyum, krom ve arsenik kirliliði nedeniyle içilemez durumda
olduðu belirlenmiþti. Ancak bu araþtýrma sonrasýnda kamuoyuna, bu kirliliðe neden olanlar ve buna göz
yumanlar için halkýn saðlýðýný tehdit etmek ve çevreyi kirletmekten dolayý dava açýldýðý yönünde bir bilgi
yansýmamýþtý.
Ortada ülkemiz yasalarýna ve uluslararasý sözleþmelere aykýrý olan iki suç vardýr. Bunlardan birincisi halk
saðlýðýný tehdit ve çevre kirliliðine neden olmaktýr. Ýkinci suç ise bu bilgilerin gizlenerek suçlularýn korunmasý
ve bu kirlilikten haberi olmadan yaþayan inþalarýn zarar görmelerine ve önlem alamamalarýna sebep olmaktýr.
Bu suçu iþleyenler baþta bu alanlarda kirliliðe sebep olan iþletmeler iken ikincisi ise denetleme ve önleme
görevini yerine getirmeyen yetkililer ve siyasi otoritedir.
Daha önce de Prof. Dr. Onur Hamzaoðlu'na reva görülen bu muamele akla, vicdana ve yasalara aykýrýdýr.
Halka karþý sorumlu tutumunda Bülent Þýk'ýn ve Onur Hamzaoðlu'nun yanýndayýz. Bir gün devran dönecek,
halký zehirleyen, çevreyi yok eden ve bilim insanlarýný sindirmeye çalýþanlar bugün iþledikleri suçlarýn hesabýný
verecektir.
TMMOB
Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu
22.02.2019

202

MMO Kocaeli Þube 14. Dönem Çalýþma Raporu

GÜVENLÝ VE GÜVENCELÝ ÇALIÞMA ÝÇÝN SESÝMÝZÝ YÜKSELTÝYORUZ!
3 Mart tarihi, ülkemizin en önemli maden facialarýndan biri olan ve 263 madencinin yaþamýný yitirdiði 1992
Kozlu Maden Faciasý'nýn yýldönümüdür. Ülkemizdeki iþ cinayetlerine dikkat çekebilmek, iþçi saðlýðýnýn ve iþ
güvenliðinin önemini vurgulamak için bu tarih TMMOB tarafýndan "Ýþ Cinayetlerine Karþý Mücadele Günü"
olarak ilan edilmiþtir.
Ýþ cinayetlerinde hayatýný kaybedenlerin, iþ kazalarýnda iþ göremez hale gelen iþçilerin sayýsýnýn dahi tespit
edilemediði bir dönemdeyiz. Ýþ kazalarý ve iþ cinayetleri kamuoyunda normalleþtirilerek, yaþam ve çalýþma
hakký gasp ediliyor. Cinayetler ve kazalarýn önlenmesi, meslek hastalýklarýnýn engellenmesi þöyle dursun,
maliyet ve iþgücü hesabý yapýlarak bu çalýþmalara kaynak bile ayrýlmýyor, emekçilerin can güvenliði hiçe
sayýlýyor.
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TMMOB 3 Mart iþ cinayetleri ile mücadele günü anma kapsamýnda Ýnsan Haklarý parkýnda Emek Platformu
olarak basýn açýklamasý gerçekleþtirildi.
Basýn açýklamasýný Þube Baþkanýmýz Murat KÜREKÇÝ okudu.

Yasalar ile koruma altýna alýndýðý söylenen iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði, her geçen gün kötüye gidiyor. Ülkemiz
toplu iþ cinayetlerinde, iþçi ölümlerinde dünyada ilk sýralarda geliyor. Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði meclisinin
yayýnladýðý rakamlara göre 2018 yýlýnda en az 1923 kiþi iþyeri kaynaklý nedenlerle hayatýný kaybetmiþtir.
AKP'nin iktidara geldiði 2002 yýlýndan 2019 yýlýnýn baþýna kadar iþ cinayetlerinde hayatýný kaybeden emekçilerin
sayýsýnýn en az 22.370 olduðunu üzüntüyle görüyoruz.
2011 yýlýndan bugüne gerçekleþen iþ kazalarý ve bunlara baðlý geliþen ölüm sayýlarýný incelemek mümkündür.
SGK 2016 yýlý istatistiklerine göre 286.068 iþ kazasýnda 1.405 iþçi hayatýný kaybetmiþti. Açýklamaya göre,
2017 yýlýnda bir önceki yýla göre iþ kazasý sayýsý %25 oranýnda, iþ kazalarý sonucu ölüm % 16 oranýnda artmýþ;
2018 verileri ise henüz açýklanmamýþtýr.
"
"
"
"
"

2013 yýlýnda 191.389 kazada 1.360 kiþi
2014 yýlýnda 221.336 kazada 1.626 kiþi
2015 yýlýnda 241.547 kazada 1.252 kiþi
2016 yýlýnda 286.068 kazada 1.405 kiþi
2017 yýlýnda 359.766 kazada 1.636 kiþi kiþi çalýþýrken hayatýný kaybetmiþtir.

ÝSÝG Meclis verilerine göre ise
"
"
"
"
"
"

2018 Yýlý: 1923 kiþi (Kocaeli 81 kiþi)
2017 Yýlý: 2006 kiþi (Kocaeli 71 kiþi)
2016 Yýlý: 1970 kiþi (Kocaeli 89 kiþi)
2015 Yýlý: 1730 kiþi (Kocaeli 54 kiþi)
2014 Yýlý: 1886 kiþi (Kocaeli 65 kiþi)
2013 Yýlý: 1235 kiþi (Kocaeli 33 kiþi) yaþamýný yitirdi.

Ancak biliyoruz ki, SGK verileri sigortalý kiþilere ait veriler olmaktadýr ve tarým iþçilerinin, mültecilerin ve
kaçak çalýþtýrýlan kiþilerin ölümleri iþ kazasý istatistiklerine girmemektedir.
Her yýl, evine ekmek götürmeye çalýþan 2 bine yakýn iþçinin hayatýný kaybediyor olmasý, ülkemizdeki iþyerlerinin
güvensiz ve ilgili mevzuatýn yetersizliði olduðunu göstermektedir.
Ülkemizde gerçekleþen iþçi katliamlarýnýn bazýlarýný ve hayatýný kaybeden emekçilerin sayýlarýný hatýrlatmak
isteriz;
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31 Ocak 2008 Davutpaþa Maytap Atölyesi Patlamasý 21 iþçi
17 Mayýs 2010 Karadon Maden Faciasý 30 iþçi
3 Þubat 2011 Ostim OSB Faciasý 7 iþçi
3 Þubat 2011 Ývedýk OSB Faciasý 13 iþçi
6 Þubat 2011 Çöllolar Maden Faciasý 11 iþçi
11 Mart 2012 Esenyurt Þantiye Çadýr Yangýný 11 iþçi
22 Kasým 2012 ETÝ Bakýr Samsun Çökme 9 iþçi
7 Ocak 2013 Kozlu Maden Faciasý 8 iþçi
13 Mayýs 2014 Soma Maden Faciasý 301 iþçi
6 Eylül 2014 Torunlar Center Asansör Faciasý 10 iþçi
4 Kasým 2014 Isparta Yalvaç Tarým Ýþçileri Faciasý 18 iþçi
28 Ekim 2014 Ermenek Maden Faciasý 18 iþçi
17 Kasým 2016 Þirvan Maden Faciasý 16 iþçi
17 Ekim 2017 Þýrnak Maden Faciasý 8 iþçi
02 Eylül 2018 Gaziantep tarým iþçilerini taþýyan kamyon kazasý 8 iþçi
23 Þubat 2019 Silifke'de tarým iþçilerini taþýyan araç kazasý 4 iþçi

6331 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ve kanun çerçevesinde bu güne kadar yapýlan düzenlemeler
problemlidir. Bununla birlikte, 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu'nda yer alan "telafi çalýþmasý", "denkleþtirme", "çaðrý
üzerine çalýþma", "kýsmi süreli çalýþma", "asýl iþveren-alt iþveren iliþkisi" baþta olmak üzere kuralsýz çalýþma
koþullarý olduðu sürece iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði alanýndaki düzenlemeler bir anlam ifade etmeyecektir.
AKP'nin sanayileþme ve kalkýnma politikasý, iþ gücü maliyetlerinin düþürülmesine ve sermayenin
denetimsizliðine dayanmaktadýr, çalýþma yaþamýný emekçilerin aleyhinde kuralsýzlaþtýran bu politika iþ
cinayetlerinin artmasýndaki önemli etkenlerdendir. Zaten yeterli sayý ve olanaktan yoksun olan denetim
mekanizmasý siyasi müdahalelerle de tamamen çalýþmaz hale getirilmektedir. Bunun en somut halini seçim
dönemlerinde durdurulan iþletme denetimlerinde görüyoruz. Bir yanda iþçilerin ölümlerini öte yanda bu
ölümlerin çok yaþandýðý iþyerlerinin yandaþ patronlarýna cumhurbaþkaný ve bakanlarýn ödül verdiði törenleri
görüyoruz.
Bunun yanýnda, ülkemizde iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði uygulamalarý, basit bir hizmet alýmýna dönüþtürülmek
istenmektedir. Bir danýþmanlýk hizmeti olan iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði uygulamalarýnda sorumluluk hem iþin
gereði hem yasanýn gereði bütünüyle iþverene aitken, ülkemizde iþveren tüm sorumluluklardan kaçmaktadýr.
Bu kaçýþ için ise, danýþmanlýk hizmeti aldýðý iþ güvenliði uzmanýný sorumlu tutmaktadýr. Ýþverenin önleyici,
engelleyici çalýþmalarý yapmadýðý, kaza yaþanan durumlarda fatura iþ güvenliði uzmaný veya bir baþka ücretli
çalýþana kesilmektedir, yargý önüne iþ güvenliði uzmanlarý çýkarýlmaktadýr.
Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konusunda iyileþtirici adýmlar atýlabilmesi için öncelikle iþverenlerin sorumluktan
kaçmasýnýn önünde geçilmelidir. Ýþverenlerin temel sorumluluklarýndan kaçtýklarý, kendi yerlerine birer
günah keçisi olarak iþ güvenliði uzmanlarýný koyduklarý bir çalýþma yaþamýnda, önleyici ve engelleyici hiçbir
çalýþmanýn yapýlamayacaðý açýktýr.
Ülkemizde iþ cinayetlerinin, iþ kazalarýnýn ve meslek hastalýklarýnýn bu denli yaygýn olmasýnýn bir diðer nedeni
de, emekçilerin sendikal haklarýnýn baský altýnda tutulmasýdýr. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller
tüm çalýþanlar için kaldýrýlmadýkça iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konusunda yol almak mümkün olmayacaktýr.
ÝSÝG Meclisi raporlarýna göre 2018 yýlýnda iþ cinayetlerinde ölen iþçilerin %98'i sendikasýzdýr. Sendikasýz
uzman, sendikasýz iþçi, örgütsüz bir çalýþma yaþamý ile emekçiler tüm olumsuzluklara karþý açýk ve savunmasýzdýr.
Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði alanýna iliþkin düzenlemelerin ve denetimin yalnýzca Aile, Çalýþma Sosyal Hizmetler
Bakanlýðý tarafýndan yürütülmesi, doðru kararlarýn alýnmasýnýn önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme
ve denetleme; Aile, Çalýþma Sosyal Hizmetler Bakanlýðý'nýn yanýnda, Saðlýk Bakanlýðý, üniversiteler, sendikalar
ve meslek örgütlerinden oluþan idari ve mali yönden baðýmsýz bir enstitü tarafýndan yerine getirilmelidir.
Çalýþma yaþamýna iliþkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafýndan yeniden ele alýnmalý ve kararlaþtýrýlmalýdýr.
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Tüm ülkede, tüm çalýþma alanlarýnda iþçi saðlýðý ve iþ
güvenliði önlemlerinin artýrýlmasý, baðýmsýz denetim
sisteminin yerleþtirilmesi, iþ cinayetlerinin ve iþ
kazalarýnýn durdurulmasý için yýlmadan mücadele
edeceðimizi kamuoyuna saygý ile duyururuz.
KOCAELÝ EMEK PLATFORMU
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Bizler, her 3 Mart'ta olduðu gibi bu gün de iþ cinayetleri
ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm,
yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalýþma
hiçbir emekçinin kaderi deðildir. Ýnsan onuruna yakýþýr,
güvenli ve güvenceli çalýþma hakkýmýz için sesimizi
yükseltiyoruz.

8 MART DÜNYA EMEKÇÝ KADINLAR GÜNÜ
BASIN AÇIKLAMASI
TMMOB ÜYESÝ KADINLAR OLARAK EÞÝT VE ÖZGÜR BÝR DÜNYA ÝSTÝYORUZ!
Bu yýl 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü dolayýsýyla Birleþmiþ Milletler tarafýndan yapýlan açýklamada,
kadýnlarla erkeklerin her alanda eþit olmalarýnýn hedeflendiði ve tüm dünyada bu amaca yönelik adýmlar
atýlmasý gerektiði vurgulandý. Farklý bileþenleri deðerlendirerek ülkemizdeki duruma baktýðýmýzda ne yazýk
ki böyle bir hedefe ulaþmaktan henüz çok uzak olduðumuzu görüyoruz.
8 Mart; dünya kadýnlarýnýn taleplerini birlikte daha gür haykýrdýðý, kendilerini toplumda eþit bir birey olarak
yok sayan zihniyetlere karþý çýktýðý, kadýný sömüren, aþaðýlayan, yok eden sistem ve zihniyetlere karþý omuz
omuza mücadele verdiði gündür.
Kadýna yönelik ayrýmcýlýðý; dünyada sömürünün, þiddetin, eþitsizliðin, yoksulluðun artmasýna neden olan
sistemden ayrý düþünmek mümkün deðildir. Bu nedenle temel olarak bu sistemin deðiþmesi saðlanmadan
kadýn sorunlarýna çözüm bulmak mümkün olmayacaktýr. Cinsiyet ayrýmýnýn ortadan kaldýrýlmasý ancak özgür,
eþit bir birey ve toplum oluþturma çabasýyla saðlanabilir.
Ülkemizde nüfusumuzun yarýsýný teþkil eden kadýnlarýmýz; yaþamýn her alanýnda varken; karar alma
organlarýnda, istihdamda, eðitimde, politikada ayný oranda temsil edilememektedir. Bunun yanýnda kadýna
ve çocuklara yönelik þiddet ve cinsel istismar sistematik bir þekilde artmaktadýr. Kadýna yönelik þiddet ve
cinsel istismarýn artmasýný, görünürlüðün ve farkýndalýðýn artmasýyla açýklanmasýný kabul etmiyoruz. Kadýna
yönelik þiddet ve istismarýn artmasýnda kadýna yönelik politikalarda sistemli bir geriye gidiþin etkisi büyüktür.
Eðitim müfredatý ile toplumsal cinsiyet rollerindeki eþitsizlikler pekiþtirilmekte, dini referanslar dikkate
alýnarak kanuni düzenlemeler yapýlmakta, kesintisiz zorunlu eðitim süresi kýsaltýlmakta, kadýna yönelik þiddet
haberlerinde medyada eril dil kullanýlmakta, kadýnýn asýl görevinin annelik ve esas yerinin ev olduðu algýsý
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yaratýlarak kadýnýn sosyal yaþamda yer almasý kýsýtlanmaktadýr. Kamusal
alanlarýn kadýnlar için güvenilir hale getirilmesi saðlanacaðý yerde
kamu hizmetleri toplumsal cinsiyet ayýrýmýna yol açacak þekilde
verilmekte; failin fiili tartýþýlacaðý yerde kadýnýn þiddete uðramasýna
bulunduðu yer, zaman ve giyiniþ biçimleri mazeret olarak
kullanýlmaktadýr.
Kadýna yönelik þiddetin önlenmesi, toplumsal cinsiyet eþitsizliði
problemi; ekonomik ve toplumsal hayatýn eþitlik ilkesi kapsamýnda
düzenlenmesiyle mümkündür. Kadýnlarý toplumsal hayat dýþýna itmeye
çalýþan, cinsiyetçi ve ayrýmcý politikalardan ve uygulamalardan
vazgeçilmelidir.
Laik eðitim sistemi her türlü toplumsal cinsiyet eþitsizliðinin kaldýrýlmasý
için bir zorunluluktur. Yine yýllarca kesintisiz zorunlu eðitim, kýz
çocuklarýnýn birey olmasýný saðlayacak önemli bir olgudur. Aile kavramý
kullanýlarak; kadýna yönelik þiddette ve aile mahkemesinin görevli olduðu alanlarda ve davalarda arabuluculuk
ve uzlaþtýrma yöntemleri kabul edilmemelidir. Kadýný sadece ailenin bir parçasý gören politik, kültürel anlayýþ
deðiþtirilerek, kadýnýn eþit ve özgür birey olduðu kabul edilmelidir.
Bizler; TMMOB üyeleri olarak ülkemizin kazanýmlarýndan ödün vermeyeceðimizi haykýrýyor; kadýna karþý
her türlü ayrýmcýlýðýn ortadan kalktýðý, kadýnýn birey olarak var olduðu, özgürlüklerinin kýsýtlanmadýðý, þiddettin
ve istismarýn önlendiði, barýþýn saðlandýðý bir dünya istediðimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaþýyoruz.
Gericiliðe, sömürüye, baskýya, þiddete, taciz ve tecavüzlere HAYIR seslerini yükselten kadýnlarýn 8 Mart
Dünya Emekçi Kadýnlar Günü kutlu olsun!
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu
Kadýn Çalýþma Grubu

YENÝ ZELANDA'DA MEYDANA GELEN IRKÇI SALDIRIYI LANETLÝYORUZ!!!
Bu defa, 15 Mart 2019 günü Yeni Zelanda'dan toplu katliam haberleri geldi. Yeni Zelanda'da ibadetlerini
gerçekleþtirmek üzere iki farklý camii de bulunan 49 Müslüman kafatasçýlar tarafýndan katledildi. 48 kiþi ise
yaralý.
Ýnancý, milliyeti, düþüncesi ne olursa olsun insanlarýn yaþamlarýna kast eden saldýrýlarýn karþýsýnda; kardeþliði,
insanlýðý ve yaþam hakkýný savunmaya devam edeceðiz.
Her türden nefret suçunun karþýsýnda olduðumuzu kamuoyuyla paylaþýyor; ölenlerin ailelerine sabýr, yaralýlara
acil þifalar diliyoruz.
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Makine Mühendisleri Odasý
Kocaeli Þube Baþkaný
16.03.2019
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MMO ve EMO olarak ortak basýn açýklamasý gerçekleþtirildi, oluþturulan basýn metninde, 2018 yýlýnda
elektrik ve doðalgaz sektöründe yaþanan zamlar ve vatandaþlarýmýzýn artan fiyatlar karþýsýnda yaþadýðý
maðduriyetler basýn ve kamuoyu ile paylaþýldý.
Hayat pahalýlýðýndan ezilen vatandaþ, elektrik ve doðalgaz faturalarýný ödeyemeyecek duruma geldi.
Milyonlarca abonenin ev ve iþyerlerindeki elektrik ve doðalgazý, borcundan dolayý kesildi.
Bakanlýktan alýnan bilgiye göre; Elektrik faturasý ödenmemesi dolayýsýyla Türkiye genelinde 2017-2018
yýllarýnda toplam 14 milyon 314 bin 375 abonenin elektriði kesilmiþtir. Doðalgazda ise 2014-2018 yýllarý
arasýnda toplam 5 milyon 386 bin 338 abone borcunu ödeyemedi. Bu abonelerin de doðalgazý borcundan
dolayý kesildi.
2018 yýlý içinde yapýlan zamlarla elektrik fiyatlarý, 2017
yýlý sonuna göre konutlarda yüzde 45, diðer tüketici
gruplarý için yüzde 71-72 oranlarýnda artmýþtýr. Bütün
tüketici gruplarý için 2017 sonu ile 2019 baþý arasýnda
elektrik fiyatlarýndaki yüzde 30,5-72,1 oranlarýndaki
artýþlar, kamuoyuna iftiharla açýklanan yüzde 20,3
oranýndaki yýllýk enflasyonun 1,5-3,5 katýdýr.
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ELEKTRÝK VE DOÐALGAZ SEKTÖRÜNDEKÝ ARTIÞLAR ÝLE ÝLGÝLÝ
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.

2018 yýl sonu doðalgaz fiyatlarý da 2017 sonuna göre
konutlarda yüzde 25-37, küçük sanayi kuruluþlarýnda
yüzde 29,5, büyük sanayi kuruluþlarýnda yüzde 100;
elektrik üretimi için yakýt olarak doðalgaz kullanan
santrallerde yüzde 146 oranýnda artmýþtýr.
2018 yýlý zamlarýn sonucunda, asgari yaþam standardýnda dört kiþilik bir ailenin aylýk doðal gaz ve elektrik
faturasý toplamý, en az 284 TL'ye varmaktadýr. Bu tutar asgari ücretin yaklaþýk % 17'sidir. Elektrik ve doðal
gaz zamlarý, dar gelirli birçok aileyi enerji yoksulluðu ile karþý karþýya býrakacak seviyededir.
2018 yýlýnda kurdaki artýþ ve dalgalanmalar, piyasa dengesi gibi gerekçelerle elektrik ve doðalgaz fiyatlarýna
çok yüksek oranlarda artýþlar yapýlarak, enerjinin temel bir insan hakký olduðu ve fiyatlarýnýn herkesin
ulaþabileceði düzeyde olmasý gerektiði göz ardý edilmiþtir.
Hayat pahalýlýðýndan ezilen vatandaþlarýn ücretleri en az %40 arttýrýlmalý, asgari ücret vergi dýþý býrakýlmalý,
enerji yoksunlarýna bedelsiz elektrik ve doðalgaz desteði verilmelidir. Enerjinin temel bir insan hakký olduðu
ve ekonominin ana girdisini oluþturduðu dikkate alýnarak, enerji piyasasýnda kar esaslý piyasa politikalarý
yerine, Ülkemiz kaynaklarýnýn en iyi þekilde deðerlendirileceði, kamu yararýný esas alan siyasi ve ticari
müdahalelerden uzak özerk bir yapýya geçilmelidir. 25.03.2019

Murat KÜREKCÝ
Makina Mühendisleri Odasý
Kocaeli Þube Baþkaný
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Ahmet SÖZEN
Elektrik Mühendisleri Odasý
Kocaeli Þube Baþkaný
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CUMHURÝYET HALK PARTÝSÝ GENEL BAÞKANI KEMAL KILIÇDAROÐLU'NA
YÖNELÝK SALDIRIYI KINIYORUZ!
Önceki gün Hakkari'de yaþamýný yitiren askerimizin Ankara'nýn Çubuk Ýlçesinde katýldýðý cenazesi sýrasýnda
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na gerçekleþtirilen örgütlü saldýrýyý kýnýyoruz.
Ülkemiz uzunca süredir bizzat iktidar eliyle çok tehlikeli bir kutuplaþmanýn içine itilmektedir. Yakýn zaman
önce geride kalan seçim sürecinde muhalif halka ve partilere karþý kullanýlan üslup bunun en ileri örneklerini
oluþturmuþtur.
Siyasi iktidarýn seçim sürecinde ve sonrasýndaki uygulamalarý ise demokratik deðerlerin açýkça çiðnenmesi
anlamýna gelen bir nitelik taþýmaktadýr.
Bu saldýrýyý yaratan atmosfer bu siyasi düþmanlaþtýrma uygulamalarýnýn içinde aranmalýdýr.
Yönetenleri acilen bu anlayýþý terk etmeye, seçim sonuçlarýný kabullenmeye yurttaþlarýn can güvenliði baþta
olmak üzere huzurun inþasý için adým atmaya çaðýrýyoruz.
Yaþamýný yitiren dört askerimizin ailelerine baþ saðlýðý diliyoruz.
CHP Genel Baþkaný Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu ve CHP örgütüne geçmiþ olsun dileklerimizi sunuyoruz.
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli il Koordinasyon Kurulu Sekreteri
22.04.2019

1 MAYIS ÝÞÇÝ BAYRAMI ÝLE ÝLGÝLÝ BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
KESK, DÝSK, TTB ve TMMOB Kocaeli örgütleri, 1 Mayýs'a dair ortak basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. Eðitim
Sen Kocaeli Þube binasýnda gerçekleþtirilen basýn açýklamasýna sendika ve oda temsilcilerinin yaný sýra CHP,
HDP, Emek Partisi, Halkevleri, Kocaeli Dersimliler Derneði üyeleri de katýldý.
Açýklamayý KESK Dönem Sözcüsü ve SES Þube Baþkaný Gökhan Bektaþ okudu.
Deðerli Basýn Emekçileri;
Bizler, KESK, DÝSK, TMMOB ve TTB Kocaeli Örgütleri
olarak 2019 yýlý 1 Mayýs Emek, Mücadele ve Dayanýþma
gününü ilimiz Kocaeli'nde kutlamayý kararlaþtýrmýþ
bulunuyoruz.
Deðerli Basýn Emekçileri,
Yaþadýðýmýz hayat, biz emekçilerin ne kadar büyük
bir saldýrý altýnda olduðumuzu bizlere açýkça
göstermektedir. Baþta örgütlenme, Toplu Sözleþme
yapma, grev, basýn açýklamasý, miting, yürüyüþ gibi
en temel haklarýmýzýn keyfi tutumlar ile yasaklanmasý,
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Geçtiðimiz yýl Siyasi Ýktidarýnýn iyi çocuðu Konfederasyonlarýndan birinin, tamamen Siyasi bir þova dönüþtürdüðü
Ýzmit 1 Mayýs'ýný gerekçe göstererek, bizlere 2018 yýlýnda ýsrarla alan tahsis edilmemesine karþý, bizler bu
yýl oldukça erken bir dönemde, Kocaeli Mülki Makamlarýna gerek yazýlý, gerekse sözlü baþvurularýmýzý yaptýk,
þimdi gereðini talep ediyoruz.
Bu kentin emekçileri ve örgütleri olarak, bu kentin meydanlarý ve alanlarýnýn bizlere 1 Mayýs Bayramýmýz
için tahsis edilmesinden daha doðal bir hak olamaz. Demokrasinin ve Ýdarenin yerel kurumlar ile iþbirliði
yapmasý zorunluluðun sonucu, bizim de temel talebimizdir.
Kapitalizmin, bütünlüklü olarak en büyük tahribatý yarattýðý Kocaeli'de, bu þehrin emekçileri olarak 1 Mayýs'ta
Kocaeli'nde olacaðýmýzý, tüm sömürü mekanizmalarýna karþý, tabandan gelen, özgürlükler, demokrasi, ekmek
ve barýþ taleplerimizi alanda haykýracaðýmýzý tüm kamuoyuna saygýlarýmýzla ifade ediyoruz.
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ücretlerimizin açlýk sýnýrlarýna doðru baþ aþaðý sürüklenmesi, enflasyon karþýsýnda tükenen sofralarýmýz,
güvencesiz çalýþmanýn dayatýlmasý, eðitim, saðlýk, barýnma gibi temel hizmetlerin tamamen özel piyasanýn
rant alanýna terk edilmesi, Siyasi Ýktidarýn tamamen devþirme ve iþbirlikçi sendikalarý bizzat güdümlemesi
ve önünü açmasý karþýsýnda bizler yani gerçek emek ve meslek örgütleri olarak, tüm ezilenlerin, tüm
emekçilerin sesini yükselteceði en önemli gün ve en önemli alan KUÞKUSUZ 1 MAYIS MEYDANLARI !

KESK-DÝSK-TTB-TMMOB KOCAELÝ ÖRGÜTLERÝ

Ýstanbul Seçimlerinin iptaline yönelik TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu olarak 07.05.2019 tarihinde basýn
açýklamasý gerçekleþtirildi.

YÜKSEK SEÇÝM KURULU'NUN HUKUK DIÞI VE ANTÝ DEMOKRATÝK KARARINI KINIYORUZ
31 Mart 2019 tarihinde gerçekleþtirilen Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkanlýðý Seçimleri, 6 Mayýs 2019
tarihinde Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan iptal edilmiþtir. Yüksek Seçim Kurulu adýna seçimleri yürütmekle
görevli ilçe seçim kurullarý tarafýndan oluþturulan sandýk kurullarý gerekçe gösterilerek verilen iptal kararý,
sandýða yansýyan halk iradesinin gasp edilmesidir.
Ýstanbul halkýnýn iradesini yok sayarak demokrasi tarihimizin en kara lekelerinden biri olarak kayýtlara geçen
bu kararý þiddetle kýnýyoruz! Bu karar, Türkiye'deki tüm yargý organlarý gibi, Yüksek Seçim Kurulunun da
siyasallaþtýðýný bir kez daha göstermiþtir. 2010 referandumundan bu yana yargýnýn her kademesindeki siyasal
kadrolaþma, hukuk devleti anlayýþýný tümüyle ortadan kaldýrmýþtýr.
Bu sürecin sonunda tüm yargý organlarý gibi Yüksek Seçim Kurulu da kararlarýný, hukuk kurallarýna ve içtihada
göre deðil, iktidarýn talimatlarýna göre verir hale gelmiþtir. Halkýn huzur ve güven içinde yaþamasýnýn en
büyük teminatý olan hukuk sistemini iþlemez, yargý organlarýný güvenilmez hale getirenleri asla unutmayacaðýz,
affetmeyeceðiz.
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Yýllardýr sandýðý dilinden düþürmeyenlerin, seçmen iradesine tahammül edemediði net biçimde açýða
çýkmýþtýr. Ýktidarýn, devletin tüm imkanlarýný kullanarak seçimleri ve seçmenleri zan altýnda býrakacak denli
demokrasiden uzaklaþtýðý; kaynaklarý tehlikeye düþen yandaþ medyanýn iftira ve yalanlarýnýn sýnýrýnýn olmadýðý
net biçimde görülmektedir. Bütün bunlar halkýn hafýzasýndan asla silinmeyecektir.
Yaþanan onca hukuksuzluða raðmen halkýn umudu ve direnci ile demokrasiye sahip çýkma kararlýlýðý,
demokrasimizin ve ülkemizin geleceðinin en büyük teminatýdýr.
Bizler tüm hukuksuzluða ve adaletsizliklere raðmen demokrasiye inanmaya, demokrasi yolunda mücadele
etmeye devam edeceðiz. Bu ülke halkýndan ve mücadele geleneðinden umudumuzu asla kesmeyeceðiz.
Demokrasiye her zamankinden daha güçlü biçimde sahip çýkacaðýz!
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

Ýzmit Halkevine, Tarihimize ve Kentimize Sahip Çýkýyoruz!
Son günlerde yerel basýnda, "Halkevi Binasýnýn" geleceði yeniden tartýþýlmaya baþlanmýþ ve farklý öneriler
kamuoyuyla paylaþýlmýþtýr.
Ýlimiz Milletvekili Sayýn Fikri Iþýk, "Halkevi binasý, benzinlik ve Yalý Camii yanýndaki binanýn yýkýlarak, bu alanýn
kent meydanýna çevrilmesini ve altýna ise kapalý otopark yapýlmasýný; yýkýlacak Halkevi Binasýnýn da baþka
bir mahalle taþýnmasýný" önermiþtir.
Halkevi Binasýnýn restorasyonu konusunda, Ýlimizde faaliyet yürüten bir firma tarafýndan hatýrý sayýlýr bir
miktar para yardýmý ile birlikte projelerinin çizildiði bilinmesine raðmen bugüne kadar çalýþmalarýn baþlamamýþ
olmasý durumunun üzerine, Sayýn Iþýk'ýn önerisi düþündürücüdür.
Kocaeli halký, Halkevi Binasý'nýn restorasyon çalýþmalarýnýn baþlamasýný uzun zamandýr beklemekte iken,
Sayýn Iþýk'ýn yýkma yönünde önerisi yalnýzca mühendislik-mimarlýk ve þehir plancýlýðý anlayýþýna uygun
olmadýðý gibi, ayný zamanda tarihimize ve turizme de bir darbedir.
Mesele; Cumhuriyet dönemi mimari mirasý ile hesaplaþma meselesidir.
Ýstanbul'da AKM, Ankara'da Ýller Bankasý ve birçok Cumhuriyet dönemi mimari mirasýnýn bir hesaplaþma
aracý olarak kullanýldýðý gibi ilimizde bu hesaplaþma Mimar Seyfi Arkan'ýn eseri olan Halkevi binasý üzerinden
tartýþmaya götürülmek istenmektedir.
Mesele, bir binanýn yýkýlarak baþka bir yerde yenisinin inþaasý meselesi deðildir.
Cumhuriyetin deðerlerini yok ederek ideolojik olarak mekanlarýn bellekler üzerindeki izleri silinmeye
çalýþýlmaktadýr. Cumhuriyetin erken dönem kuruluþlarýndan olan "Halkevleri" döneminin ihtiyaçlarýna cevap
verme fonksiyonunu bütün süreçlerinde yerine getirmiþtir. 1935 li yýllarda yapýlan plan doðrultusunda, Ýzmit
kent merkezinin geliþiminin tetikleyicisi olarak görülerek, kýyý þeridinin imarý için de önemli bir baþlangýç
olarak deðerlendirilmiþtir. D-100 karayolunun yapýlmasýndan önce "Deniz Kýyýsý" özelliði ile kentin muhteþem
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Mesele bir tarihin bütününden ve baðlamýndan koparýlmasý meselesidir.
Cumhuriyetin erken dönem kuruluþlarýndan olan "Halkevleri " halkýn eðitim, kültür, sanat alanlarýnda
aydýnlanmasýnýn, çaðdaþ bir toplum olabilmesinin önemli araçlarýndandýr. Zaman zaman Halkýn saðlýk ve
ekonomik sorunlarýna deva olmuþ kuruluþlardandýr.
Ýzmit Halkevi Binasý Cumhuriyet Yakýn Tarihinin örnek yapýlarýndandýr ve Osmanlý yapýtý olan Fevziye Camii,,
Kapanca Sokaðý ve yine kentin ticari aksý olan Fethiye Caddesi ile bütünleþmiþ bir yapýdýr. Bu iliþkinin
korunmasý yönünde planlama yapýlmalýdýr. Aksi yönde yapýlacak tüm çalýþmalar kent tarihine vurulacak bir
darbedir.
Ýzmit Halkevi Binasýnýn yýkýlmasýnýn ya da yerinden koparýlarak baþka bir yerde yeniden inþa edilmesinin
teklif edilmesi ne kent yararý, ne de kamu yararý ile açýklanamaz. Bu öneri olsa olsa, Cumhuriyetin bir tarihi
deðerinin ve kazanýmýnýn daha deðersizleþtirilmesi, unutulmasý ve yok olmasý anlamýna gelir.
Halkevi, Ýzmit'in vazgeçilmezlerindendir.
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görselinin en güzel kesitlerinden sonraki süreçte hem önündeki meydan (Halkevi Meydaný), hem de kente
kara yolu ile olan eriþimdeki merkezi duraðý (Halkevi Duraðý) ile de kentsel hafýzaya kazýnmýþ, hayatlarýmýzda
yer edinmiþ kentin simgelerindendir. Günümüze geldiðimizde; mimarisi, Ýzmit ve yakýn çevresi ile yakýn
tarihimize yaptýðý ev sahipliði ve toplumsal-kültürel deðiþimdeki iþlevselliði ile kentimizin simgelerinden
olmuþtur.

Ýzmit'in sorunlarý ilgili taraflarýn birlikteliði ve bütüncül planlama yaklaþýmý ile çözülebilir.
Ýzmit Halkevi uzun zamandýr bakýmsýz, sahipsiz býrakýlmýþ ve iþlevsizleþtirilmiþtir. Baþka bir yere Halkevi
binasýnýn yapýlmasý ile mevcuttaki binanýn korunmasý ayný þey deðildir. TMMOB, Binanýn fenne ve sanata
uygun olarak restorasyonunun yapýlarak harabe olmaktan kurtarýlmasý ve yeniden sanata, edebiyata, þiire,
kongrelere, konferanslara, kurslara, seminerlere, eðitimlere v.s. ev sahipliði yapmasýný ve konunun kent
yöneticilerinin gündemine alýnmasýný önermektedir.
TMMOB olarak, konunun ilgili kurumlarýyla birlikte, TMMOB'ye baðlý ilgili Oda birimlerimizin yapýlacak
çalýþma içerisinde gönüllü olarak çalýþacaðýný Kent Kamuoyuyla paylaþýyoruz.
Kent halkýný, kentin tüm kurum ve kuruluþlarýný "kendi evi olan" Ýzmit Halkevine ve kent hafýzasýna sahip
çýkmaya davet ediyoruz.
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli il Koordinasyon Kurulu Sekreteri
09.05.2019
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ÇAYIROVA TEKSTÝL FABRÝKASI YANGINI ÝLE ÝLGÝLÝ
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
06/06/2019 günü Çayýrova'da kurulu bir tekstil fabrikasýnda meydana gelen yangýnda yetkili makamlarýn
açýklamalarýna göre 4 iþçinin hayatýný kaybettiðini, 6 iþçinin de yaralý olduðunu öðrendik. Hepimizin canýný
yakan bu üzücü olay neticesinde hayatýný kaybeden iþçilerin yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
ÇAYIROVA'DA BAYRAM GÜNÜ YANARAK YAÞAMA HAKLARI ELLERÝNDEN ALINAN CANLARIN
HESABINI KÝMLER VERECEK!!!
Daha önce de benzerlerine tanýk olduðumuz vakalardan ders çýkarýlmamýþ olduðu ne yazýk ki ortadýr.
Mühendisler ve Mimarlar olarak olayýn bir an önce aydýnlatýlmasý ve sorumlularýn adalet karþýsýnda hesap
vermesini talep ediyoruz. Olayýn aydýnlatýlmasý ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için yetkililerin aþaðýdaki
sorularý cevaplamasýný istiyoruz.
Yangýnýn meydana geldiði adresteki Tekstil firmasýnda olmasý gereken ruhhsatlarý var mýdýr? Ýtfaiye denetim
yapmýþ mýdýr? Yapýlan bir denetim var ise sonuçlarý nedir?
Ölen iþçilerin kimlikleri tespit edilemediði açýklandý. Ýþletmede çalýþanlarýn kayýtlarýna bakýlarak, ölenlerin
kimler olduðu yangýnýn üzerinsen bu kadar süre geçmesine raðmen belirlenemez miydi? Bu iþletmede
yangýn anýnda içeride çalýþan kiþilerin isimleri belli deðil midir?
Mülteci-göçmen aileler burada barýndýðý ve kayýt dýþý çalýþtýrýldýðý yönündeki iddialar söz konusudur. Bu
konuya açýklýk getirilmelidir. Çok sayýda mülteci çocuklarýn tekstil iþ kolunda çalýþtýrýldýðý herkesçe bilinmektedir.
Bu iþyerinde de böyle bir durum söz konusu mudur?
Ýþyerlerinde Acil Durumlar Hakkýnda Yönetmelik ve Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda Yönetmelik
gerekleri olan ;
Ýþletmenin bir yangýn algýlama ve ikaz sistemi var mýdýr?
Acil durum tahliye planý, uygun kaçýþ yolu, merdivenleri ve yeterli sayý ve geniþlikte kaçýþ kapýlarý var mýdýr?
Baþta depolama alanlarýnda söndürme sistemi var mýdýr? Bunlarýn periyodik muayene ve testleri yapýlmýþ
mýdýr?
Acil durum tatbikatlarý yapýlmýþ mýdýr?
Hiçbir açýklamada iþletme adýna yer verilmemesi bilinçli bir tercih midir? 4 insanýn hayatýna mal olan bir
iþletmenin ticari itibarý korunmak mý isteniyor?
Bu facia söz konusu iþletmenin gerekli önlemleri almadýðýný göstermektedir. Bu durum karþýsýnda etkili
kurumlar olan makamlar ne yapmýþtýr? Önlem almayanlar kadar denetim görevini yerine getirmeyen kamu
otoritesi de iþletme sahipleri gibi sorumludur ve adalet önüne çýkarýlmalýdýr. Ýtfaiye raporuna getirilen yayýn
yasaðý kararý iþletme sahiplerinin ve sorumluluðu olan diðer kiþi ve kurumlarýn korunduðu þüphesini
güçlendirmektedir.
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu olarak aþaðýdakilerin yapýlmasý gerektiðini savunuyoruz.
Yaþanan bu katliamla ilgili tüm bilgilerin kamuoyu ile paylaþýlmalý,
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Ýþçi saðlýðý ve Ýþ güvenliði ile araþtýrmalar yapýlmalý,
Her yýl ikibine yakýn emekçi iþ cinayetlerinde yaþamýný yitirmektedir. Meclis insan haklarý komisyonunda bu
konu gündeme geldiðinde AKP ve MHP'li üyeler "böyle basit iþlerle mi uðraþacaðýz" diyerek aslýnda bu
yaþananlardan rahatsýz olmadýklarýný dile getirmiþlerdir. TBMM her vatandaþýn hayatýndan sorumludur ve
iþ cinayetlerini gündemine almasý ve araþtýran bir komisyonu kurmasý gerekmektedir.
Ýþ cinayetleri sonrasý iþyeri sahipleri ile birlikte sorumlu kamu otoriteleri de yargýlamaya dahil edilmelidir.
Kayýt dýþý çalýþtýrma ve çocuk iþçiliði kanunlarla yasaklanmýþ olmasýna raðmen baþta tekstil, deri, inþaat gibi
iþ kollarýnda yaygýnlýk göstermektedir. Bu iþ kollarýnda bu husus dikkate alýnarak denetimler yapýlmalýdýr.
Çocuklarýn yaþamý ve eðitimi devlet güvencesi altýnda olmalýdýr.
Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði politika ve uygulamalarýný belirleyen, bakanlýklar, üniversiteler, meslek örgütleri
ve sendikalarýn eþit katýlýmý ile Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Konseyi kurulmalýdýr.
Ruhsatlandýrma süreçlerinin en önemli belgelerinden olan Ýtfaiye Raporlarýnýn güvenilirliði iyiden iyiye
tartýþmalý bir hal almýþtýr. Ýnsan yaþamýný doðrudan etkileyen siyasetin etkin olduðu Belediyelere baðlý olarak
hizmet yapan Ýtfaiye Kurumlarýnýn idari yönden özerkleþmeye ihtiyacý bulunmaktadýr. Ýtfaiye Kurumlarýnýn
müdahale edilebilir ve etki altýna alýnabilir idari yapýsý deðiþmelidir.
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Etkin bir iþyeri denetimi süreci baþlatýlmalý ve denetim raporlarý sendika ve meslek odalarý ile de paylaþýlmalý.

Yitip giden her can bizdendir. Emekçilerin bir lokma ekmek için hayatlarýný kaybetmeleri kabul edilemezdir
ve hepimizin meselesidir. Takipçisi olacaðýz.
Murat Kürekçi
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
06.06.2019

ÖNLEMÝ ALINMAYAN HER ÝÞ KAZASI CÝNAYETTÝR!
Çayýrova'da geçtiðimiz günlerde yaþananan kaza sonrasý, fabrika içerisinde bulunan iþçilerin hayatýný
kaybetmesi ile ilgili TMMOB KESK-DÝSK ve TTB olarak 11 Haziran 2019 tarihinde ortak basýn açýklamasý
gerçekleþtirildi.
Eðitim Sen Þube Binasýnda gerçekleþtirilen basýn
açýklamasýna KESK dönem sözcüsü Etem Kartal,
DÝSK'e baðlý Genel Ýþ Sendikasý Þube Mali
Sekreteri Hasan Annika, TMMOB Kocaeli Þube
Baþkaný Murat Kürekçi ve TTB adýna Mehtap
Yýlmaz Maçkalý ile sendika üyeleri katýldý.
Yapýlan Basýn Açýklamasý Metni;
ÖNLEMÝ ALINMAYAN HER ÝÞ KAZASI
BÝR CÝNAYETTÝR!
BASINA VE KAMUOYUNA
Deðerli basýn emekçileri, kýymetli dostlar,
6 Haziran günü bayram yapýlmasý gereken bir
günde aldýðýmýz bir haberle hepimiz çok üzüldük.
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Çayýrova ilçesinde bir tekstil firmasýna ait fabrikada
nedeni henüz açýklanmayan bir sebeple çýkan
yangýnda ölü sayýsý net ifade edilemese de 5 iþçinin
yaþamýný yitirdiðini büyük bir üzüntü ile öðrendik.
Ülkemizde özellikle son yýllarda iþ kazalarýnýn
sayýsýnda büyük bir artýþ olmasý bu alana dair
ihmalleri ve sorumsuzluklarý bir kez daha gözler
önüne sermektedir. Üzülerek ifade etmek
gerekirse Türkiye iþ kazlarýnda Avrupa 1.si Dünya
3.sü konumundadýr. Bu durum net olarak
göstermektedir ki, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði ihmal
edilerek iþçilerin yaþam hakký sermayenin kar
hýrsýna kurban edilmektedir.
Geçmiþ yýllarda yaþadýðýmýz ve Cumhuriyet
tarihinin en büyük maden kazasý olarak tarihe geçen Soma maden kazasý, Ermenek maden kazasý, Ýstanbul
Esenyurt'ta kaldýklarý çadýrda çýkan yangýn sonucu ölen iþçiler ve Aladað'da kýz öðrenci yurdunda çýkan
yangýn sonucu yanarak can veren çocuklarýmýzýn ölümü, iþ ve iþçi güvenliði ve önlemleri konusunda ihmallerin
suiistimallerin devam ettiðini gösteriyor.
Yaþanan bu iþ cinayetlerinden sonra hükümetin yaptýðý en etkili giriþim olaylar hakkýnda yayýn yasaðý getirmek
ve gerçeklerin kamuoyundan gizlenmesini saðlamaktýr. Buradan þunu ifade etmek isteriz ki, her ne kadar
yayýn yasaðý getirseniz de gerçekleri gizleyemeyeceksiniz.
Emek ve meslek örgütleri olarak son yaþanan bu iþ kazasýnda gerek kamuoyunun ve gerekse bizlerin doðru
bilgilendirilmeye ve yaþanan bu cinayette sorumluluðu olanlarýn bir an önce adalet karþýsýna çýkarýlmasýný
ve hesap vermesini talep ediyoruz.
Bu anlamýyla gerçeklerin açýða çýkarýlmasý için tüm yetkili makamlardan þu sorularýmýzýn cevabýný bekliyoruz;
Bayram tatil olan bir günde fabrikada çalýþma var mýydý? Çalýþma yok ise iþçiler neden fabrika da bulunuyordu?
Yangýnýn meydana geldiði adresteki tekstil firmasýnda yeterli ve kullanýlabilir durumda yangýn merdivenleri
var mýdýr? Olmasý gereken iþletme ruhsatlarý var mýdýr? Ýtfaiye denetim yapmýþ mýdýr? Yapýlan bir denetim
var ise sonuçlarý nedir?
Ölen iþçilerin kimlikleri tespit edilebildi mi? Yangýn esnasýnda fabrikada kaç iþçi çalýþtýrýlmaktaydý bu iþçilerin
kayýtlarý ilgili makamlara bildirilmiþ midir?
Mülteci, göçmen aileler burada barýndýðý ve kayýt dýþý çalýþtýrýldýðý yönündeki iddialar söz konusudur. Bu
konuya açýklýk getirilmelidir. Çok sayýda mülteci çocuklarýn tekstil iþ kolunda çalýþtýrýldýðý herkesçe bilinmektedir.
Bu iþyerinde de böyle bir durum söz konusu mudur?
Ýþyerlerinde Acil Durumlar Hakkýnda Yönetmelik ve Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda Yönetmelik
gerekleri olan, Ýþletmenin bir yangýn algýlama ve ikaz sistemi var mýdýr? Acil durum tahliye planý var mýdýr?
Depolama alanlarýnda söndürme sistemi var mýdýr? Bunlarýn periyodik muayene ve testleri yapýlmýþ mýdýr?
Acil durum tatbikatlarý yapýlmýþ mýdýr?
Hiçbir açýklamada iþletme adýna yer verilmemesi bilinçli bir tercih midir? 5 insanýn hayatýna mal olan
cinayetin üstü örtülmek mi isteniyor? Bu iþletmenin ticari itibarý korunmak mý isteniyor?
Bu facia söz konusu iþletmenin gerekli önlemleri almadýðýný göstermektedir. Bu durum karþýsýnda ilgili kurum
ve makamlar ne yapmýþtýr? Önlem almayanlar kadar denetim görevini yerine getirmeyen kamu otoritesi
de iþletme sahipleri gibi sorumludur ve adalet önüne çýkarýlmalýdýr. Ýtfaiye raporuna getirilen yayýn yasaðý
kararý iþletme sahiplerinin ve sorumluluðu olan diðer kiþi ve kurumlarýn korunduðu þüphesini güçlendirmektedir.
Bu bir kaza deðil cinayettir. Dolayýsýyla kazaya dair tüm ayrýntýlar, yapýlan inceleme ve demetim raporlarý
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Meclis insan haklarý komisyonunda bu konu gündeme geldiðinde AKP ve MHP'li üyeler "böyle basit iþlerle
mi uðraþacaðýz" diyerek aslýnda bu yaþananlardan rahatsýz olmadýklarýný dile getirmiþlerdir. TBMM her
vatandaþýn hayatýndan sorumludur ve iþ cinayetlerini gündemine almasý ve araþtýrma komisyonu kurmasý
gerekmektedir.
Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði politika ve uygulamalarýný belirleyen, bakanlýklar, üniversiteler, meslek örgütleri
ve sendikalarýn eþit katýlýmý ile Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Konseyi kurulmalýdýr.
Bu tür afetlerde gerek ilk müdahale birimleri olan itfaiye ve gerekse Afad gibi kurumlarýn daha etkin çalýþmasý
için siyasi otoriteden arýndýrýlmasý ve özerk bir yapýya kavuþturulmasý gerekmektedir.
Yitip giden her can bizdendir. Emekçilerin bir lokma ekmek için hayatlarýný kaybetmeleri kabul edilemez bir
durum ve hepimizin meselesidir.
KESK - DÝSK - TMMOB - TTB KOCAELÝ ÖRGÜTLERÝ
KESK Dönem Sözcüsü
Etem KARTAL
Yapý-Yol Sen Þb Bþk.
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ve yargý süreci kamuoyu ile þeffaf bir þekilde paylaþýlmalýdýr.

SOMA'DA ADALET GÖÇÜK ALTINDA KALDI!
301 Maden Ýþçisini yitirdiðimiz Soma Faciasýnýn 5.yýlýnda ÝSÝG Meclisi, DÝSK,KESK,TMMOB,ve TTB olarak
"Ýnsan Haklarý Parkýnda" basýn açýklamasý gerçekleþtirildi.
Ortak Basýn Açýklamasý TMMOB Ýl Koordinasyon Sekreteri Murat Kürekçi ve ÝSÝG Meclisi Üyesi Selçuk
KARSTARLI tarafýndan okundu.
ÝÞÇÝLER MEZARDA, SORUMLULAR DIÞARIDA
ADALET ÝSTÝYORUZ!
Bundan tam 5 yýl önce, 2014 yýlý Mayýs ayýnda Soma'da 301 maden iþçisini yitirmiþtik. Bu süre zarfýnda
acýlarýmýzýn hafiflemesi bir yana, yaralarý daha da kanatan geliþmeler yaþandý.
Bilindiði gibi, madenin patronu Can Gürkan ölümünden sorumlu olduðu her iþçi için yaklaþýk 5 gün hapis
yatmasýnýn ardýndan geçtiðimiz ay tahliye oldu. Böylece 301 maden iþçisi arkadaþýmýzýn ardýndan adalet de
gçük altýnda kaldý.
Ýþçinin emeðinin olduðu kadar yaþamýnýn da ucuz olduðu bu düzende, insanlýk bir kez daha göçük altýnda
kalmýþ oldu.
Bu göçük ülkeyi yönetenlerin eseri olan hukuki bir göçüktür, politik bir göçüktür, ekonomik bir göçüktür,
ahlaki bir göçüktür.
Ülkemizde hukukun çöküþü Soma davasýyla bir kez daha gözler önüne serilmiþtir. Davayý Soma'dan kaçýran,
katliamda sorumluluðu bulunanlarý yargýlama konusu yapmayan, maden patronu ve yöneticilerini "olasý
kasýt" üzerinden deðil; "bilinçli taksir" ile "cezalandýrarak" adeta ödüllendiren yargý sistemi, bir iþçi için 5
gün hapis yatmayý yeterli görmüþ; ülkemizde "hukuk"un geldiði noktayý bir kez daha gözler önüne sermiþtir.
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Baþýndan beri madenlerde gerekli denetimi yapmayanlar,
Soma'daki öldüren çalýþma düzenine izin verenler,
güvencesiz ve taþeron çalýþtýrma biçimlerini egemen
hale getirenler, sendikalaþmanýn önüne engeller koyanlar
hiçbir biçimde hesap vermemiþtir. Aksine bu boyuttaki
katliamlarýn "fýtrat" olduðunu ifade ederek, katliamýn
politik savunusuna devletin tepesinin imzasýný atmýþlardýr.
Bu düzen, daha fazla kar için daha fazla kan dökülmesini
meþru gören bir düzendir. Soma katliamýnýn ardýndan
"Artýk hiçbir þey eksisi gibi olmayacak" diyenler, hiçbir
þeyi deðiþtirmemiþ ve her þey eskisi gibi devam etmiþtir.
Soma katliamýndan bugüne en az 28 Soma katliamý kadar
daha iþçinin yaþamýný yitirmesi kaza deðil, tesadüf deðil, hata deðil, ülkeyi yönetenlerin kasýtlý bir tercihidir.
Ýþçi Saðlýðý Ýþ Güvenliði yasasýnýn, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði olarak deðiþtirilmesi, iktidar için iþin ve patronlarýn
güvenliðinin iþçinin yaþamýndan daha öncelikli olduðunu göstermektedir. Sadece kavramlardaki deðiþimde
bile kendi gösteren bu zihniyetinin sonucu olarak, Türkiye iþ cinayetlerinin en fazla olduðu ülkelerden biri
olmuþtur.
Bugün içinde bulunduðumuz ekonomik göçükten çýkýþ için insaný, emeði, doðayý ve yaþamý deðil; kaný,
gözyaþýný, betonu ve yýkýmý güvence altýna alan bir yol tercih edilmektedir. Bu korkunç tercih, 301 iþçinin
ölümüne sebep olan maden patronuna yeniden maden iþletme hakký vererek bir kez daha ilan edilmiþtir.
Demokrasi isteyenlerin, basýn özgürlüðüne sahip çýkanlarýn, yaþamý savunanlarýn, barýþ talep edenlerin,
iktidarý eleþtirenlerin hapishanelere doldurulduðu bir ülkede, 301 kiþiyigöz göre göre ölüme yollayanlarýn
serbest olmasý, dibi görünmeyen derinlikte bir ahlaki göçüktür.
Gerekli iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði önlemlerini bilerek ve isteyerek almamak hata deðil, kasýttýr.
Yýllýk üretim planýnýn neredeyse üç katý üretim yapmak için iþçileri zorlamak hata deðil, kasýttýr.
Madenlerdeki taþeron, rodövans, dayýbaþýlýk gibi güvencesiz çalýþtýrma uygulamalarýný yaygýnlaþtýrmak,
madenleri özelleþtirmek, kamu denetiminden çýkarmak hata deðil, kasýttýr.
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu

TMMOB Danýþma Kurulumuz, 31 Mart 2019 tarihinde yapýlan Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý
Seçimlerinin hukuksuz biçimde iptal edilmesi üzerine, yaþanan geliþmeleri tarihe not düþmek ve
demokrasiye sahip çýkmak adýna aþaðýdaki sonuç bildirisinin kamuoyu ile paylaþýlmasýný oy birliðiyle
kabul etmiþtir.

SÝYASAL MENFAATLERÝ ÝÇÝN HALKIN ÝRADESÝNÝ GASP ETMEK ÝSTEYEN HUKUK DIÞI
GÝRÝÞÝMLERE KARÞI DEMOKRASÝYE VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜÐÜNE HER ZAMANKÝNDEN
DAHA GÜÇLÜ BÝÇÝMDE SAHÝP ÇIKACAÐIZ!
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði, seçme ve seçilme hakkýný, halk iradesini ve hukukun üstünlüðü
ilkesini demokrasinin en temel deðerleri arasýnda görmektedir. Ülkemizde demokrasinin egemen olabilmesi
için, bu deðerlerin tavizsiz biçimde korunmasý gerektiðine inanmaktadýr. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri, hem
propaganda dönemi hem de seçim sonrasýyla, demokratik deðerlerin ayaklar altýna alýndýðý, hukukun
çiðnendiði ve halk iradesinin yok sayýldýðý bir süreç olarak iþlemiþtir. Demokrasimizi hedef alan bu tehdidi
çok kaygý verici görüyor, baþta mühendis, mimar ve þehir plancýsý meslektaþlarýmýz olmak üzere tüm halkýmýzý
demokrasiyi savunmaya davet ediyoruz.

216

MMO Kocaeli Þube 14. Dönem Çalýþma Raporu

Seçim dönemi boyunca iktidar partisinin kullanmýþ olduðu ayrýþtýrýcý ve hedef gösterici söylemler, yurttaþlarýn
güvenliðini, ülkenin barýþ ve huzurunu tehdit altýnda býrakmýþtýr. Bizzat Cumhurbaþkaný tarafýndan kullanýlan
nefret dili, devletin resmi kurumu olan TRT ve Anadolu Ajansý baþta olmak üzere yandaþ medya organlarý
tarafýndan tüm topluma yayýlmýþtýr. Medyada yer alan haberlerde, muhalif partiler terör örgütleriyle iþbirliði
yapmakla suçlanmýþ, bu partilere oy verenler terör destekçisi olarak itham edilmiþtir.
Bu antidemokratik propaganda süreci, seçim akþamýndan itibaren yeni bir boyut kazanmýþtýr. Sandýklarýn
açýlmasýyla birlikte, sonuçlarý yayýnlayan Anadolu Ajansý aracýlýðýyla büyük bir manipülasyon yapýlarak, gerçek
sonuçlarýn kamuoyu tarafýndan öðrenilmesini geciktirmiþtir. Halký kandýrmaya ve devam eden sayým
süreçlerini etkilemeye yönelik bu saptýrma, özellikle Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Seçimlerinde
çok ciddi bir boyuta ulaþmýþtýr. Sandýk sonuçlarýnýn muhalefet adayýnýn lehine dönmesiyle birlikte veri
akýþýnýn durdurulmasý, basýn etiði ve kamusal yayýncýlýk anlayýþý için yüz karasýdýr. Bu art niyetli ve ahlaksýz
kararýn arkasýnda olan Anadolu Ajansý yetkilileri istifa etmelidir.
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Tek adam rejimi altýnda gerçekleþtirilen bu ilk
seçimlerde, iktidarda bulunan Adalet ve Kalkýnma
Partisi, devletin tüm imkânlarýný ve atanmýþ
bakanlarýný partilerinin seçim çalýþmalarý için
seferber ederek, seçim hukukuna ve siyasal ahlaka
aykýrý hareket etmiþtir. Erdoðan'ýn Cumhurbaþkaný
sýfatýyla yürüttüðü seçim çalýþmalarýnýn Yüksek
Seçim Kurulu denetiminin ve seçim hukukunun
sýnýrlarý dýþýnda tutulmasý, Partiler arasýndaki
eþitsizliði ve adaletsizliði derinleþtirmiþtir. Bu
durum, tek adam rejiminin ülkemizin hukuk rejimi, seçim sistemi ve siyasal geleneði ile baðdaþmadýðýnýn
en açýk göstergelerinden biridir.

Ayný saatlerde AKP adayýnýn ve Ýl Baþkanýnýn seçimleri kazandýklarýna yönelik açýklamalarý, sürecin basit bir
iletiþim hatasý deðil, bilinçli bir manipülasyon olduðunun en önemli göstergesidir. Ýktidar partisi seçim
akþamýnda henüz sandýklarýn tamamý sayýlmadan, bir oldu-bitti ile Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýný
gasp etmek istemiþtir. Bu giriþim sadece seçim güvenliðini deðil, sokaklarda yaþanabilecek olasý bir
provokasyonla halkýn güvenliðini de tehlikeye atmýþtýr. Halkýn saðduyusu ve muhalefet adayýnýn düzenli
bilgilendirmesi 31 Mart gecesi hem seçimlerin hem de halkýn güvenliðini saðlamýþtýr. 1 Nisan 2019 sabahýnda,
Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan açýklama ile Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'na
Ekrem Ýmamoðlu'nun seçildiði ilan edilmiþtir.
Seçim ve sayým iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan antidemokratik uygulama ve kararlar Ýl-Ýlçe Seçim
Kurullarý ve Yüksek Seçim Kurulu aracýlýðýyla devam etmiþtir. Bu süreçte seçim kurullarý, muhalefet partilerinin
seçim güvenliði ve sandýk sonuçlarýna iliþkin tüm itirazlarýný reddederken, iktidar partisinin her itirazý kabul
görmüþtür. Bu çifte standart özellikle Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde çok daha çarpýcý biçimde
gözlemlenmiþtir. Seçim hukukunun ülkenin Doðusunda farklý Batýsýnda farklý, iktidar partisi için farklý
muhalefet partileri için farklý uygulandýðý bu seçim süreci, yurttaþlarýmýzýn seçimlere ve seçim kurullarýna
güvenini derinden sarsmýþtýr.
Bu süreç içerisinde alýnan en antidemokratik kararlardan birisi seçime katýlmalarýnda hiçbir sakýnca görülmeyen
Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilmiþ isimlere, seçimleri kazandýklarý yerlerde hak ettikleri
mazbatalarýnýn verilmemesi olmuþtur. OHAL döneminde hukuksuz biçimde ihraç edilenlerin en temel
yurttaþlýk haklarý olan seçilme haklarýnýn da yok sayýlmasý, ülkemizdeki OHAL-KHK Rejiminin fiilen devam
ettiðinin göstergesidir. Mazbatasý verilmeyen isimlerin yerine seçimlerde ikinci olan parti adayýnýn
yetkilendirilmesi, sadece seçimi kazanan adayýn hakkýnýn deðil, onu seçen halkýn da iradesinin gasp edilmesine
neden olmuþtur.
Seçimler sonrasýnda iktidar partisi sözcüleri ve yandaþ kesimleri tarafýndan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi
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Seçimlerini þaibeli hale getirmek için tarihte eþine az rastlanýr bir karalama operasyonu baþlatýlmýþtýr. Bu
süreç boyunca Ýstanbullu seçmenler ve seçim kurulu üyeleri adeta organize suç þüphelisi muamelesine
uðramýþtýr. Her defasýnda akla hayale gelmeyecek iddialarla kamuoyu oyalanýrken, týpký seçim öncesinde
olduðu gibi, devletin tüm imkânlarý bu tutarsýz iddialarý haklý çýkarmak için seferber edilmiþtir. Anayasa ve
yasayla devletin korumasý altýnda olan kiþisel verilerin bile AKP örgütlerince kamuoyuna açýklanmasý,
partileþmiþ bir devlet bürokrasisinin yurttaþlar ve demokrasi açýsýndan ne denli korkunç sonuçlar yaratacaðýný
göstermiþtir.
Yüksek Seçim Kurulu, daha önceki tüm içtihatlarýný yok sayarak, iktidar partisi istiyor diye, somut bir delil
ve sandýk þerhi olmaksýzýn Ýstanbul'daki tüm geçersiz oylarý ve bazý ilçelerde kullanýlan tüm oylarý yeniden
saydýrmýþtýr. Birleþtirme tutanaðý hazýrlanmýþ olmasýna raðmen, yeniden sayýmlar gerekçe gösterilerek,
Ýstanbul'un seçilmiþ Büyükþehir Belediye Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu'na mazbatasý haftalarca verilmemiþ,
Ýstanbul halký hizmet alýmýndan mahrum edilmiþtir.
Yaþanan tüm bu sürecin sonunda 6 Mayýs 2019 tarihinde toplanan Yüksek Seçim Kurulu, yedek üyelerinde
katýlýmýyla yaptýðý oylamada, 4'e karþý 7 oyla, Ýstanbul Büyükþehir Belediye seçimlerinin yenilenmesine,
Ekrem Ýmamoðlu'nun mazbatasýnýn iptal edilmesine karar vermiþtir. 15 gün sonra yayýnlanan gerekçeli
karara göre seçimler, "bazý seçim kurulu üyelerinin kamu görevlisi olmamasý" ve "bazý sandýklardaki oy
sayým çetelelerindeki imzalarýn eksikliði" nedenleriyle iptal edilmiþtir. Ýktidar partisinin seçimleri
itibarsýzlaþtýrmak için ileri sürdüðü "oy çalma" iddialarýnýn tümüyle asýlsýz olduðunun teyit edildiði gerekçeli
kararýn içeriði, halkýn sandýða yansýyan iradesinin hukuki deðil siyasi nedenlerle iptal edildiðinin delili
niteliðindedir. Seçimleri iptal eden kararýn altýna imza atarak, Ýstanbul halkýnýn iradesini gasp eden, siyasal
iktidarýn isteklerini halkýn tercihinden üstün gören Yüksek Seçim Kurulu üyelerini asla unutmayacaðýz. Yüksek
Seçim Kurulu bu kararla birlikte, hem kendi meþruiyetini hem de bugüne kadar yürüttüðü seçimlerin
sonuçlarýnýn güvenilirliðini ortadan kaldýrmýþtýr.
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde yaþananlar, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiþtir. Devletin
olanaklarýný kullanarak seçmenleri baský altýna alanlar, propaganda sürecini eþitler arasý bir yarýþ olmaktan
çýkaranlar, yurttaþlarýn seçme ve seçilme hakkýný yok sayanlar, hukuku kendi keyiflerince iþletenler ve
nihayetinde halkýn iradesini elinden alanlar demokrasiye karþý büyük bir suç iþlemiþtir.
Bizler bu ülkenin mühendis, mimar ve þehir plancýlarý olarak, halkýn hukuka olan güveninin derinden sarsýldýðý,
insan haklarý ihlallerinin birbirini izlediði, bir insanlýk suçu olan iþkence ve kötü muamelenin yaygýnlaþtýðý
ve demokrasinin büyük bir yara aldýðý bu süreçte demokrasiyi ve hukukun üstünlüðünü koruma doðrultusundaki
kararlýlýðýmýzý bir kez daha vurguluyoruz. Siyasi iktidarýn ve devletin farklý organlarý içerisindeki siyasallaþmýþ
odaklarýn demokrasiyi ve hukuku yok sayan giriþimleri karþýsýnda, demokrasiye ve hukuka her zamankinden
daha güçlü biçimde sahip çýkacaðýz! Bu ülke halkýndan ve mücadele geleneðinden umudumuzu asla
kesmeyeceðiz.
23 Haziran'da Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek seçimlerde tüm halkýmýzý oy kullanmaya, sandýklara ve demokrasiye
sahip çýkmaya çaðýrýyoruz! Yaþasýn TMMOB, Yaþasýn Demokrasi Mücadelemiz!
TMMOB DANIÞMA KURULU
25.05.2019
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Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Yunus Yener, "LPG'li
Araçlarýn Kapalý Otoparklara Alýnmasý Giriþimi
Taþýdýðý Hayati Riskler Nedeniyle Durdurulmalý,
Sýzdýrmazlýk Kontrolü/Raporu Uygulamasý Yeniden
Baþlamalýdýr" baþlýklý bir açýklama yaparak
yetkilileri göreve çaðýrdý.
LPG'li Araçlarýn Kapalý Otoparklara Alýnmasý
Giriþimi
Taþýdýðý Hayati Riskler Nedeniyle Durdurulmalý,
Sýzdýrmazlýk Kontrolü/Raporu Uygulamasý Yeniden
Baþlamalýdýr
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LPG'LÝ ARAÇLARIN KAPALI OTOPARKLARA ALINMASI GÝRÝÞÝMÝ TAÞIDIÐI HAYATÝ RÝSKLER
NEDENÝYLE DURDURULMALI!

19.12.2007 tarih ve 26735 sayýlý Resmi Gazete'de
yayýmlanarak yürürlüðe giren Binalarýn Yangýndan
Korunmasý Hakkýnda Yönetmelik'te deðiþiklik
yapýlmasýný öngören taslak, Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý tarafýndan görüþe açýlmýþtýr. Deðiþiklik
taslaðýnda, konutlarýn yer aldýðý binalar hariç
olmak üzere TS 9881 standardý ve Ýtfaiye Teþkilatýndan gerekli izinlerin alýnmasý kaydý ile LPG kullanan
araçlarýn kapalý otoparklara alýnmasýöngörülmektedir.
Söz konusu düzenleme giriþimi, ülkemizdeki otoparklarýn ve araçlarýn büyük kýsmýnýn mevcut durumu
nedeniyle oldukça riskli ve tehlikeli sonuçlar oluþturabilecektir. Odamýzýn görüþü, mevcut þartlarda LPG'li
araçlarýn kapalý otoparklara alýnmamasý yönündedir.
Söz konusu düzenleme yerine otoparklarýn uygun olan bir kýsmýnýn, Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda
Yönetmeliðe göre otopark katýnýn taban alanlarýnýn yüzde 5'nin yan alanlarýnda açýklýk býrakýlarak açýk
otopark olarak düzenlenmesi ile LPG'li araçlar için otopark sorunu kýsmen de olsa çözülebilir.
Ancak yine de belirtmeliyiz ki, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn 2017 yýlýnda yaptýðý bir mevzuat
deðiþikliði (24.07.2017 tarih ve 30106 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Araçlarýn Ýmal, Tadil ve Montajý
Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik) ile LPG'li araçlarýn gaz sýzdýrmazlýk kontrolü;
araç tadilatýný yapan ya da araç yakýt sistemini deðiþtiren firmalarýn inisiyatifine (beyanýna!) býrakýlmýþ,
araçlarýn kontrol ve denetimi ortadan kaldýrýlmýþtýr. Böylelikle LPG'li araçlarýn baðýmsýz kurum ve kuruluþlarca
yapýlan gaz sýzdýrmazlýk kontrolü tamamen iptal edilmiþ ve o günden beri bu araçlar (TÜÝK'in 2019 yýlý Ocak
ayý motorlu kara taþýtlarý istatistiklerine göre trafiðe kayýtlý 12 milyon 437 bin 250 adet otomobilin yüzde
37,8'ini oluþturan 4 milyon 703 bin 163 LPG'lidir) denetimsiz býrakýlmýþ, halkýn mal ve can güvenliði tehlikeye
atýlmýþtýr.
Halkýn can ve mal güvenliði ve kamu düzeni açýsýndan yapýlmasý gerekenler açýktýr:
"
Sanayi ve Teknoloji ile Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýklarý üzerlerine düþen görevi yerine getirmeli,
önceki dönemlerde olduðu gibi LPG'li araçlarýn yýlda en az bir kez olmak üzere Sýzdýrmazlýk Kontrollerinin
akredite kurum ve kuruluþlarca yapýlmasý yeniden saðlanmalýdýr.
"

Bu koþul saðlanmadýkça ve otoparklarda gerekli teknik düzenlemeler yapýlmadýkça LPG'li araçlarýn
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kapalý otoparklara alýnmasýna yönelik Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn yapmak istediði düzenlemeden
vazgeçilmelidir.
LPG tanklarýnýn ve dönüþüm sistemlerinin seviyesinin ECE 67.01 teknik düzenlemesine uygun hale getirilmesi
ve mevcut LPG'li araçlarýn kontrolü saðlanmalýdýr.
"

LPG'li araçlarýn periyodik bakýmlarýnýn yapýlmasýný saðlayacak bir takip sistemi oluþturulmalýdýr.

"
Yetkili ve görevli kýlýnan kurum ve kuruluþlarýn yapacaðý düzenlemelerde halkýn can ve mal güvenliði
mutlaka göz önünde bulundurulmalýdýr.
Bu vesileyle Odamýzýn 1998 yýlýndan itibaren LPG/CNG'li araçlarýn denetimine yönelik yürüttüðü faaliyetlerde
edindiði birikim ve teknik donaným ile konunun çözümünde kamu kurumlarýna her düzeyde yardýmcý olmaya
hazýr olduðunu kamuoyuna duyururuz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný

17 AÐUSTOS DEPREMÝNÝ YAÞADIK,
UNUTMADIK; YAÞAM ÝÇÝN UNUTTURMAYACAÐIZ!
17 Aðustos 1999 yýlýnda meydana gelen Marmara Depremi'nin 20. yýlýnda TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu
olarak hazýrladýðýmýz anma etkinlikleri kapsamýnda gerçekleþtirdiðimiz basýn açýklamasý ÝKK sekreteri olarak Þube
Baþkanýmýz Murat KÜREKCÝ tarafýndan okundu. Basýn açýklamasýna TMMOB a baðlý odalarýn Kocaeli Þubeleri,
Üyelerimiz ve Diðer kurum ve kuruluþ temsilcileri katýldý.
Basýn açýklamasý metni :
17 AÐUSTOS DEPREMÝNÝ YAÞADIK, UNUTMADIK;
YAÞAM ÝÇÝN UNUTTURMAYACAÐIZ!
Bugüne kadar yaþamýþ olduðumuz depremler,
ülkemizin bir deprem ülkesi olduðunu ortaya
koymaktadýr. 100 yýl içerisinde oluþan depremlerde
yaklaþýk 110 bin insanýmýz yaþamýný yitirmiþ, 700
bin civarýnda yapý yerle bir olmuþtur. Çok sayýda
insanýmýz yaralanmýþ, sakat kalmýþ, milyarlarca dolar
ekonomik kayýp ortaya çýkmýþtýr.
"Kuzey Anadolu Fay Hattý", dünyanýn en tehlikeli
faylarýndan biridir. Bingöl Karlýova'dan Marmara
Denizi`ne ve oradan da Yunanistan`a geçen bir fay
hattýdýr. Bu fay hattýnda oluþan her deprem baþka
bir depremin habercisi olarak fay hattý üzerinde
veya yakýnýnda bulunan kentleri büyük ölçüde
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Depremin yol açtýðý yýkýmlar çok sayýda can kaybýna ve çok büyük yapý hasarlarýna neden olmuþtur. Yapýlarda
meydana gelen yangýn ve kimyasal madde sýzýntýlarý nedeniyle insanlar zehirlenmiþ, çevre felaketleri yaþanmýþtýr.
Depremler; can kaybý, yaralanma, sakat kalma, ekonomik kayýplar, psikolojik sorunlar, bulaþýcý ve salgýn hastalýklar,
pazar kaybý, üretim ve gelir kaybý, enflasyon, acil yardým harcamalarý, iþsizlik ve planlanan yatýrýmlarýn gecikmesi
gibi önemli sonuçlar doðurmaktadýr. 17 Aðustos Depremi bu sonuçlarýn tümünü ortaya çýkaran bir deprem olarak
kayýtlara girmiþtir.
Ülke tarihimizin en büyük ve sonuçlarý itibariyle en acý depremlerinden biri olan Gölcük Merkezli Doðu Marmara
depreminin üzerinden tam 20 yýl geçti. Bu depremde; Resmi rakamlara göre 18 binin üzerinde yurttaþýmýz hayatýný
kaybetti, 50 binden fazla kiþi yaralandý. 330 bin konut, 50 bin iþyeri hasar gördü, Yapýlarýn %6`sý yerle bir oldu,
%7`si aðýr hasar aldý ,%12`si de orta ölçekte hasar gördü. Yani yapýlarýmýzýn %25`i, kullanýlamaz hale geldi. Kimi
referanslara göre 20 milyar dolardan fazla ekonomik kayýp ortaya çýktý.
"Kocaeli'de depremde aðýr hasar alan 29 binanýn içerisinde insanlarýn yaþadýðý bilinmektedir. Yapý stokumuzun
yaklaþýk yüzde 50'si hala depreme dayanýksýz" olduðu ve maalesef Kocaeli'de yapýlaþmayla ilgili çok ciddi yol
alýnamadýðý ilgili oda yetkililerimizce ifade edilmektedir.
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etkilemektedir.
Bu nedenle büyüklüðü 7,4 olan 17 Aðustos Gölcük merkezli deprem; baþta Ýstanbul olmak üzere çevre illeri büyük
ölçüde etkilemiþtir. En büyük can kayýplarý Kocaeli, Sakarya ve Yalova`da ortaya çýkmýþtýr. 16 ilimiz bu depremden
etkilenmiþtir.

"Ýlimizde, 1999 Depremi'nde yaklaþýk 4 bin binamýz orta hasar almýþ, ancak 2 bin tanesi güçlendirilmiþtir. Kalan
2 bin adet bina, hala insanlarýmýz tarafýndan kullanýlmaktadýr. 2012 yýlýnda çýkarýlan Kentsel Dönüþüm Yasasý'ndan
sonra binalarýn depreme dayanýklý olup olmadýðý lisanslý firmalar tarafýndan testleri yapýlarak raporlanmaktadýr.
Bu raporlar sonucu yaklaþýk 5 bin binanýn risk analizi yapýlmýþ olup, bunlarýn 4 bin 500 tanesi yýkýlmýþtýr. Geriye
kalan 500 binada ise hala yaþamýn devam ettiði bilinmektedir. Bu durumda ilimizde en az 529 bina da yaþayan
hemþehrilerimiz olasý bir depremde ölümle burun burunadýr ve o evlerde yaþamlarýn devam etmesine Belediyelerimiz
göz yummaktadýr. Kartal'da kendiliðinden yýkýlan bina dahi Belediyelerimizi "yaþatmak" için harekete geçirememiþtir.
1999 Gölcük ve Düzce Depremlerinin ortaya çýkardýðý büyük ölçekli can ve ekonomik kayýplar nedeniyle, her
kurum ve kuruluþ "deprem" konusunda yeni organizasyon ve mevzuat düzenlemelerini yapmýþ, ancak zaman
ilerledikçe adeta deprem gerçeði unutulmaya yüz tutmuþ ve oluþturulan organizasyonlar ile yasal düzenlemeler
de etkisizleþmiþtir.
Bu yapýlanmalarý incelediðimizde;
9 Haziran 2000 tarihinde, "Bilim insanlarýnca yapýlan deprem tahminlerini bilimsel açýdan deðerlendirerek saðlýklý
sonuçlar üretme ve kamuoyunun bu konuda en güvenilir bilgiyi saðduyu biçiminde alabilmesini saðlayacak
açýklamalar yapma" ve "Ülke ihtiyaçlarý göz önünde bulundurularak, deprem zararlarýnýn en aza indirilmesine
yönelik araþtýrma çalýþmalarý için öncelikli alanlarý belirleme" konularýný öncelikli çalýþma planý olarak belirleyen
Ulusal Deprem Konseyi kuruldu. Konsey 2002 yýlýnda öncü ve kapsamlý bir çalýþma ile 'Ulusal Deprem Stratejisi`ni
tüm boyutlarý ile kitaplaþtýrmýþ, 2005 yýlýnda ikinci bir çalýþma ile deprem alanýnda yapýlmasý gereken araþtýrma
konularýný tanýmlamýþtý. Maalesef bu önemli çalýþmalarý yapmýþ olan Ulusal Deprem Konseyi kuruluþundan 5,5
yýl sonra 6 Ocak 2007 tarihli Baþbakanlýk genelgesiyle laðvedildi. Kapatýlan Konsey, dünyadaki politika deðiþikliklerini
göz önüne alarak Türkiye`de hangi sistem ve yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduðunu ortaya koymayý hedefleyen
bir çalýþma yapmaktaydý.
O zamanki adýyla Bayýndýrlýk Bakanlýðý koordinatörlüðünde, çalýþmalarý Þubat 2004 tarihinde baþlatýlýp yedi ayrý
grupta sürdürülen Deprem Þurasý, kesin raporlarýný Temmuz 2004 ayýnda elde etmiþ, yapýlan çalýþmalar Deprem
Þurasý Sonuç Bildirgesi`ne dönüþtürülerek Bakanlýk tarafýndan ilgili kurum ve kuruluþlarla paylaþýlmýþtý.
Yine 2004 yýlýnda 'Türkiye Ýktisat Kongresi Afet Yönetimi Grubu Raporu` hazýrlanarak kamuoyuna sunulmuþtu.
Bu raporlar ayrýntýlý olarak incelendiðinde hemen hepsinin ayný konularda benzer sonuçlara eriþtiði eþdeðer
konulara iþaret edip eþdeðer çözüm önerilerinde bulunduðu görülür.
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2004 yýlýndan sonra aradan geçen 7 yýllýk süreçte çözüm önerilerine iliþkin hiçbir giriþimde bulunmayan siyasi
iktidarýn 2011 yýlýnda hazýrladýðý "Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planý" (UDSEP) ise geçmiþ çalýþmalarda ayrýntýlý
olarak açýklanan tespit deðerlendirme ve çözüm öneri lerinin yüzeysel bir kopyasýdýr.
2009 yýlýnda ise Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü ve Sivil Savunma Müdürlüðü bir çatý altýnda toplanarak AFAD
kurulmuþtur. Daha geçen yýl, 2018 yýlýna gelindiðinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý, 17 Aðustos öncesi
özet olarak ;"vatandaþlar birey olarak hazýrlanmak zorunda; Afet bilincine sahip olmak zorunda"... þeklinde
beyanda bulunmuþtur. Depremin sistematik olarak kamusal plan ve eylemlerini yapmasý gereken kurumlardan
birisi olan AFAD bu beyanýyla adeta "herkes baþýnýn çaresine baksýn" demiþtir.
Mevzuat Düzenlemeleri incelediðimizde ise;
"Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun" 16 Mayýs 2012 tarihli Resmi Gazete`de yayýmlanarak
yürürlüðe girmiþtir. Kamuoyunda Kentsel Dönüþüm Yasasý olarak bilinen Yasa ise, býrakýnýz geçmiþ dönemde
yapýlan bilimsel çalýþmalarýn gereklerini dikkate almayý, henüz bir sene önce yürürlüðe giren "Ulusal Deprem
Strateji ve Eylem Planý"ndaki hedefleri bile karþýlamamaktadýr.
Ülkemizde 81 ilin 55`inin Birinci Derece Deprem Bölgesi`nde bulunmasýna karþýn Yapý Denetim Yasasý`nýn 2001`de
yalnýzca 19 ili kapsamasý, tüm illeri ise ancak 1 Ocak 2011`den itibaren kapsamýþ olmasý; Deprem Þurasý, Ulusal
Deprem Konseyi gibi oluþumlarýn devre dýþý býrakýlmasý ve mühendislik, mimarlýk hizmetlerine gereken önemin
verilmemesi, deprem önlemlerinin ülkemizdeki yetersizliðine iliþkin ciddi ipuçlarý sunmaktadýr.
18 Mart 2018 tarih ve 30364 (Mükerrer) sayýlý Resmi Gazete`de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýndan;
"Türkiye Bina Deprem Yönetmeliði" yayýmlanmýþ ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Bu yönetmelikte,
kamu yararý ve bilimsel esaslar göz ardý edilmiþ ve Jeoloji ve Jeofizik Mühendislerinin hizmetlerine tam olarak
yer verilmemiþtir. Amacýna ulaþmasý için yönetmelikteki eksikliklerin giderilmesi ve yanlýþlarýn düzeltilmesi
gerekmektedir.
Bu yýl, Meclis tatil edilmeden hemen önce kamuoyuna "Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun ve Bazý kanunlarda
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Taslaðý" adýyla bir çalýþma sunulmuþtur. Yeni Yasa taslaðý ise hizmetin kamusal
niteliðini öne çýkartma yerine daha fazla ticarileþtirilmesini öngörmekte ve bu niteliðiyle denetim hizmetlerinin
formaliteye dönüþmesi potansiyelini taþýmaktadýr.
3194 Sayýlý Ýmar Kanununun 8. Maddesine eklenen 1ý) bendi ile rapor onay vizelerinin kaldýrýlarak Meslek Odalarýnýn
denetleme yetkisi yok edilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu düzenleme; mühendislik hizmetlerinin mesleki ve teknik
esaslara ve ülke yararý doðrultusunda verilmesini engelleyici bir düzenlemedir. Kamu yararý açýsýndan Odalarýn
mesleki denetimini yok etmeyi hedefleyen bu deðiþi kliðin düzelti lmesi gerekmektedir.
Önemli bir baþlýk: Ýmar Barýþý
Ülkemizde yapý stokunun %60`ýndan fazlasý kaçak veya kurallara aykýrý, yeterli teknik hizmet almadan yapýldýðý
bilinmektedir. Deprem Yönetmeliðine aykýrý olarak yapýlan, ruhsatsýz ve kaçak yapýlarýn önünü açan, deprem
riskini yok sayan, mühendislik hizmeti almayan binalara imar affýnýn getirilmesi kabul edilemez bir durumdur.
Bugüne kadar onlarca kere son kez diye ortaya çýkarýlan Ýmar Affý, 26.kez ve adý da "Ýmar Barýþý" olarak sunuldu.
Son Ýmar Affý 10 milyonun üzerinde kaçak yapýnýn ruhsatlandýrýldýðý bilinmektedir. "Ýmar Barýþý"yla, insanlarýn
yaþam haklarýnýn yaný sýra, Kamu vicdaný, kanunlara saygýlý vatandaþlarýmýz ve iþini doðru dürüst yapan
meslektaþlarýmýz da yok sayýlmaktadýr
TBMM Meclis Araþtýrma Komisyonu`nun Marmara Depremi`nden sonra yaptýðý araþtýrmada, deprem bölgelerinde
hasar gören ya da yýkýlan yapýlarýn % 80`inin imar aflarýndan yararlandýklarý saptanmýþtýr. Bu gerçek tüm çýplaklýðý
ile kayýt altýna alýnmýþken, getirilmiþ olan son imar affý ile; 3194 sayýlý Ýmar Kanunu, 4708 sayýlý Yapý Denetimi
Hakkýndaki Kanun ve 6306 sayýlý Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun, iþlevsiz bir hale
getirilmiþtir.
26 Milyondan fazla konut stoðunun %35 inin imara uygun olduðunu, bir baþka deyiþle % 65 inin mühendislik
hizmeti görmediðini, depremsel açýdan riskli olduðu beyan edilmiþ, gelmiþ geçmiþ en büyük imar affý ise "Ýmar
Barýþý" þeklinde adlandýrýlmýþtýr...
Ýmar Affý sürecinde, "affý" çýkartanlar "Vatandaþ mühendislere 2-3 bin lira vermesin" diyecek kadar bilim ve
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Gerek 17 Aðustos Depreminin ortaya çýkardýðý gerçekler, gerekse meydana gelen diðer depremlerde karþýlaþtýðýmýz
durumlar yapý stokumuzun büyük ölçüde risk taþýdýðýný, deprem güvenliklerinin olmadýðýný açýkça ortaya koymuþtu.
Deprem bir doða olayýdýr. Bu gerçek kabul edilmeli fakat bilimin ve mühendisliðin gerekleri de yapýlmalýdýr.
Depremle birlikte ortaya çýkan can ve mal kayýplarýný "kadere" baðlayarak sorumluluktan kaçýp kurtulma anlayýþý
doðru deðildir.
Ülkemizi, kentlerimizi, yapýlarýmýzý depreme karþý hazýrlamanýn temel yollarýndan ilki mevcut yapý stokunun
iyileþtirilmesi, onarýlmasý ve güçlendirilmesidir. Ýkincisi, yeni yapýlacak olan yapýlarý; bilimin, tekniðin ve mühendisliðin
ortaya koyduðu ilkeleri yapý üretim sürecinin içine sokmaktýr.
"
Mevcut yapý stokunun durumundaki belirsizlik endiþe vericidir, bir çoðunun deprem
güvenliði yoktur.
"

Yeni yapýlan ve yapýlacak yapýlarýn yeterli ölçüde mühendislik hizmeti almasý ve denetlenmesi
ihmal edilemez bir zorunluluktur.

"

Mal sahibi adýna kendisini denetleyecek olan yapý denetim kuruluþunu müteahhitler
belirlemektedir. Bu sistemin acil olarak deðiþmesi gerekmektedir.
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mühendislik-mimarlýk karþýtý ve oldukça sýð bir yaklaþým göstermiþtir...

"
Afet Toplanma Alanlarýmýz yoktur/yetersizdir ve halk tarafýndan nerelerde olduklarý dahi
bilinmemektedir.
"
"

Hala doðal afet senaryolarý üzerinden yapýlmasý gereken tatbikatlar gerçekleþtirilmemiþtir.
Bir çok kentimizde Kentsel Dönüþüm Master Planý yoktur.

"

Bilim ve mühendislik ilkeleri çerçevesinde yapýlan tüm Master Planlarýn içerisinde yer
aldýðý bütüncül nazým imar planlarýmýz yoktur.

"

Her yýl çok sayýda mühendislik diplomasý verilmesinden öte, mühendislik ve mimarlýk
eðitimi kalitesi yükseltilmelidir.
"
Her afetten sonra sýk sýk yapýlan "yara sarma" anlayýþýndan kurtulup; bilimin, tekniðin ve
aklýn gerektirdiði iþlerin yapýlmasý saðlanmalýdýr.
"

Ruhsatlardan mühendis ve mimarlarýn imzasýnýn kaldýrýlmasý, ruhsat projelerinin oda
denetiminden baðýmsýz olmasý, mesleðimizin geliþiminin engellenmesi, sahteciliðin önünün
açýlmasý engellenmelidir.
"

Oda ile meslek insaný arasýna örülmeye çalýþýlan duvarlar kaldýrýlmalýdýr.

"

Mevcut Yapý Denetim Yasasýnýn öngördüðü, ticari yaný aðýr basan yapý denetim þirketi
modeli yerine; uzmanlýk niteliði olan yapý denetçilerinin etkinliðine dayalý, meslek odalarýnýn
sürece etkin katýlýmýný saðlayacak yeni bir planlama, tasarým, üretim ve denetim süreci
modeli benimsenmeli; mevcut yasa iptal edilerek yeni bir yasa çýkarýlmalý; 3194 sayýlý Ýmar
Yasasý ve baðlý ikincil mevzuat, söz konusu model esas alýnarak yeniden düzenlenmelidir.
"
Bütün kamu yapýlarý yasa kapsamýna alýnmalý; TOKÝ, KÝPTAÞ v.b. kuruluþlarýn inþaatlarýnýn
denetimi yeni yapý denetim sistemine dahil edilmelidir.
"

Denetçi belgeleri ve takibi ile yapý denetimi mekanizmasýnda yer alan meslektaþlarýn
sicillerinin tutulmasý ve meslek içi eðitimler TMMOB`ye baðlý Odalarca yapýlmalýdýr.
"
"Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planý 2011-2023" TMMOB`nin Görüþleri Alýnarak
Yeniden Düzenlenmelidir.
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Temel sorun; plansýzlýk, çarpýk kentleþme, yapý üretim sürecinin ve mesleki uygulamalarýn niteliksiz olmasýnýn
yanýnda, tüm ülke topraklarýnýn inþaat sektörünün bir arazisi olarak görülmesi, yapý denetiminin yetersizliði veya
hiç olmamasýndan kaynaklanmaktadýr. Sorun, depremin kendisi deðil ranta dayalý uygulanan politikalarýn doðurmuþ
olduðu sonuçlardýr.
Açýklýkla söylenebilir ki 17 Aðustos Depreminin acý sonuçlarý henüz yaþanýyorken yapýlan bilimsel çalýþmalar ve
mevzuat deðiþiklikleri daha sonraki dönemlerde birer birer geri alýndý veya yapýlan düzenlemeler amacýndan
uzaklaþmýþtýr. Depremlerin yýkýcý ve acý sonuçlarý da kullanýlarak yeni bir rant düzeni oluþturulmuþtur.
Proje müelliflerinin imza yetkilerinin kaldýrýlmasýyla, sorunlu Planlý Alanlar Tip Ýmar Yönetmeliði maddeleriyle,
Ýmar Aflarýyla, Yapý Denetim Sistemi ve benzeri yasal düzenlemelerle, Mühendislik hizmetinin niteliðini yükseltmek
yerine meslek odalarýný iþlevsizleþtirerek sahte mühendisliðin önünü açan bu düzenlemelerle ancak; Depreme
dayanýksýz, mühendislik hizmeti almamýþ yapýlarýn sayýsý artar. Ülkeyi yönetenlerin tercihini bilimden, doðadan
ve insandan yana kullanmalarý, ülkemizin deprem gerçeðine uygun ulusal bir deprem politikasý belirlemeleri artýk
acil bir meseledir.
17 Aðustos Depremini Unutmadýk, Yaþam için Unutturmayacaðýz
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
16 AÐUSTOS 2019
12 Eylül'ün 39. Yýldönümünde Faþizme ve Gericiliðe Karþý Mücadele
Yine Güncel Bir Görevdir
Bilindiði üzere 12 Eylül 1980'de yapýlan askeri darbe, IMF ile baðýtlanan 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarýnýn
ardýndan kapitalizmin neoliberal dönem uygulamalarýna geçiþi saðlayan, emek ve demokrasi karþýtý faþist bir
darbe idi.
Aradan geçen 39 yýlda Türkiye 12 Eylül faþizminin devamý olan bir süreç içinde anayasa, hukuk, kamu idari yapýsý,
planlama, sanayileþme, kalkýnma, mühendislik, eðitim, saðlýk gibi temel alanlarda neoliberal gerici bir temelde
köklü deðiþiklikler geçirmiþtir. Serbestleþtirme, özelleþtirme ve ithalata baðýmlý fason üretim politikalarýnýn sonucu
sanayisizleþme egemen olmuþ, tarýmsal üretim büyük ölçüde gerilemiþtir. Esnek/güvencesiz, taþeron çalýþma
biçimleri ile sendikasýzlaþtýrma yayýlmýþtýr. 12 Eylül'ün "Türk-Ýslam sentezi siyasal Ýslamcý akýmý güçlendirmiþ ve
kalkýnma planlamasý, demokrasi ve laiklik tasfiye edilmiþtir.
Bugün 12 Eylül faþizminin devamý olan bir süreç
yaþanmaktadýr. Örneðin meslek örgütleri ve
toplumsal muhalefete yönelik bugünkü baský
politikalarý 12 Eylül'ün devamý ve tepe noktasý
niteliðindedir. Mevzuata 1981 yýlýnda giren ve
Cumhurbaþkanýna baðlý olarak çalýþan Devlet
Denetleme Kurulu'nun (DDK) görev ve yetki
kapsamý 2017 Anayasa deðiþikliði referandumu
ve 15.07.2018 tarihli "DDK Hakkýnda 5 Numaralý
Cumhurbaþkanlýðý Kararnamesi" ile geniþletilmiþ
ve "kamu kurumu niteliðinde olan meslek
kuruluþlarýnda, her düzeydeki iþçi ve iþveren
meslek kuruluþlarýnda, kamuya yararlý derneklerle
vakýflarda, her türlü idari soruþturma, inceleme,
araþtýrma ve denetlemeleri" yapmakla ve "her
kademe ve rütbedeki görevliler hakkýnda görevden
uzaklaþtýrma" yetkisi ile donatýlmýþtýr. Bu kapsam ve yetki geniþliði ile en üst yetkiliden baþlayarak kamu kurumu
niteliðindeki meslek kuruluþlarýna yönelik yeni mevzuat deðiþikliði söylemleri, Anayasa'nýn 135. maddesi uyarýnca
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Ülkemiz karanlýk bir dönemden geçmektedir ve bu günleri hazýrlayan evrelerden biri de 12 Eylül darbesinin
yýldönümünde, 2010 yýlý 12 Eylül'ünde yapýlan Anayasa deðiþikliði referandumudur. Þimdi ise, sürekli sandýðý
"millet iradesi"nin niþanesi olarak sunan iktidar seçilmiþ belediye baþkanlarýný görevden uzaklaþtýrmakta, muhalefet
güçlerini çeþitli baský biçimleri ve ceza davalarýyla yýldýrmaya çalýþmaktadýr. Ancak bilinmeli ki hiçbir baskýcý iktidar
ilanihaye egemen olamamýþtýr. Mevcut durum bütün demokrasi güçlerine birlikte direnme ve özerk demokratik,
kamu tüzel kiþiliðine sahip Anayasal yapýlarýmýzý birlikte savunma görevini yüklemektedir.
12 Eylül darbesinin 39. yýlýnda darbelere, diktalara, faþizme ve gericiliðe yine ve kararlýlýkla hayýr diyor, tek
seçeneðin demokrasi ve laik toplumsal yaþam olduðunu savunuyoruz.
Kamusal hizmet ve denetim faaliyetleri yürüten bizler, bilimsel-teknik mesleki-toplumsal gerekliliklerin dýþlanmasýna,
mesleklerimizin deðersizleþtirilip itibarsýzlaþtýrýlmasýna ve toplumsal muhalefete yönelik saldýrýlara karþý eþit,
özgür, demokratik, laik, baðýmsýz, sanayileþmiþ, kalkýnmýþ, tam istihdamý saðlanmýþ bir Türkiye için mücadeleye
devam edeceðiz.
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kurulmuþ olan TMMOB, TTB, TBB gibi kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýný, sendikalarý, tüm demokratik
kitle örgütleri ile toplumsal muhalefeti 12 Eylül yöntemleriyle baský altýna alma ve giderek tasfiye etmeye yöneliktir.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný

DOÐAMIZA DA, TARÝHÝMÝZÝ DE SAHÝP ÇIKMAYA DEVAM EDECEÐÝZ.

Bir kýsmý ilimiz sýnýrlarý içerisinden
geçen Kuzey Marmara Otoyolu
yapýmý için Kandýra Ýlçesi
Babaköyde 13 hektar alanda taþ
ocaðý açýlmasý çalýþmalarý
esnasýnda açýða çýkan Roma
dönemine ait tarihi eserler
üzerine, SÝT ALANI olarak ilan
edilen bölgenin geniþletilmesine
iliþkin gerekçelerimizi ve
taleplerimizi içeren, TMMOB
Kocaeli ÝKK olarak 2 ad. basýn
açýklamasý gerçekleþtirildi.
Kandýra Babaköy de bulunan
tarihi bölge adýna 3 adet basýn açýklamasý ile ilgili 2 adet Koruma Kuruluna dilekçe verildi. 1. Dilekçemiz sonucu SÝT
alaný ilan edildi; 2.dilekçemizle de sit alanýnýn taþocaðýný da kapsayacak þeklinde geniþletilmesi incelemeleri devam
etmektedir.
Basýn açýklamalarý :
Bilindiði üzere bir kýsmý ilimiz sýnýrlarýndan geçen Kuzey Marmara Otoyolu yapýmý için Kandýra Ýlçesi Babaköyde 13
hektar alanda taþ ocaðý açýlmasý planlandýðý, resmi rakamlara göre dahi en az 2.159 aðaç kesileceði ve aðaç kesim
iþlemlerinin baþlandýðý bilinmektedir.
Bu iþlemler sýrasýnda, ayný bölgede Roma Dönemine ait, yaklaþýk 2 bin yýllýk olduðu tahmin edilen kayaya oyulmuþ ve
ender görülen lahit mezarlara rastlanmýþtýr. Baþkaca mezar ve diðer tarihi eserlere rastlama olasýlýðý da göz önünde
bulundurulduðunda konuyla ilgili bölgede ilgili kurumlarýn birlikte çalýþma yapmalarý zorunluluðu doðmuþtur.
Tüm kurum ve kurullarýmýzýn öncelikli yaklaþýmlarýndan birisi Tarihsel ve doðal varlýklarýmýza sahip çýkmaktýr.
Açýða çýkan kalýntýlar da dikkate alýndýðýnda, maden ocaðýna yol yapým çalýþmalarýnýn durdurularak, çalýþmalarýn Müze
Müdürlüðü denetimine alýnmasýný ve tarihi eserlere rastlanan bahse konu alan ile çevresinin SÝT ALANI olarak tespit
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ve tescilinin yapýlmasý hususunda 14 Haziran 2019 tarihinde Kocaeli Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürlüðüne
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu baþvuruda bulunmuþtur.
Canlýlarýn ve ekolojik alanlarýnýn, ormanlarýmýzýn, denizlerimizin, akarsularýmýzýn kýsaca doðamýzýn yok edilmesine karþý;
doðamýza ve tarihimize sahip çýktýðýmýzý ve çýkacaðýmýzý bir kez daha kamuoyuyla paylaþýyoruz.
Saygýlarýmýzla,
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

TÜM KURUM VE KURULLARIMIZIN ÖNCELÝKLÝ GÖREVÝ
TARÝHSEL VE DOÐAL VARLIKLARIMIZA SAHÝP ÇIKMAKTIR.
Bilindiði üzere bir kýsmý ilimiz sýnýrlarýndan geçen Kuzey Marmara Otoyolu yapýmý için Kandýra Ýlçesi Babaköyde 13
hektar alanda taþ ocaðý açýlmasý amacýyla binlerce aðaç kesilmiþtir.
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulumuzca, Aðaç kesim iþlemlerinin baþlandýðý bu yýlýn Haziran ayý baþlarýnda, ayný
bölgede Roma Dönemine ait, yaklaþýk 2 bin yýllýk olduðu tahmin edilen kayaya oyulmuþ ve ender görülen lahit mezarlara
rastlandýðý ve baþkaca mezar ve diðer tarihi eserlere rastlama olasýlýðý da ifade edilerek maden ocaðýna yol yapým
çalýþmalarýnýn durdurularak, çalýþmalarýn Müze Müdürlüðü denetimine alýnmasýný ve tarihi eserlere rastlanan bahse
konu alan ile çevresinin SÝT ALANI olarak tespit ve tescilinin yapýlmasý hususunda 14 Haziran 2019 tarihinde Kocaeli
Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürlüðüne baþvuruda bulunulmuþtu.
Müracaatýmýzýn akabinde, Ýl Koruma Kurulu ile Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü yetkilileri tarafýndan
yapýlan incelemeler sonucu, taþ ocaðý bölgesinin yaný baþýndaki alan, antik döneme ait tarihi dokuda ve çok sayýda lahit
mezarýn var olduðu tespitiyle 1. Derece sit alaný ilan edilmiþtir. Ancak, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan tarihi
dokunun olduðu alanýn taþ ocaðýna 300 metre mesafede olmasý sebebiyle çalýþmasýnýn durdurulmasýna gerek olmadýðý
kararý verilmiþtir. Yine Yerelimizde bulunan bazý yayýn organlarýnda (basýlý/internet) konuyla ilgili yer alan haber ve
fotoðraflarda, özellikle taþ ocaðý alaný olarak iþaretlenen bölgenin içinde yeni lahit mezarlar, antik dönem taþ ocaðý
ve tarihi kalýntýlar olduðu ve bu kalýntýlarýn yaklaþýk 2þer metre uzunlukta þeritlerle çevrili olan ve üzerinde Ocak sýnýrý
yazan makilik alan içerisinde olduðu ifade edilmektedir.
Taþ ocaðý verilen Yaklaþýk 13 hektar taþ ocaðý ve ocaða giden yol da dahil resmen 2.159 aðacýn kesileceði belirtilen alanda
maalesef binlerce aðaç kesilmiþtir. Bölge önemli bir tarým alaný olmakla birlikte, taþ ocaðý yakýnýnda ayrýca ekolojik tarým
da yapýlmaktadýr. TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu olarak taþ ocaðýnýn doðamýza verdiði bu kadar tahribatýn
yanýnda, artýk açýkça ve resmen kabul edilen sit alanýnýn YETERÝNCE VE CÝDDÝYETLE ÝNCELENMEDEN belirlenmiþ sýnýrlarýnýn
sadece ve sadece taþ ocaðýný koruyan bir mesafede kesilmiþ olmasýný bilimsel ve ikna edici bulmuyoruz.
Yine sit alaný ile taþ ocaðý bölgesinin birbirinin devamý niteliðinde coðrafi bir alan bütünlüðü oluþturduðu gerçekliðiyle
birlikte taþ ocaðý bölgesinin de ilan edilen 1. Derece SÝT alaný ile ayný tarihi dokuda olma durumu yüksek olasýlýktadýr.
Sit alaný ilan edilen bölgenin her yönden geniþletilerek yeniden deðerlendirilmesi gerekmektedir.
Ýl Koordinasyon Kurulumuzca, yukarýdaki görüþler doðrultusunda, taþ ocaðý çalýþmalarýnýn durdurulmasýný ve SÝT ALANI
olarak ilan edilen bölgenin taþ ocaðý sahasý da dahil HER YÖNDEN GENÝÞLETÝLEREK yeniden incelenerek SÝT ALANININ
GENÝÞLETÝLMESÝ hususunda 2. Kez KOCAELÝ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜÐÜNE müracaatta
bulunulmuþtur.
DOÐAMIZA DA, TARÝHÝMÝZÝ DE SAHÝP ÇIKMAYA DEVAM EDECEÐÝZ.
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

226

MMO Kocaeli Þube 14. Dönem Çalýþma Raporu

Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Yunus Yener, "Okul Servislerinde
Güvenlik Sorunu Üzerine" bir basýn açýklamasý yaparak uyarýlarda
bulundu.
Okul Servisleri Ýçin Uyarý: "Tahribatsýz Muayene", "Dur" Kriteri
ve "Hýz Kesici" Olmalýdýr"
Sevgili velilerimizi, öðrencilerimizi ve kamuoyunu önemli bir konuda bilgilendirmek istiyoruz. Sorunlarla
dolu bir eðitim yýlýna baþladýðýmýzý biliyoruz. Tüm öðrenci ve çocuklarýmýza baþarýlý, daha az sorunlu,
kazasýz belasýz bir dönem diliyoruz. Bizce eðitim ve öðretim, kamusal bir görevdir ve savunulmalýdýr.
Bu çerçevede temel eðitim ve öncesi ücretsiz olmalý, kamu eliyle düzenlenmeli ve kontrol edilmelidir.
Bu, sosyal devlet anlayýþýnýn temel unsurlarýndandýr. Þu an için en önemli konulardan biri de
öðrencinin/çocuðun eðitim alanýna eriþimi/ulaþýmýdýr. Bu nedenle Türkiye genelinde yüz binlerce
okul servis aracý 9 Eylül'de yeniden yollara çýkacak. Ancak okul servisleriyle ilgili en önemli gündem
olan güvenlik, mevzuat ve denetim eksikleri bulunmaktadýr ve bunlar mutlaka kamusal denetim
yaklaþýmýyla giderilmelidir.
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OKUL SERVÝSLERÝ ÝÇÝN UYARI: TAHRÝBATSIZ MUAYENE,
DUR KRÝTERÝ VE HIZ KESÝCÝ OLMALIDIR

Okul öncesi eðitim ve zorunlu eðitim kapsamýnda bulunan öðrenciler ile kreþ, gündüz bakýmevleri
ve çocuk kulüplerine devam eden çocuklarýn güvenli ulaþýmý için en son 25.10.2017 tarihinde
yürürlükten kaldýrýlarak yeniden yayýmlanan Okul Servis Araçlarý Hizmet Yönetmeliði'ne göre; okul
servislerinde araç takip sistemi, 3 noktalý emniyet kemeri ve sensörlü koltuk bulundurmak zorunlu
tutulmuþken, 27.07.2019 tarihinde yapýlan ikinci revizyondaki deðiþiklikle sensörlü koltuk kriteri "mali
sebeplerden dolayý" ve her üç güvenlik önlemi de 03.09.2020 tarihine ertelenmiþtir.
Oysa ülkemizde sadece okul servis araçlarý nezdinde her yýl meydana gelen trafik kazalarý ve ihmallerle
birçok çocuðumuz hayatýný kaybetmekte, yaralanmakta veya sakat kalmaktadýr. Okul servislerinde
yaþanan kaza ve ihmallerin önüne geçmek ve en aza indirmek üzere yasal zorunluluk olarak getirilen
araç takip sistemi, 3 noktalý emniyet kemeri ve sensörlü koltuk þartlarý, çocuklarýmýzýn can güvenliði
göz ardý edilerek ticari bir yaklaþým ile bir yýl daha ertelenmesi yanlýþtýr ve bir an önce yanlýþ
düzeltilmelidir. Araçlarýn tadili için ihtiyaç halinde ÝDARE destek vermeli ve bu iþ KDV'den muaf
olmalýdýr.
Kamusal bir alan olan toplu taþýmacýlýkta kullanýlan her türlü araçta standart dýþý
mevzuata aykýrý güvenlik seviyesini düþürücü hiçbir müdahale olmamalýdýr. Araçta
bakým ve parça deðiþimi yetkili servisler eliyle ve sistem takip edilebilir olmalýdýr.
Ayrýca bu araçlar normal teknik muayenenin yanýnda yaþýna baðlý olarak daha kýsa
periyotlarda yetkili yapýlar eliyle bu alanda yetiþmiþ belgeli teknik elemanlarca
daha detaylý teknik muayeneden geçirilmelidir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý olarak trafik kazalarýnýn azaltýlmasý, karayolu
güvenliðinin geliþtirilmesi ve can kayýplarýnýn ortadan kaldýrýlmasý veya en aza
indirilmesi için ÝDARe ile her türlü iþbirliði ve çalýþmaya hazýrýz. Teknik esaslara ve standartlara uygun
ek teknik denetimleri kamusal bir anlayýþla yapmaya yetiþmiþ kadromuzla talip olduðumuzu bu
vesileyle bir kez daha belirtiriz.
Çocuklarýmýzýn güvenli ulaþýmlarý için 27.07.2019 tarihinde yayýnlanan Okul Servis Araçlarý Hizmet
Yönetmeliði'nde de belirtilen ancak atýl kalan uyulmasý gereken kurallar ve diðer önerilerimize
KAREKOD uygulamamýzdan ulaþabilirsiniz.
TMMOB 45. Dönem 4. Danýþma Kurulu Toplantýsý 28 Eylül 2019 tarihinde Çanakkale'de gerçekleþtirildi.
Þube Danýþma Kurulu üyelerimizin de katýldýðý toplantýda sömürge madenciliðine karþý TMMOB
görüþlerinin kamuoyu ile paylaþýlmasýna karar verildi.
15.30'da sona eren Danýþma Kurulu ardýndan, Danýþma Kurulu Üyeleri toplu olarak Kirazlý Köyü Balaban Tepesi'ne
giderek maden sahasýnýn kapýsýnýn önünde basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Basýn açýklamasýný TMMOB Yönetim Kurulu
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Baþkaný Emin Koramaz okudu. Basýn açýklamasýnýn ardýndan direniþ alaný ziyaret edilerek, Danýþma Kurulu'nun dayanýþma
ve direniþi büyütme iradesi paylaþýldý.
SÖMÜRGE MADENCÝLÝÐÝNE HAYIR
ÜLKEMÝZ SAHÝPSÝZ DEÐÝLDÝR
28 EYLÜL 2019, ÇANAKKALE
TMMOB Danýþma Kurulumuz Kentine, doðasýna, ormanýna, suyuna ve yaþam
alanlarýna sahip çýkan Çanakkale halkýyla dayanýþmamýzý göstermek, ülkemizde
yürütülen sömürge madenciliðine dikkat çekmek için 45.Dönem 4.Toplantýsýný
Çanakkale'de gerçekleþtirmiþ ve ardýndan 65 gündür Kirazlý'da "Su ve Vicdan"
nöbeti tutan Çanakkale Halký ve çevre gönüllülerini ziyaret etmiþ, aþaðýdaki
açýklamanýn Kirazlý Balaban tepesinde kamuoyuyla paylaþýlmasýna karar vermiþtir.
BASINA ve KAMUOYUNA
TMMOB Danýþma Kurulu üyeleri olarak;
Kentine, doðasýna, ormanýna, suyuna ve yaþam alanlarýna sahip çýkan Çanakkale
halkýyla dayanýþmak için Kirazlý'dayýz.
Doðayý ve insan yaþamýný yok sayan, yaðmacý maden þirketine ve sömürge madenciliðine "dur" demek için Kirazlý'dayýz.
Yeraltý ve yerüstü varlýklarýmýzýn, ormanlarýmýzýn, suyumuzun, topraðýmýzýn sahipsiz olmadýðýný göstermek için Kirazlý'dayýz.
Balaban Tepesi'nden yükseltilen bu kararlý mücadeleyi ülke düzeyine taþýmak için K irazlý'dayýz.
Bu bereketli topraklar üzerinde yaþayan medeniyetler binlerce yýldýr maden iþlemiþtir. Bu topraklardan çýkarýlan madenler,
binlerce yýldýr insanlýðýn geliþimi için kullanýlmýþtýr.
Bilinmelidir ki, ülke topraklarýmýzýn parçasý olan madenlerimiz üzerinde bu ülkede yaþayan herkesin hakký bulunmaktadýr.
Yine bilinmelidir ki, üretildikleri anda tükendikleri ve yenilenemedikleri için, gelecek nesillerimizin de bu madenler
üzerinde hakký vardýr.
Ýþte bu yüzden madenlerimizin üretim süreçleri, yaðmacý bir anlayýþla deðil, halkýn ortak çýkarý esas alýnarak ve gelecek
nesillerin ihtiyaçlarý da gözetilerek kamusal bir anlayýþla planlanmalýdýr.
Oysa bugün ülkemizde yürütülmekte olan faaliyetlerkelimenin gerçek anlamýyla "Sömürge Madenciliði"dir. Yeraltý
zenginliðimizin mümkün olan en kýsa sürede ülke dýþýna çýkarýldýðý, geride ise tümüyle verimsizleþtirilmiþ, kirletilmiþ ve
zehirlenmiþ toprak ve suyun býrakýldýðý bu anlayýþ, sadece madenciliði deðil, yaþamý da sürdürülemez hale getirmektedir.
Bu madencilik anlayýþý, bir üretim faaliyeti deðil, bir sömürü faaliyetidir. Zenginliklerimizi sömürdüðü gibi, doðayý da
geri dönülemez bir þekilde tahrip etmektedir.
Maden üretimini gündelik ekonomik çýkarlar doðrultusunda, sermaye kesimlerine kaynak yaratmak için gerçekleþtirenler,
ülkemizin geleceðine ve halkýmýzýn ortak çýkarýna ihanet içindedir!
Ekosistemi tahrip eden, ormanlarýmýzý yok eden, doðal yaþmönünde önemli tehditler oluþturan bu yaðmacý anlayýþý
kýnýyoruz
Kirazlý Köyü Balaban Tepesi baþta olmak üzere tüm sömürge madenciliði faaliyetleri durdurulmalý, izin süreçleri iptal
edilmelidir.
TMMOB olarak bizler yýllardan bu yana ülkemizdeki tüm madencilik faaliyetlerinin kamu yararýný ve ülke geleceðini
gözetecek biçimde planlanmasýný savunduk. Tüm madenlerimizin kamu eliyle iþletilmesini ve maden iþletmelerinde
kamu denetiminin saðlanmasýný savunduk. Madencilik faaliyetlerinin doðaya ve doðal yaþama uygun biçimde yürütülmesini
savunduk.
Bundan sonra da savunduðumuz bu deðerler için mücadele etmeye devam edeceðiz.
Sömürgenler karþýsýnda Çanakkale'de, Cerattepe'de, Munzur'da, Murat Daðý'nda direnen yöre halkýnýn yanýnda olmaya
devam edeceðiz.
Ülkemizi, doðamýýzý, yeraltý ve yerüstü varlýklarýmýzý, geleceðimizi savunmaya devam edeceðiz.
Ülkemizin yaðmalanmasýna karþý her türlü baskýya raðmen ortak zenginliðimiz ve ortak geleceðimiz için mücadele eden
halkýmýzý dayanýþma duygularýmýzla selamlýyoruz.
Kahrolsun Emperyalizm, Yaþasýn Mücadelemiz!
TMMOB 45. DÖNEM 4. DANIÞMA KURULU
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Basýna ve Kamuoyuna
Bir ülkenin gelirlerinin kimlerden nasýl toplanacaðý,
toplanan gelirden hangi kesimlere ne kadar pay
ayrýlacaðýnýn önceden belirlendiði bütçeler, siyasi
iktidarýn hangi sýnýfýn çýkarlarý doðrultusunda hareket
ettiðini gösteren, en somut ekonomik ve siyasal
metinler olarak bilinir.
2019 bütçesine genel olarak bakýldýðýnda, AKP hükümetleri tarafýndan hazýrlanan bütçelerin ana karakterinin
deðiþmediði görülüyor.
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KESK, DÝSK ve TTB olarak "Ýnsanca Yaþam
Ýçin Vergide Adalet ve Halkçý Bütçe: Zamlar
Geri Çekilsin" Talebini Ýçeren Ortak Basýn
Açýklamasý Gerçekleþtirildi.

2019 bütçesi, yüksek maliyetli borçlanmalarýn, yerli ve yabancý sermayeye daha fazla kaynak transferlerinin,
askeri ve güvenlik harcamalarýnýn merkezinde olduðu bir bütçe olarak dikkat çekiyor. 2019'da temel tüketim
maddelerine yapýlacak zamlarýn otomatiðe baðlanmasý ve halkýn ödediði dolaylý vergilerin belirgin bir þekilde
artmasý da kaçýnýlmaz görünüyor Dolayýsý ile
Geçtiðimiz ay açýklanan veriler halkýn yaþadýðý gerçek enflasyonun TÜÝK vasýtasý ile perdelendiðini bir kez
daha kanýtlamýþtýr. Nitekim son bir iki ay içinde çaydan þekere, doðalgazdan elektriðe, akaryakýttan toplu
taþýmaya zam yaðmurunun daha da þiddetlendiði koþullarda TÜÝK vasýtasý ile açýklanan rakamlarýn halkýn
sokakta, çarþýda, mutfakta yaþadýðý gerçek enflasyonla uzaktan yakýndan bir ilgisi olmadýðý bilinmektedir.
Son iki ay içinde iðneden ipliðe tüm ürünlere fahiþ zamlar yapýlmýþtýr.
Örneðin son iki ay içinde: Elektriðe, doðalgaza ve çaya toplam %32, Köprü geçiþ ücretlerine %47
Sigaraya %40,Akaryakýta %30, Þekere %16, Yurt dýþý Çýkýþ Harcýna %333, Yurt dýþýndan getirilen telefonlarýn
harcýna %300 zam yapýlmýþtýr.
Yine son bir haftada Ankara, Ýstanbul baþta olmak üzere pek çok ilde toplu taþýma ücretlerine %30 ile %50
arasýnda zam yapýlmýþtýr.
Tüm bunlara raðmen TÜÝK vasýtasý ile açýklanan veriler halkýn yaþadýðý gerçek enflasyona deðil, hükümet
tarafýndan belirlenen hedeflenen enflasyon rakamlarýna kilitlenildiðini, bunun için çarpýk hesaplama
yöntemleri ile enflasyon rakamlarýnýn mümkün olduðu kadar aþaðýya çekildiðini ispatlamaktadýr.
Bunun anlamý yaþanan gerçek enflasyon ile TÜÝK vasýtasý ile açýklanan çarpýk hesaplamalara dayalý resmi
enflasyon arasýndaki farkýn bedelinin ücret geliri ile yaþam mücadelesi veren milyonlarýn omzuna yýkýlmasýdýr.
Nitekim geçtiðimiz haftalarda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararý ile 5 milyonu aþkýn kamu emekçisinin
ve emeklinin maaþlarýnda 2020 yýlý için %4+%4, 2021 yýlý için %3+%3 artýþ yapýlmasý ile ülkede yaþanan krizin
faturasýnýn emekçilere yýkýlmasý hedefinde önemli bir adým daha atýlmýþtýr.
Yýllardýr izlenen, iþçi ve emekçileri sürekli ezen geleneksel vergi rejiminin sürdürülmesi, iktidarýn emekçilerin
üç kuruþluk kazancýna bile göz diktiðini gösteriyor
Öte yandan sadece yaþanan gerçek enflasyon deðil kaynakta kesilen adaletsiz gelir vergileri kamu emekçilerinin
reel gelirini her geçen ay daha fazla eritmektedir.
Dolayýsýyla emeði ile geçinen tüm kesimler için daha zor bir sürecin baþlayacaðýný, yeni zamlarýn ve vergilerin
yolda olduðunu görmek için kahin olmaya gerek yoktur.
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En baþýndan beri vurguladýðýmýz üzere maaþ artýþlarý TÜÝK'in çarpýk enflasyon rakamlarýna, hiçbir zaman
tutmayan hedeflenen enflasyon tahminlerine indirgendikçe tüm kamu emekçilerinin ve emeklilerin reel
geliri erimeye devam edecektir.
Ýnsanca yaþamaya yetecek bir maaþ için tek çözüm kamuda en düþük maaþýn yoksulluk sýnýrý üzerine
çýkarýlmasý, tüm maaþlarýn da bu orana göre artýrýlmasýdýr.
Temel taleplerini, mücadelesini sadece 'toplu sözleþme' dönemleri ile sýnýrlamayan Emek mücadele bileþenleri
olarak, insanca yaþamaya yetecek ücret mücadelesini kesintisiz olarak sürdürmeye devam edecektir.
Baþta yýllardýr tüm yük adaletsiz vergiler ile omuzlarýna bindirilen emekçi sýnýflar olmak üzere milyonlarý,
geleceklerine yön verilen böylesine önemli bir sürece müdahil olmaya, Ýnsanca yaþayacak koþullara sahip
olmanýn yegane yolunun örgütlü mücadeleden geçtiðini bilerek Savaþ ve Rant bütçesine karþý hep birlikte
Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin Emekten Yana Demokratik-Halkçý Bütçe mücadelesini yükseltemeye çaðýrýyoruz.
04.10.2019
KESK-DÝSK-TTB-TMMOB

MÜHENDÝSLÝK VE MÝMARLIK HAFTASI
BASIN AÇIKLAMASI
Mühendisler ve Mimarlar haftasý çerçevesinde
21 Ekim 2019 tarihinde, TMMOB KOCAELÝ ÝKK
(TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu) ortak
programý çerçevesinde basýn açýklamasý
gerçekleþtirildi.
65. YILIMIZDA
DAHA DA GÜÇLÜ VE KARARLIYIZ
Ülkemizin mühendis, mimar ve þehir
plancýlarýnýn uzun geçmiþe dayanan meslek
örgütü kurma çabalarý, 1954 yýlýnýn Ekim
ayýnda, Ankara'da gerçeðe dönüþmüþtür. Farklý
meslek alanlarýnda mühendis ve mimar
temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB tüzüðü kabul edilmiþ ve birlik
bünyesinde 10 meslek odasý kurularak TMMOB'nin örgütsel hayatý fiilen baþlamýþtýr. Bu tarihleri kapsayan
hafta ise mühendislik mimarlýk haftasý olarak ilan edilerek 65 yýldýr kutlanmaktadýr.
65 yýlýn ardýndan bugün TMMOB bünyesinde 24 Oda, bu Odalara baðlý 213 þube ve 50 Ýl/Ýlçe Koordinasyon
Kurulu bulunmaktadýr. 102 farklý mühendislik, mimarlýk ve þehir plancýlýðý disiplininden toplam 550 bine
yakýn üyesiyle Türkiye'nin en büyük mesleki demokratik kitle örgütü TMMOB'dir. 65 yýl önce baþlayan örgütlü
mücadelemiz, TMMOB'nin bugüne ulaþan kimliðini ortaya çýkarmýþtýr. Bu kimlik, ülkemizin kalkýnma ve
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TMMOB bir yandan mesleðimizin ve meslektaþlarýmýzýn hak ve çýkarlarýný ülkemiz ve halkýmýzýn çýkarlarý
temelinde korumak ve geliþtirmek için mücadele verirken, diðer yandan da mesleki birikimlerimizin toplum
yararýna kullanýlmasýnýn zeminini yaratmak için mücadele vermektedir. Çünkü TMMOB, mühendislerin,
mimarlarýn, þehir plancýlarýnýn sorunlarýnýn halkýn sorunlarýndan ayrý tutulmayacaðý, sorunlarýmýzýn çözümünün
büyük ölçüde halkýn sorunlarýnýn çözümünde yattýðýnýn bilincindedir. Bu yüzden mesleðin ve meslektaþlarýnýn
sorunlarýný, ülke sorunlarýyla bütünlüklü olarak ele alýr.
TMMOB; meslek alanlarý ile ilgili her konuda bilgi üretmeyi, üretilen bilgiyi kamuoyu ile paylaþmayý asli
görevleri arasýnda görmektedir. Bu doðrultuda yayýnlanan raporlarla, açýlan kamu davalarýyla, düzenlenen
kongre-sempozyumlarla, yapýlan açýklamalarla, bilimin ve tekniðin halktan ve doðandan yana kullanýlmasýyla
baþka bir dünyanýn mümkün olabileceðini ortaya koymaktadýr.
Ýçinde bulunduðumuz derin ekonomik kriz, halkýmýzý ve meslek alanlarýmýzý doðrudan etkilemekte; tüm
halkýmýzýn olduðu gibi emeðiyle geçinen mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn da hayatlarýný zorlaþtýrmaktadýr.
Kamusal yatýrýmlarýn ortadan kalkmasý, kamu çýkarlarýnýn göz ardý edilmesi, rant hýrsýnýn bilim ve tekniðin
önüne geçmesi, zenginlerin ihtiyaçlarýnýn yoksullarýn ihtiyaçlarýnýn önünde tutulmasý ile halkýmýzýn refahý,
çýkarlarý; meslektaþlarýmýzýn da mesleki yetki ve sorumluluklarý giderek geriletilmektedir.
Ýþsizlik, hayat pahalýlýðý, düþük ücretler, güvencesizlik, özlük haklarý ve örgütlenme sorunlarý ülkemizde
çalýþan mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn öncelikli sorunlarý olmaya devam etmektedir. Ýktidarýn
ekonomi politikalarý, özelleþtirme uygulamalarý, sosyal devlet anlayýþýnýn terkedilmesi ve uluslararasý sermaye
çevrelerinin artan etkinlikleri nedeniyle teknik elemanlarýn ekonomik ve sosyal durumlarý giderek daha da
kötüleþmektedir.
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sanayileþmesinde bilim ve teknoloji politikalarýnýn önemine vurgu yapan, kamu yararý ve adil paylaþýmdan
yana, yurtsever, ilerici ve toplumcu geleneðimizdir.

Özel sektörde çalýþan meslektaþlarýmýzýn tamamýna yakýný yatýrýmlarýn durmasý, projelerin iptal edilmesi,
reel sektörün týkanmasý gibi sorunlardan etkilenmiþtir. Ýþsizlik, esnek çalýþma, güvencesizlik, saðlýksýz çalýþma
koþullarý ve reel ücret kaybý gibi sorunlar tüm meslektaþlarýmýzý tehdit etmektedir. Birliðimiz ile SGK arasýndaki
yapýlan asgari ücret protokolünün SGK tarafýndan tek taraflý olarak feshedilmesi, meslektaþlarýmýzýn düþük
ücretlerle sömürülmesine zemin hazýrlamaktadýr.
Siyasal iktidarýn karar ve uygulamalarý, meslektaþlarýmýzý olduðu kadar meslek alanýmýzý ve mesleki
faaliyetlerimizden faydalanan halkýmýzý da olumsuz etkilemektedir. Bilime ve tekniðe aykýrý olarak çýkarýlan
yasalar ve yapýlan mevzuat deðiþiklikleri nedeniyle halkýn iyi ve güvenli mühendislik, mimarlýk, þehir plancýlýðý
hizmeti almasý engellenmektedir.
TMMOB, geçmiþte olduðu gibi bu engellemelerle de mücadelesini sürdürecektir. Bu amaçla TMMOB,
meslektaþlarýmýzýn temel sorunlarýný ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliþtirildiði bir dizi etkinlik
gerçekleþtirmiþ; bu etkinliklerin sonuçlarýný kamuoyu ile paylaþmýþtýr. Bu etkinliklerin bir düzey ilerisinde
ise "TMMOB Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Güncel Sorunlarý ve Çözüm Önerileri Kurultayý"
kapsamýnda, 2 Kasým 2019 günü saat:13:30'de Mimarlar Odasý Kocaeli Þube Taþ Bina'da "Kocaeli Yerel
Kurultayý" yapýlacaktýr. Þimdiden Meslektaþlarýmýzý davet ediyoruz.
TMMOB'nin 54 il koordinasyon kurulunca, gerçekleþtirilecek olan yerel kurultaylardan, sorunlara iliþkin
çözüm önerileri merkezi kurultayda karar altýna alýnacaktýr.
Biliyoruz ki; mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn mesleki hak ve çýkarlarýný korumak aslýnda tüm toplumun
geleceðini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanýmýz, toplumun ortak yaþamýnýn üretimini ve
devamlýlýðýný saðlamaktadýr. Bizler bu anlayýþla, mesleðimize ve meslektaþlarýmýza sahip çýkarken, ülkemizin
ve toplumumuzun ortak geleceðine de sahip çýkýyoruz.
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Bizler mesleðimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneðinin
sürdürücüsüyüz. Bu anlayýþla TMMOB'nin bilim ve tekniði esas alan, kamu çýkarýný savunan, eþitlik, özgürlük
ve demokrasiden yana tavrýný korumaya devam edeceðiz.
Unutulmaz Baþkanýmýz Teoman Öztürk'ün dediði gibi, dün olduðu gibi bugün de, "Yüreðimizdeki insan
sevgisini ve yurtseverliði; baský, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacaðýnýn bilinci içinde;
bilimi ve tekniði emperyalizmin ve sömürgenlerin deðil, halkýmýzýn hizmetine sunmak için her çabayý
güçlendirerek sürdürme yolunda inançlý ve kararlýyýz."
Tüm meslektaþlarýmýzýn mühendislik mimarlýk haftasý kutlu olsun!
65. yýlýnda daha da güçlenerek ve büyüyerek: Yaþasýn TMMOB, Yaþasýn Mücadelemiz!
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

FAZLA MESAÝ ÜCRETLERÝ BÝR HAKTIR!... TAKÝPÇÝSÝ OLACAÐIZ
Makine Mühendisleri Odasý tarafýnda yapýlan "Üye Profil Araþtýrmalarý" ve Þubemiz Hukuk Birimine yapýlan
baþvurularýn, büyük çoðunluðunu mühendislerin oluþturduðu beyaz yakalý olarak nitelenen personele fazla
mesai ödemelerinin yapýlmadýðýný gösteriyor. Bu nedenle Ýþ Kanunundaki ilgili hususlarý MMO Kocaeli Þube
etkinlik alanýmýzdaki iþletmelere bildirme ihtiyacý duyduk.
4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 41. maddesinde "Fazla çalýþma ücreti" ile ilgili þartlara yer verilmiþ olup, Kanun
sigortalýlar için görev ve çalýþanýn nitelikleri açýsýndan hiçbir ayrým veya muafiyet getirmemiþtir. Bu durumda,
çalýþanýn fazla mesaisinin ödenmemesi; kanuna aykýrýlýk teþkil etmektedir ve yargý yolu açýktýr.
MMO Kocaeli Þubesi olarak iþletmelerde çalýþan baþta Mühendis-mimar ve þehir plancýsý meslektaþlarýmýz
olmak üzere (eðer varsa) bu türden aykýrýlýklarýn çalýþan lehinde düzeltilmesinin takipçisi olacaðýmýzý
kamuoyuyla paylaþýr, mevzuat hükümlerine uygun çalýþan iþletmelerin yöneticilerine de teþekkür ederiz.
TMMOB
Makine Mühendisleri Odasý
Kocaeli Þubesi Yönetim Kurulu
30.10.2019
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GÜVENÝLÝR VE YETERLÝ MÝKTARDA SUYA ERÝÞÝM HER CANLININ EVRENSEL HAKKIDIR
Ýnsanlýðýn sahibi olmasý gereken temel haklarýndan birisi de suya eriþim hakkýdýr. Su Hakký, insan haklarý
içinde somut ve yaþamsal bir öneme sahip olduðundan diðer haklardan farklýlýk taþýr. Hatta suyun yaþamsal
fonksiyonu sadece insanlar için deðil tüm canlýlar
içindir. Bu neden suyun bir insan hakký olmasýndan
daha öte canlýlarýn tümünün hakkýdýr. Öte yandan,
Dünyamýzda azalan su, her geçen gün daha deðerli
hale gelmekte, ticari bir meta haline ve savaþlarýn
da odaðý haline dönüþtürmektedir.
Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nun 64/292 sayýlý
kararý ile kabul edilen ?Suya ve Koruyucu Saðlýk
Hizmetlerine Eriþim Hakký" su hakkýnýn gerçeklemesi
için gerekli tedbirlerin alýnmasýný þart koþmaktadýr.
Ülkemizde genel olarak su ücretleri oldukça yüksektir
ve maalesef ülkemizde de suya eriþim hakký, özellikle de kent yoksullarý açýsýndan her geçen gün daha da
zorlaþmaktadýr. Bu durum Kocaeli için de aynýdýr.
Halen Kocaeli Halkýnýn þebeke suyu için ödediði bedel de oldukça yüksektir.
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Su ücretleri ile ilgili, Þube Yönetimimiz, Yerel Yönetimler ve Kentleþme Komisyonumuzca hazýrlanan basýn
açýklamasý gerçekleþtirildi.

Ýlimizde fiyatlandýrmada uygulanan kademe yöntemi Kocaelililerin bütçesine ekstra yük getirmektedir.
Meskenler için, aylýk 1. Kademe sýnýrý olan 10 m³ üzeri tüketimler için zamlý tarife uygulamasý ilimizde çok
sayýda ailenin cebini yakmaktadýr. 1. Kademe birim su fiyatlarý ile üzerine gelen atýksu, bakým, vergiler gibi
kalemlerle birim fiyat yükselmekte; 2. Kademeye erken geçiþle birlikte de oldukça pahalý bir fatura bedeli
ortaya çýkmaktadýr. ÝSU'nun kendi resmi web sayfasýnda 1. Kademe tüketim için su bedeli atýk su ve vergi
dahil 3,74 TL'm3, 2. Kademe için ise bu bedel 6.83 TL/m3'tür.
Yine yapýlan ilk abonelik iþlemlerinde, hem mülk sahibinden, hem de kiracýdan bedel alýnmaktadýr ve
abonelik bedelleri oldukça yüksektir.
Bilmekteyiz ki baþka bazý büyükþehirlerde, depozito, abonelik ücretleri gibi ücretler alýnmamakta ve kademe
uygulanmamaktadýr. Kentimizde de bu ve benzeri uygulamalarýn büyük oranda düþük ücretlerle geçinen
ya da iþsiz ailelerin, öðrencilerin, iþçi ve memur emeklilerinin lehine; Kocaeli halkýnýn çýkarýnadýr. Hatta
suyun bir canlý hakký olduðunun yasal zeminlerde ve uygulamalarda karþýlýk bulmasý gereklidir. Güvenilir
ve yeterli suya eriþim konusu Belediyeler ve kamu tarafýndan saðlanmalýdýr. Bu durumda halkýn suya ücretsiz
eriþimi bir kamusal hedef olmalýdýr.
Köylerde yaþayanlarýn, kendi kaynak sularý için bile bedel ödemek zorunda kalmasý ayrý bir yanlýþlýktýr.
Köylerin giderek boþaldýðý günümüz þartlarýnda köylerin terk edilmesini engelleyici destekler verilmesi
gerekirken, su bedelleri köylüye ek yük getirmekte ve tarýmsal üretimin düþmesinin bir nedenini
oluþturmaktadýr.
Yap iþlet devret modeli ile yapýlan Yuvacýk barajýnýn Kocaeli Büyük Þehir Belediyesine devrinden sonra su
fiyatlarýnýn ucuzlamasýný bekleyen Kocaeli maalesef daima yeni zamlar ile karþýlaþmýþtýr.
2018 yýlýna ait TUÝK Ýstatistiki verilerine göre;
Ýçme Ve Kullanma Suyu Þebekesi Için Çekilen Toplam Su Miktarý 163.628.000 (Bin M3/Yýl),
Daðýtýlan Su Miktarý ise 111.804.020 (Bin M3/Yýl)'dýr. Buradan Kayýp-kaçak oranýnýn ise %31,7 olduðu
anlaþýlmaktadýr. Kayýp kaçak oraný geliþmiþ ülkelerdeki duruma göre oldukça yüksektir ve kullandýðýmýz
suyun maliyetlerinin yüksek olmasýnýn önemli bir nedenidir. Kayýp-kaçak su oranýnýn düþürülmesi ÝSU ve

MMO Kocaeli Þube 14. Dönem Çalýþma Raporu

233

10- Basýn - Yayýn ve Ýletiþim Çalýþmalarý

Belediye yönetiminin öncelikli uðraþý olmalýdýr. Kaldý ki, 3. Su Kayýp ve Kaçaklarý Türkiye Forumu'nda Dönemin
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, "Türkiye'de kayýp kaçak oraný istatistiklere göre her ne
kadar %35 olsa da tespitlerimize göre gerçekte bu oran en az %50-55 civarýndadýr" diyerek konunun
vehametine en yetkili aðýzdan gerçekçi bir yorumda bulunmuþtur. Dolayýsýyla Kocaeli için de istatistiklere
yansýyan kayýp-kaçak oraný, yüksek olasýlýkla gerçekte çok daha fazladýr. Kocaeli Büyükþehir Belediyesi ve
ÝSU yöneticilerinin kayýp-kaçak oranýný önemli ölçüde düþürmesi durumunda kentlinin kullandýðý su maliyeti
doðal olarak azalacaktýr,
Kademe uygulamasýnýn kalkmasýný ya da þimdilik makul bir tüketim sýnýrýnýn belirlenmesini, abone, ücretlerinin
düþürülmesi, Kayýp-Kaçak Sularý önleyecek etkin tedbirlerin alýnmasýný, tarýmsal üreticinin ve düþük ücretli
tüm kesimlerin desteklenmesini istiyoruz.
13 KASIM 2019
SU EVRENSEL BÝR HAKTIR. YAÞAM ÝÇÝN ÜCRETSÝZ SU HAKKI
Murat KÜREKCÝ
Makina Mühendisleri Odasý
Kocaeli Þube Baþkaný

Muammer Hakký ERSÖZ TMMOB
Kocaeli Þb. Yerel Yönetimler ve
Kentleþme Komisyon Baþkaný

MMO'DAN ÖNEMLÝ UYARI:
LPG'LÝ ARAÇLAR DENETLENMELÝ!
02 Aralýk 2019 tarihinde Sakarya ili Karasu ilçesi Yalý mahallesinde seyir halinde olan 54 HT 906 plakalý
LPG'li aracýn yanmasý nedeniyle Makina Mühendisleri Odasý olarak kamuoyunu aydýnlatmaya ve uyarmaya
devam ediyoruz. Lpg'li araçlarýn sýzdýrmazlýk raporu alma zorunluluðunun kaldýrýlmasýyla birlikte LPG'li araç
yangýnlarý ve can kayýplarýnda artýþlar görülmektedir.
Oda merkezimiz ve diðer MMO Þubeleri tarafýndan defalarca yapýlan açýklamalarla LPG`li araçlardan "Gaz
Sýzdýrmazlýk Raporu" istenmemesinin, facialara yol açacak bir karar olduðunu söylemiþtik ve bu açýklamalarýmýz
medyada defalarca yayýnlanmýþtý. Fakat gelinen noktada kamuoyuna
yansýyan ve çoðu kez de ölümle sonuçlanan kazalar dahi söz konusu
uygulamadan sorumlularý geri adým atmaya yöneltmemiþtir.
Makine Mühendisleri odasý olarak bu vesile ile toplumun can ve mal
güvenliði açýsýndan olasý vahim olaylarý önlemek için LPG`li araç dönüþüm
ve kontrolleriyle ilgili bazý hususlarý kamuoyu ile yeniden paylaþmak
istiyoruz.
DENETÝMSÝZ LPG'LÝ ARAÇ YANGINI
Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlüðü`nün 19.12.2011 tarihli Genelgesi ile araç muayene
istasyonlarýnda (LPG ve CNG takýlý araçlar için en geç bir ay önceki tarihe
ait "Gaz Sýzdýrmazlýk Raporu") aranmasý zorunluluðu kaldýrýlmýþ, gaz
sýzdýrmazlýk raporu bulunmamasýný "aðýr kusur"dan "hafif kusur"a
dönüþtürülmüþtü. Bu durum LPG`li araç kullanýcýlarýnýn "keyfiyetine"
yol açmýþ ve 2012 yýlý Ocak ayý baþýndan itibaren gaz sýzdýrmazlýk testlerinde ciddi bir düþüþ gerçekleþmiþtir.
Yalnýzca Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubemiz etkinlik alanýnda bulunan Sýzdýrmazlýk Ýstasyonlarýmýzca
2011 yýlýnda 103481 araca Sýzdýrmazlýk Kontrol Raporu düzenlenirken bu sayý 2013 yýlý sonunda 30700`e
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24 Haziran 2017 tarihindeki yönetmelik deðiþikliði ile LPG/CNG li araçlarda sýzdýrmazlýk kontrolü ve sýzdýrmazlýk
raporu alýnmasý þartý tamamen kaldýrýldý ve tamamen denetimsiz hale getirildi.
Yönetmelikte yapýlan bu deðiþiklikle odamýzýn denetim yetkisi tamamen ortadan kaldýrýlarak
denetim ve kontrol iþlemi, sektörde faaliyet gösteren ve giderek denetimsiz olarak faaliyet yürüten firmalarýn
inisiyatifine býrakýldý. Bu uygulamanýn devamý halinde ülkeye kaçak LPG KÝT'i ve malzeme giriþi ile standart
dýþý yerli üretim artacak, tekniðe uygun olmayan LPG araç dönüþümleri baþlayacak, haksýz rekabet koþullarý
yaratýlacak, yetkili mühendis istihdamý azalacak; sektörde disiplinsizlik ve denetimsizlik had safhaya
ulaþacaktýr.''
5 milyona yakýn LPG`li aracýn güvenilirliðini artýrmayý saðlayan Periyodik Kontrollere esas LPG/CNG Sýzdýrmazlýk
Raporu zorunluluðunun kaldýrýlmasýnýn bugün yarattýðý sonuç; kamu can ve mal güvenliði açýsýndan 20002005 yýllarý arasýna benzer bir tabloyu tekrar akýllara getirmektedir.
Araçlarýn LPG`ye Dönüþümü ve ilgili piyasanýn denetiminde ulaþýlan düzey ve disiplinin bozulmasýyla bugün
karþý karþýya kaldýðýmýz durum tehlikenin en büyük iþareti sayýlmalý, derhal uygulama gözden geçirilmeli,
geri dönülmelidir.
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kadar gerilemiþtir.

Bu nedenle zaman kaybetmeden bir an önce;
-Araçlarda LPG dönüþümü yapan firmalar, piyasanýn gözetimi ve denetimi kapsamýnda denetlenmeli. Yetkili
olmayan firmalarýn faaliyet göstermesi engellenmelidir.
-Yetki alacak olan firmalar MMO tarafýndan tescil edilerek bünyesinde uzman makine mühendisi istihdamý
saðlanmalýdir.
-LPG dönüþümü yapýlmýþ olan araçlarýn montaj kontrolleri Makine Mühendisleri Odasý tarafýndan yapýlmalýdýr.
-LPG'li araçlarýn periyodik araç muayeneleri öncesinde ve tamirat-tadilat vb. gibi iþlemler sonrasýnda MMO
Sýzdýrmazlýk birimlerinde kontrolü saðlanarak LPG sýzdýrmazlýk raporu düzenlenmelidir.
Kamuoyunun bilgisine sunarýz.
Saygýlarýmýzla.
MEHMET ALÝ ELMA
TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI
KOCAELÝ ÞUBE YÖNETÝM KURULU SEKRETERÝ
03.12.2019
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Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Kamusal Hizmet ve Kamusal denetim Faaliyetidir ve
Piyasanýn "Ýnsaf"ýna Terk Edilemez
Halkýmýzýn konutlar, iþyerleri, hastaneler, AVM'ler gibi birçok
yerde kullandýðý asansörlerin sayýsýnýn ülkemizde 500 binin
üzerinde olduðu düþünülmektedir. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý verilerine göre, Asansör Periyodik Kontrol
Yönetmeliði kapsamýnda 2018 yýlýnda toplam 434 bin 717
asansörün periyodik kontrolü yapýlmýþtýr. Kontroller sonucu
223 bin 433 asansöre (yüzde 51) güvensiz anlamýnda kýrmýzý
etiket, 21 bin 122 asansöre (yüzde 5) kusurlu anlamýnda
sarý etiket, 102 bin 405 asansöre (yüzde 24) hafif kusurlu
anlamýnda mavi etiket ve 87 bin 757 asansöre de (yüzde
20) kusursuz anlamýndaki yeþil etiket yapýþtýrýlmýþtýr.
Kamu kurumu niteliðinde bir meslek kuruluþu olan Odamýz,
asansörlerin yýllýk periyodik kontrollerinin kamusal denetim anlayýþýyla, tekniðine uygun olarak, deneyimli
ve uzman makina mühendisleri tarafýndan yapýlmasý için akredite olmuþ özel bir organizasyona sahiptir.
Odamýz bünyesinde çalýþan bütün mühendisler, TMMOB'nin belirlediði "Mühendis Asgari Ücreti" üzerinden
çalýþmaya baþlamaktadýr (2019 yýlý için 4.500, 2020 yýlý için 5.000 TL) ve geniþ sosyal haklara sahiptir. Odamýz
bu özel organizasyonuyla asansör bulunan binalarýn sorumlularýnýn bilinçlendirilmesi için ülke genelinde
birçok il-ilçe belediyesinde eðitim düzenlemeye, neler yapýlmasý gerektiðini ifade etmeye; toplumun can
ve mal güvenliðinin saðlanmasý için yapýlacak çalýþmalara verdiði desteðe ve bu yönde kamuoyunu
bilgilendirmeye devam edecektir.
2008 yýlýnda baþlatýlan ve ilgili Bakanlýkla birlikte yürütülen mevzuat çalýþmalarýnda bütün karþý çýkýþlarýmýza,
bu kontrollerin kamusal görevlendirme ile yapýlmasý gerekliliðini belirtmemize raðmen denetim iþi piyasaya
açýlmýþtýr. Ýlk uygulamada Odamýz dýþýnda belediyelerle yapýlan protokollerde çok yüksek ücretler talep
edilmiþ ve bu iþ halktan özel firmalara kaynak aktarmanýn bir fýrsatý olarak görülmüþtür. Ancak Odamýz ve
bazý belediyelerin çabasýyla piyasa düzenlenmiþ ve ücretler her yýl bakanlýkça belirlenir hale gelmiþtir.
Özellikle belirtmek isteriz, asansörlerin periyodik kontrolleri tamamen kamusal hizmet ve kamusal denetim
faaliyeti kapsamýndadýr. Bu denetim faaliyetinin sorumlusu olan belediyeler bu konuda kamu kurumu
niteliðinde olan kurumlardan destek almakla yükümlü olmalý; denetim hizmetini kâr amaçlý özel þirketlere
devretmemelidir. Mevcut iktidarýn yýllardan beri kamusal hizmetleri piyasaya açarak daraltan; toplumun
can ve mal güvenliðini hiçe sayan politikalarýnýn þimdi bu iktidarý eleþtirenlerce uygulanmasý toplum bilinci
ve vicdanýnda asla aklanmayacaktýr. Ayrýca þunu ifade etmek gerekir ki; Asansörlerin Periyodik Kontrollerinden
daha fazla kâr etmek ancak toplumun can güvenliði ile çalýþan Mühendislerin insanca yaþam hakkýndan
feragat etmekle mümkündür.
Kentlerimizin ve halkýmýzýn gerçekten "toplumcu, demokratik, halkçý bir yerel yönetim" anlayýþýna ihtiyacý
var. Bunun yolu kamu yararýný esas alan protokolleri yenilemeyerek asansör kontrollerini özel þirketlere
vermek deðildir. Tercih edilmesi gereken doðru yaklaþým, kamu-toplum yararýna mesleki ve teknik iþbirliklerini
geliþtirmek; emekten, adaletten, demokratik laik cumhuriyet deðerlerinden yana dayanýþmayý büyütmektir.
Odamýz varoluþ nedeni olan bu kamucu yaklaþýmý hassasiyetle koruyacak, buna aykýrý her uygulamayý her
zaman olduðu gibi takip edecek ve peþini býrakmayacaktýr.
MEHMET ALÝ ELMA
TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI
KOCAELÝ ÞUBE YÖNETÝM KURULU SEKRETERÝ
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Konu ile ilgili, TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu olarak 28 Aralýk 2019 günü saat 14.00 Mimarlar
Odasý Tarihi Binada Kanal Ýstanbul Projesi konulu basýn açýklamasý gerçekleþtirildi.

KANAL ÝSTANBUL PROJESÝ`NDEN VAZ GEÇÝLMELÝDÝR!
Türkiye kamuoyunun son günlerde yakýndan izlediði Ýstanbul Ýli, Küçükçekmece Gölü - Sazlýdere Barajý Terkos Gölü doðusunu takip eden güzergâhta yaklaþýk 45 km uzunlukta, 20,75 m derinlikte ve 275 m
geniþlikte olan Kanal Ýstanbul Projesi Çevresel Etki Deðerlendirme Raporu, 28 Kasým 2019 tarihinde Ýnceleme
ve Deðerlendirme Komisyonu`nda, meslek odalarýnýn ve TMMOB`un katýlýmý olmadan görüþülmüþtür.
Öncelikle, projenin sorumlularýnýn konunun tarafý olan meslek odalarýný göz ardý ettikleri kamuoyunca
bilinmesi gerekmektedir.
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Kanal Ýstanbul Projesi ÇED raporu 23 Aralýk 2019 tarihinde Ýstanbul Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü'nün
web sayfasýnda ilan edilmiþtir.

Ýstanbul Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü'nün web sayfasýnda 23.12.2019 tarihinde halkýn görüþ ve önerilerine
açýldýðý duyurulan, T.C. Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðý Altyapý Yatýrýmlarý Genel Müdürlüðü tarafýndan
yapýlmasý planlanan Kanal Ýstanbul Projesi (Kýyý Yapýlarý, Yat Limanlarý, Konteyner Limanlarý ve Lojistik
Merkezler, Denizden Alan Kazanýmý, Dip Taramasý ve Beton Santralleri Dâhil) ile ilgili olarak hazýrlanan ve
Ýnceleme ve Deðerlendirme Komisyonunca yeterli bulunarak nihai þekli verilen Çevresel Etki Deðerlendirme
sürecine yönelik,baþta TMMOB Yönetim Kurulu ve Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu olmak üzere, bu ülkenin
mühendisleri, mimarlarý ve þehir plancýlarý olarak dün olduðu gibi bugün ve yarýn da mesleðimize, doðamýza
ve ülkemize sahip çýkmaya devam edeceðiz.
Projenin etkileri sadece Ýstanbul ili sýnýrlarý ile sýnýrlý deðildir. Proje; Ýstanbul, Trakya, Marmara ve Karadeniz
için coðrafi, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel, kültürel, yani yaþamsal bir yýkým içermektedir.
Yoðunluklu yüzeysel su kaynaklarýnýn bulunduðu alanda yapýlmasý planlanan Kanal Ýstanbul Projesi, açýk bir
biçimde ekolojik bir yýkým getirecektir. Bu proje canlý habitatlarý için yok olma projesidir.
Nihai ÇED Raporu incelendiðinde;
Projeyle, içme suyunun %70`ini baþka illerden karþýlamak zorunda býrakýlmýþ olan Ýstanbul'un mevcut su
kaynaklarýnýn yok edilmesi söz konusudur.
ÇED raporunda, proje alanýnýn yüzde 52'sinin
tarým arazisi olduðu belirtilmektedir. Tehdit
altýndaki tarým arazisi sadece ÇED alaný olarak
düþünülmemeli, etki alaný çok daha fazla
tarým arazisini içerecektir.
Projeyle, Kuzey ormanlarýnýn, meralarýn, tarým
alanlarýnýn, tüm hassas ekosistemlerin yok
olmasý sözkonusudur.
Kentin tüm kuzey bölgesini ve hassas
ekosistemlerini, kentsel, arkeolojik ve doðal
sit alanlarýný "baskýsý altýna alacaktýr.
Planlanan kanalýn depremde yanal ve düþey
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hareketlere karþý sýfýr toleranslý olacaðý uzmanlar tarafýndan söylenmektedir. Yine bir deprem sýrasýnda
yüzbinlerce, milyonlarca insanýn yaþayacaðý yeni bir kent yaratýlacaðý söylenen yeni þehrin tahliye edilmesinin
dahi önemli bir sorun olduðu, Kanal Ýstanbul için açýlacak devasa çukurla, kaybedilecek 3.6-4.5 milyar ton
yükün kalkmasý ve yeraltý sývý gözenek basýncý deðiþimleri nedeniyle yakýn çevresindeki, yeryüzü ve yeraltý
gerilme dengelerinin bozulacaðý ve deprem risklerinin oluþacaðý Deprem Bilimi ile ilgilenen Akademik
çevrelerce dillendirilmektedir.
Üç aktif fay hattýnýn geçtiði bölgeye nüfus ve yapýlaþma baskýsý yükleyerek afet riskini artýran bu proje kabul
edilemez.
Ýstanbul Boðazý`nda saðlanamayan geçiþ güvenliðinin Kanal Ýstanbul`da saðlanmasý söylemleri inandýrýcý
olmadýðý gibi komiktir. En az kazanýn hava yollarýnda yaþandýðý bilinmektedir. Ýstatistikler, Ýstanbul Boðazý'nda
gerçekleþen kazalarýn Hava Yollarýnda yaþanandan daha da az olduðunu göstermektedir. Yine Ýstatistiklerden
son yýllarda geçen gemi sayýsýnda düþüþ olduðu görülmektedir.
Halkýn yaþam kalitesini ve ekonomisini derinden sarsacak, yaþam ve su hakkýný elinden alacak yanlýþ bir
projedir .
Kanal Ýstanbul Projesi, Ýstanbul`un üst ölçekli planýnda hukuken yer almasý mümkün olmayan bir projedir
ve bu özelliðiyle yok hükmündedir.
Projenin 14-15 Milyar Dolar (yaklaþýk 90 Milyar TL) bedeli olduðundan bahsedilmektedir ki tecrübeyle
sabittir ki bu bedel her zaman aþýlýr ve bütçeyle kontrol edilemez bir hal alýr. Hangi yöntemle yapýlýrsa
yapýlsýn, ister yap-iþlet-devret modeli, isterse kamu tarafýndan yapýlsýn,Projeye ayrýlacak paranýn, daha
öncelikli konular için harcanmalýdýr.2020 yýlýna girilecek olan Aralýk ayýnýn bu son günlerinde; vatandaþa
yeni vergiler yüklenirken, yeniden deðerleme oranlarýyla ve vergilere yapýlan yeni zamlardan da anlaþýlacaðý
üzere gerçek enflasyon %23'ler seviyesindeyken; Bugünlerde 2.324 TL olarak belirlenen Asgari ücretin daha
insanca bir yaþam seviyesine yükseltilmesi dururken; bütçe aþýðý artarken; tarýmda, hayvancýlýkta ve sanayide
üretimsizlik bu kadar geri seviyelerdeyken ülkenin, halkýn kaynaklarýnýn heba edilmesi kabul edilemezdir.
Bu projeyle ilgili olarak: "Kanal Ýstanbul Projesi yapýlmasa ülke olarak ne kaybederiz?" sorusuna her bir
vatandaþýmýz hangi yanýtý verirdi diye düþünelim. Çok küçük bir azýnlýk olan rant çevrelerinin dýþýndaki
herkes, eminiz ki "hiçbir þey kaybedilmeyeceði" yanýtýný verirdi. Oysa Kanal Ýstanbul Projesiyle, baþta Ýstanbul,
Trakya, Kocaeli ve Türkiye çok þey kaybedecek.
Bu projeyle ülkemizin ve çocuklarýmýzýn geleceði ipotek altýna alýnmaktadýr. Topraklarýmýz, baþta bir grup
sermaye çevresi, Katarlýlar vb. olmak üzere ranta teslim edilmektedir.
Süreçlerde, Ýstanbul Halký, TMMOB, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi baþta olmak üzere adeta hiç kimse
duyulmazdan gelinmektedir.
Doðaya -ekosistemlere karþý, bilimsel olmayan, Montrö Boðazlar antlaþmasýný tartýþmaya açarak kendi
topraklarýmýzýn yeniden emperyalistlerce tartýþýlýr hale getirildiði bu büyük rant projesi ülkemizin, doðamýzýn
ve halkýmýzýn geleceði için çýlgýnca bir tehdit oluþturmaktadýr; Acilen vazgeçilmelidir.
Bu aþamada, Ülkemizde yaþayan herkesi yakýndan ilgilendiren bu projeye iliþkin görüþ ve itirazlarýmýzý 2
Ocak 2020 tarihine kadar Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ÇED Ýzin ve Denetim Genel Müdürlüðü'ne iletmek
bir vatandaþlýk görevi ve yurtseverliðin gereði olduðunu paylaþýyor, Kocaeli halkýný Kanal Ýstanbul Projesine
karþý Ýtiraz dilekçelerini vermeye davet ediyoruz. 28/12/2019
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu
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HUKUK
BİRİMİ

11

11- Hukuk Birimi
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi olarak,
Banu SÖZAL ile yapýlan  Hukuki Danýþmanlýk sözleþmesi
kapsamýnda üyelerimizin özlük haklarý, hukuksal sorunlarý
konusunda ücretsiz olarak danýþmanlýk hizmeti verilmektedir.
Üyelerimizin randevu alarak hukuki sorunlarýna yönelik
karþýlýklý görüþerek bilgi aldýðý hizmetimiz geçmiþ dönemlerde
olduðu gibi bu dönemde de ilgi görmektedir.
Destek Alan Kiþi Sayýsý
2018

2019

98

82
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TMMOB İKK
ÇALIŞMALARI
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Kurumsal olarak desteklediðimiz Kocaeli Akademik
Odalar Birliðinin Kocaeli ili Ýzmit ve Derince ilçeleri
sýnýrlarý içerisinde Kocaeli Büyükþehir Belediyesi
tarafýndan yapýmý planlanan Atýk Bertaraf ve Enerji
Üretim Tesisi Projesi ile ilgili 1 yýldan fazladýr sürdürülen
çalýþmalarda sona yaklaþýldý.
Kocaeli Üniversitesi týp fakültesine 1,5 km yakýnýndaki
Umuttepe Ormanlarý'na yapýlmak istenen 03.04.2018 tarihindeki Çöp Fabrikasý ile ilgili gerçekleþtirilen
halkýn katýlýmý ÇED Toplantýsý , baþýndan sonuna olaylý geçti. ÇED toplantýsý, salondaki vatandaþlarýn, Sivil
Toplum Kuruluþlarýnýn, Siyasi Parti Temsilcilerinin, Meslek Odalarý olarak tepkilerimize raðmen "Yapýldý"
þeklinde kayda geçirildi.

12- TMMOB ÝKK Çalýþmalarý

ORMANLARIMIZ KENTÝN CANDAMARLARIDIR

Katýlýmcýlar, yapýlmasý planlanan tesisin Üniversite Hastahanesi bölgesinde olumsuz hava koþullarý oluþturacaðý,
Ýlimiz için hakim rüzgarlarýn bu olumsuz hava koþullarýný kente taþýyacaðýný ifade ettiler. Ayrýca; iddia
edildiðinin tersine orman arazisi olan bölgede bir ekosistemin yok olacaðý, Ýl su havzalarýnýn tesisten olumsuz
etkileneceði ve halen yüksek olan kanser vakalarýnýn daha da artacaðý endiþesi belirtildi.
Bölgenin iddia edildiðinin tersine ormanlýk arazi olduðunun gösterilmesi amacýyla düzenlenen pikniðe
üyelerimizle katýlarak sonrasýnda yapýlan basýn açýklamalarýyla konunun önemi kamuoyu ile paylaþýldý.
Atýk Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi Projesi ile ilgili görüþler ortaklaþtýrýlmýþtýr.
MEVCUT DURUM NEDEN DURDURULMALIDIR
TESÝSÝN YERÝ YANLIÞTIR
Tesisin yeri için öngörülern alan, orman varlýðý, çevre (hava, su ve toprak) kirliliðine hassasiyeti, kente ve
bölgeye direkt olumsuz etkileri ile yakýnýnda yer alan yerleþim ve tesisler nedeniyle YANÞLIÞ BÝR TERCÝHTÝR.
TESÝSÝSÝN ÇALIÞMA MODELÝ YANLIÞTIR
Tesis ÝÇÝN SEÇÝLEN ÇALIÞMA MODELÝ Dünya da terk edilen eski bir modeldir.
Bu modelde çok aþamalý uygulamalar olmadan hammadde, kaynak ve gelir kazancýndan vazgeçilmektedir.
Günlük oluþan yakýlacak çöp miktarý azaltýlmamaktadýr. Dolayýsýyla daha düþük kapasiteli ve daha ucuz
kurulum maliyetli tesis kurulamamaktadýr.
SIFIR ATIK PROJESÝ ÝLE UYUÞMAMAKTADIR.
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn yürüttüðü Sýfýr Atýk
Projesi ile resmi kurumlarda baþlatýlan ve tüm
ülkeye yayýlmasý planlanan; ayrýþtýrma, geri
dönüþüm ve yeniden kazaným adýmlarýnýn hiçbiri
tesis projesi kapsamýnda dikkate alýnmamýþtýr. Tüm
atýklar toplanýp bir arada yakýlacaktýr.
ÝÞLETME MALÝYETÝ ÇOK YÜKSEK OLACAKTIR.
Çöplerin bertarafý aþamasýnda; evsel atýklarýn içinde ayrýþtýrýlmadan kalan "ýslak çöpleri" yakarken sisteme
ayrýca enerji verilmesi gerekecektir. Bu enerjinin fatrasý Kocaeli halkýna yansýyacaktýr.
NASIL OLMALIDIR?
KOCAELÝ'DE EVSEL ATIK BERTARAF TESÝSLERÝ MUTLAKA KURULMALIDIR.
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Ýlimizde atýk depolama alanlarý kapasitelerini doldurmak üzeredir.
Kentsel atýðý azaltma, yeniden kullanma, geri dönüþtürme, iyileþtirip yeniden kazanma ve nihayetinde önceki
adýmlarýn mümkün olmadýðý düþük miktarý bertaraf etme adýmlarýný kapsayan bir atýk yönetim sistemleri
bütünü il genelinde yayýlmýþ þekilde kurulmalýdýr.
Bu sayede Kocaeli'nin tüm çöpünü ilin her yerinden bir noktaya taþýmak gerekmeyecek, iþletme maliyeti
azalacaktýr.
RESMÝ VE SÝVÝL YETKÝLÝLERDEN OLUÞACAK KOMÝSYON KURULMALIDIR.
Tesisin çalýþma modeli ve tüm etkenler ve bilimsel veriler göz önünde bulundurularak, çaðýn gereklilikleri
ve geleceðe yönelik, en ideal sürdürülebilinir yöntemin seçileceði; ilgili tüm resmi kurum kademelerinin
yetkilileri, meslek odalarý, sivil toplum kuruluþlarý, yerel halk temsilcilerinden oluþacak komisyon kurularak
þeffaf bir þekilde kararlar alýnmalýdýr.
TESÝS EN UYGUN YERE ÝNÞA EDÝLMELÝDÝR.
Kurulacak komisyon çevresel-ekonomik-sosyal etki sýralamasý ile tesisler için en ideal yerleri belirlemelidir.
Yanlýþ yere kurulacak bir tesisin sonradan taþýnma ihtimali yoktur.

1 MAYIS TA BÝRLÝK MÜCADELE VE DAYANIÞMA ÝÇÝN
ALANLARDAYDIK
Kocaeli Gebze'de 1 Mayýs Birlik Mücadele ve Dayanýþma günü
kitlesel ve coþkulu bir þekilde kutlandý.
1 Mayýs kutlamalarý için TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu pankartý
arkasýnda toplanan Þubemiz üye ve çalýþanlarýnýn da arasýnda
bulunduðu çok sayýda sendika, siyasi parti ve sivil toplum
kuruluþu Gebze Trafo Meydanýnda buluþtu. Hazýrlýklarýný
tamamlayan kortejler 1 Mayýs" pankartlarý taþýyarak kent
meydanýna yürümeye baþladý. Kent Meydanýnda toplanan
kalabalýða Sendikalar Birliði Dönem Sözcüsü Süleyman AKYÜZ
tarafýndan yapýlan konuþmanýn ardýndan Biray KOÇAK Grup
6,5 müzik dinletisi eþliðinde halaylar çekilerek etkinlik son
buldu.
Yaþasýn 1 Mayýs.
Yaþasýn Örgütlü Mücadelemiz.
Yaþasýn Birliðimiz TMMOB
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Bizler, mühendisler, mimarlar ve þehir plancýlarý olarak,
toplumun gündelik yaþamýnda ihtiyacý olan her þeyin
üretilmesine yaratýcý bilgimizi ve emeðimizi koyan meslek
gruplarýyýz.
Enerjiden haberleþmeye, fabrikalardan barajlara, madenlerden
ormanlara kadar bilimin ve tekniðin kullanýldýðý her alanda alýn
terimiz bulunmaktadýr. Gündelik hayatý yeniden yaratan ve
geleceði inþa eden meslek alanlarýmýzý savunmak, hayatý ve
geleceði savunmak demektir.
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24 HAZÝRAN CUMHURBAÞKANLIÐI VE MÝLLETVEKÝLÝ GENEL
SEÇÝMLERÝ ETKÝNLÝKLERÝ

Yýllardýr sistematik olarak uygulanan politikalar ve ekonomik
tercihler nedeniyle mesleki faaliyetlerimiz deðersizleþtirilmekte,
yeni mezun olan meslektaþlarýmýz iþsizlik sorunuyla karþý karþýya
býrakýlmaktadýr. TMMOB olarak bizim sorumluluðumuz
mesleðimizi, meslektaþlarýmýzý ve ülkemizin çýkarlarýný
korumaktýr.
Eþitlikten, özgürlükten, demokrasiden, baðýmsýzlýktan, laiklikten,
barýþtan yana olan bizler, 24 Haziran seçimlerinde ülkemizin, halkýmýzýn ve mesleðimizin geleceði için oy
kullanacaðýzi oyumuza sahip çýkacaðýz diyerek üyelerimize ve kamuoyuna yönelik bir dizi etkinlik gerçekleþtirildi.
24 HAZÝRAN SEÇÝMLERÝ ÝÇÝN VATANDAÞLARA DUYARLILIK ÇAÐRISI YAPILDI.
TMMOB olarak; "Ülkemizin, halkýmýzýn ve çocuklarýmýzýn geleceði için oy kullanacaðýz, oyumuza sahip
çýkacaðýz" sloganlarý ile 24 Haziran seçimleri için hazýrladýðýmýz broþürlerimizi, Perþembe pazarý ile baþlayarak
Ýzmit yürüyüþ yolu boyunca daðýtarak, gerçekleþecek Cumhurbaþkanlýðý ve Milletvekili Genel Seçimlerinde
oy kullanmasý için vatandaþlarýmýza çaðrýda bulunarak, duyarlýlýða davet ettik.
24 HAZÝRAN SEÇÝMLERÝ ÝÇÝN TMMOB GÖRÜÞLERÝ BASIN VE KAMUOYUYLA PAYLAÞILDI.
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu (ÝKK) olarak; 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleþtirilecek olan
Cumhurbaþkaný Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik birliðimizin görüþ ve önerilerinin
paylaþýlacaðý basýn açýklamasý 12 Haziran 2018 saat 18:00'de Mimarlar Odasý Taþ Binada gerçekleþtirildi.
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TEOMAN ÖZTÜRK GEBZE TEMSÝLCÝLÝÐÝMÝZDE DÜZENLENEN
ETKÝNLÝÐÝMÝZLE ANILDI.
13.07.2018 tarihinde Gebze Ýlçe Temsilciliðimizde; mühendismimar hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasýnda
önderlik etmiþ olan, TMMOB' nin 1973- 1980 yýllarý arasý
baþkanlýðýný yapmýþ olan Teoman ÖZTÜRK'ü saygýyla andýk.
Gebze Temsilcilik Lokalinde gerçekleþtirilen Anma Programýnda
Teoman ÖZTÜRK ve Dönemi tanýtan video gösterimi katýlýmcýlar
tarafýndan ilgiyle izlendi. Yöneticiliðini Gebze Ýlçe Temsilciliði
Yürütme Kurulu Yedek Üyesi Barýþ ÝNCE'nin yaptýðý, Þube Baþkanýmýz Murat KÜREKCÝ ve Oda Yönetim Kurulu
Sekreter üyemiz Elif ÖZTÜRK'ün katýldýðý söyleþi ile Teoman ÖZTÜRK'ü bir kez de kýzýndan dinleme fýrsatý
bulduk.

Sakarya Tmmob bileþenleri olarak 17 Aðustos 'u unutmadýk ..Çark caddesinden baþlayan yürüyüþümüze
duyarlý vatandaþlarýmýzýn da katýlýmý ile deprem müzesinde sonlandýrdýk ve basýn açýklamamýzý okuduk
16.08.2018
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Basýn açýklamasý açýlýþ konuþmasýný Mimarlar Odasi Kocaeli
Þubesi Baþkaný Füsun YILMAZ yaptý. Deprem felaketinde
hayatýný kaybedenlere yapýlan saygý duruþu sonrasý, basýn
açýklamasýný Makina Mühendisleri
Odasý Baskaný, TMMOB ÝL Koordinasyon Kurulu sekreteri
Murat KÜREKÇÝ okudu.
Ortak basýn açýklamasýnýn sonuç metni;
Türkiye, baþta deprem olmak üzere afete dönüþebilecek pek çok doða tehlikesine açýk bir ülkedir. Son
zamanlarda, iklimdeki dalgalanmalara baðlý olarak meydana gelen ani yaðýþlar, seller, fýrtýnalar, hortumlar
ve heyelanlar bu afet çeþitliliðinin birer göstergesidir. "
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17 AÐUSTOS DEPREMÝ ve KAYBETTÝKLERÝMÝZ
ETKÝNLÝKLERÝMÝZLE ANILDI..

Kocaeli'nin de ciddi boyutlarda etkileneceði Ýstanbul ve çevresinin deprem riski giderek artmakta, süre
kýsalmaktadýr. Deprem ve yol açacaðý tüm sonuçlara karþý yasal mevzuatlar tamamlanmalý, denetim, gözetim
ve uygulama sisteminin taþýdýðý sorumluluðu yerine getirmesi saðlanmalýdýr.
Yerleþim alanlarýmýzýn 1. ve 2. derece deprem bölgesinde yer alýyor olmasý, jeolojik koþullarý, denize kýyýsý
olmasý, aþýrý nüfusu, yapý stoku, denizel dolgu alanlarý, düzensiz yerleþimi, hýzlý ve çarpýk kentleþmesi, kentsel
dönüþüm konusundaki sorunlarý Kocaeli'nin de içinde bulunduðu bölgemizi deprem zararlarý konusunda
büyük bir risk altýna sokmaktadýr. Nüfus artýþý ve plansýz kentleþme kontrol altýna alýnmalýdýr.
Enerji ve iletiþim alanlarý, stratejik ve kamusal yaþam alanlarý olarak ele alýnmalý ve ekonomik zorunluluklara
ve projeksiyonlara terk edilmemelidir.
Afetlere karþý gereksinim ve hazýrlýklarýn ivedi olarak uygulamaya sokulmasý için devlet tarafýndan kurulan
AFAD'ýn hazýrladýðý "Türkiye Afet Müdahale Planý," bütün mesleki ve toplumsal, sivil kurumlarýn katýlýmýyla
düzenli olarak gözden geçirilerek güncellenmelidir.
Afet müdahale birimleri içinde bütün taraf kurum ve kuruluþlarýn düzenli ve etkili olarak, öngörülen önlem
ve yaptýrýmlarýn gerek idari gerekse mali planlar içinde öncelikli olarak yer almalýdýr.
Ýmar Yasasýndan kentsel dönüþüme, yeþil alanlarýn yönetiminden kent yaþamýyla ilgili bütün düzenlemelere
kadar her türlü mevzuat, "Türkiye Afet Müdahale Planý" çerçevesinden yeniden gözden geçirilmelidir.
Toplumsal yaþamýn sürdürülebilirliði ve temel yaþam alanlarý, kamu çýkarý doðrultusunda yeniden organize
edilmeli ve bu bilimsel bir bakýþ açýsýyla hayata geçirilmeli.
Ayrýca, Olasý bir Deprem için;
1. Belirlenen toplanma alanlarýnýn ayrý ayrý mevcut konumlarý (enlem ve boylam bilgisiyle) ve kapladýklarý
alanlarýn ölçüleri,
2. Çadýr kurmak için ilçe bazýnda planlanmýþ alan veya alanlarýn konum ve ölçüleri, bu alanlardaki teknik
ve yaþam malzemeleri açýsýndan bir hazýrlýk yapýlýp yapýlmadýðý,
3. Mezarlýk alanlarýnýn yerleri ve kapasitelerinin belirtilmesi,
4. Hasar alan alanlar için yeni / geçici konut alanlarý olarak planlanan alanlarýn olup olmadýðý,
5.Arama kurtarma amaçlý ekipman noktalarýnýn varlýðý,
6. Acil müdahale yollarýnýn hazýr olup olmadýðý,
7. Barajlarýn/Yeraltý su sisteminin/Su iletim sisteminin zarar görmesi durumunda, içilebilir su ihtiyacýnýn ne
þekilde karþýlanacaðý,
8. Hastanelerin hazýr olup olmadýðý,
9. Kolluk kuvvetlerine eðitim verilip verilmediði,
10. Kamu binalarý ve okullarýn güvenlikli hale getirilip getirilmediði
Kamuoyuyla paylaþýlmasý önem arz etmektedir.
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TMMOB ve bileþenleri olasý depremlerin ve diðer afetlerin her aþamasýnda birikimleri ile sorunlara çözüm
olma yolunda isteklidir; bu amaçla bilim ve tekniði halkýnýn yararýna sunmaya kararlýdýr.
Deprem Öldürmez; Bilim Dýþý Uygulamalar Öldürür.
Depremi Unutmadýk; Unutturmayacaðýz!...

17 Aðustos Depreminde çekilmiþ fotoðraflar ile TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu olarak oluþturulan
sergimiz ile Ýzmit Yürüyüþ Yolunda halkýmýz ile deprem gerçeðini tekrar hatýrladýk.
16 Aðustos 2018 tarihinde yürüyüþ yolunda 40 adet deprem fotoðrafý ve karikatürün yer aldýðý sergi ile o
acý günü yaþayanlar tekrar depremi hatýrladý, yaþamamýþ olan kiþiler ise deprem gerçeði ile yüzleþti. Saat
12:00 de sergi açýlýþý Þube Baþkanýmýz ve TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat KÜREKÇÝ
tarafýndan gerçekleþtirildi. Sergimiz, Kocaeli Millet Vekilleri , Odalarýn Þube Yöneticilerinin katýlýmý ile
Halkýmýzýn yoðun ilgi saat 19:00 da tamamlandý.

DÜNDEN YARINDA DEPREM GERÇEÐÝ" PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ
Deprem gerçeðinin tartýþýldýðý PANEL 16 Aðustos 2018 akþamý
saat 20:30 da depremi en þiddetli yaþayan bölgelerden biri
olan Deðirmendere beldemizde gerçekleþtiri ldi.
Yöneticiliðini, Þube Baþkanýmýz ve TMMOB Ýl Koordinasyon
Kurulu Sekreteri Murat KÜREKÇÝ'nin yaptýðý Panelde; 17 Aðustos
1999 depreminde hayatýný kaybedenlerin anýsýna saygý
duruþundan sonra, Depremzede, Emine CEBECÝ ve Ufuk KOCAK,
Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þube Baþkaný Nusret SUNA,
Kocaeli Üniversitesi Öðretim Görevlileri Jeoloji Mühendisi Dr.
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Özkan ÇORUK ve Jeofizik Mühendisi Metin AÞÇI panelist olarak
söz aldý. Panelde, mevcut yapý stoðu, yatý denetim sisteminin
doðru çalýþmasý için gerekli yasal düzenlemeler, kentsel dönüþüm
uygulamalarýndaki aksaklýklar, imar affý ile ilgili hatalar hakkýnda
görüþler paylaþýldý. Zemin yapýsýnýn imar ile ilgisi, bölgemizin
jeolojik yapýsý ve ülkemizde yaþanan deprem periyotlarý ile
meydana gelmiþ ve gelecek depremler hakkýnda
deðerlendirmeler yapýldý. Konuklarýn da söz aldýðý panelde imar
planlarýnýn oluþturulmasý, kentlerin doðru planlanmasý ve
depreme dayanýklý bina imalatý hakkýnda bilgi paylaþýmý
gerçekleþtirildi. Güncel Kanun ve Yönetmeliklerin bilimin ýþýðýnda
yenilenerek kurallarýn koyulmasý, koyulan kurallara uyumasý koþulu ile can kaybýnýn oluþmayacaðý görüþü
önem kazandý. Panel sonunda panelistlere katkýlarýndan dolayý birer teþekkür plaketi taktim edildi.

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði komisyonun
katkýlarý ile Gebze Ticaret Odasý Konferans Salonunda ÝSÝG
paneli gerçekleþtirildi. Yaklaþýk 100 kiþinin katýldýðý panel Gebze
Temsilcilik Yürütme Kurulu Baþkaný Sinan Yücel'in açýlýþ
konuþmasýyla baþladý.
Gerçekleþtirilen panelde Ýþ Güvenliði Uzmanlarý Sendikasý
Baþkaný Ýrfan Sayar iþ güvenliði uzmanlarýnýn mesleki sorunlarý
ve çözüm önerileri üzerine sunum yaptý. Avukat Hüseyin Numan
Bilir, iþ güvenliði uzmanlarýnýn hukuki haklarý üzerine bir sunum
gerçekleþtirdi. Ýki bölümde gerçekleþtirilen panelin ikinci
bölümünde MMO Kocaeli Þube Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk
Karstarlý "Türkiye de Ýþ Cinayetleri" üzerine sunum
gerçekleþtirildi. Gazeteci Halil Yeni ise yerel ve ulusal basýnda
iþ cinayetlerinin yer almasý ve iþ kazalarýnýn medyada nasýl yer
aldýðý üzerine konuþtu. Panelin son bölümünde ise panele
katýlým saðlayan dinleyicilerin sorularý ile devam etti.

10 EKÝM KATLÝAMINI UNUTMADIK UNUTTURMAYACAÐIZ
PANELÝ GERÇEKLEÞTÝ
Türkiye'nin en kanlý saldýrýsý 10 Ekim 2015 Ankara Gar Katliamý
3. yýlýnda TMMOB, DÝSK, KESK, TTB ve 10 EKÝM DERNEÐÝ
tarafýndan hayatýný kaybedenler anýsýna oluþturulan anma
etkinlileri kapsamýnda bir panel gerçekleþtirildi.
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ünvaný ile
Þube Baþkanýmýz Murat KÜREKCÝ'nin yönettiði Panele, 10 Ekim
Derneði Yöneticisi ve ayný zamanda saldýrýda hayatýný kaybeden
Korkmaz TEDÝK'in babasý Erdoðan TEDÝK, 10 Ekim Davasý Avukatý
Av. Ýlke IÞIK, Kocaeli Dayanýþma Akademisi adýna Doç.Dr.Yücel
DEMÝRER ve Birgün Gaztesi Yöneticisi Ýbrahim AYDIN konuþmacý
olarak katýldý.
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Panel, saldýrýda hayatýný kaybedenlerin anýsýna yapýlan saygý
duruþu sonrasýnda, konuþmacýlarýn saldýrýnýn olduðu gün ve
sonrasýnda yaþanan süreç hakkýnda yaptýðý açýklamalar ve
karþýlýklý ifade edilen görüþler ile tamamlandý.

TMMOB, CUMARTESÝ ANNELERÝNÝN YANINDADIR
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz ve Emek,
Meslek Örgütleri baþkanlarýnýn da katýldýðý Cumartesi
Anneleri'nin 707. Hafta eylemi, Galatasaray Meydanýna
yürüyüþe izin verilmediði için Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD)
önünde 13 Ekim 2018'de gerçekleþtirildi.
Gözaltýnda kaybedilen yakýnlarý için 23 yýldýr adalet mücadelesini
sürdüren Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Lisesi önünde
oturma eylemi yapmalarý 700. haftasýnda Beyoðlu Kaymakamý
tarafýndan yasaklanmýþ; yasaðýn ardýndan her hafta Ýnsan Haklarý
Derneði Ýstanbul Þubesi önünde toplanýp Galatasaray Meydaný'na yürümeye çalýþan kayýp yakýnlarý polis
þiddetine maruz kalmýþtý.
Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydaný'na çýkmasýna izin vermeyen polis, 13 Ekim 2018 tarihinde ise
dernek önünde açýklama yapýlmasýna izin verdi. TMMOB, KESK, DÝSK, ve CHP ile HDP Milletvekilleriyle
avukat gruplarýnýn destek verdiði 707. hafta basýn açýklamasýný zorla kaybedilen Fehmi Tosun'un kýzý Besna
Tosun okudu. "Hakikat ve adalet talebimizden vazgeçmeyeceðiz" diyen Tosun, gözaltýna alýndýktan sonra
kaybedilen Abdulkerim Þemsettin Yurtseven, Mikdat Özeken ve Münür Sarýtaþ'ýn gözaltýnda kaybediliþlerinin
23. yýlýnda cezasýzlýkla kapatýlan davalarýnýn yeniden açýlmasýný talep etti. Tosun, "Onlarýn akýbetlerini açýða
çýkartacak ve ceza adaletini saðlayacak bir yargýlamanýn baþlatýlmasýný istiyoruz. Hakikat ve adalet talebimiz
gerçekleþinceye kadar kayýplarýmýzý aramaktan ve kayýplarýmýzla buluþma mekanýmýz olan Galatasaray'dan
vazgeçmeyeceðiz" ifadelerini kullandý.
Cumartesi Anneleri'nin 707'nci hafta eylemine katýlan TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz,
BirGün'e konuþtu. Koramaz, þunlarý söyledi: "Bizler Cumartesi Anneleri'nden çok þey öðrendik. Cumartesi
Anneleri bizlere vazgeçmemeyi öðretti, dirençli olmayý öðretti, umutlu olmayý öðretti. Bilinmelidir ki,
Cumartesi Anneleri bu toplumun vicdaný ve hafýzasýdýr. Kardeþlerimizi, evlatlarýmýzý aramýzdan alan ve onlarý
öylece unutmamýzý bekleyen karanlýk yüreklilere karþý vicdanýmýzý ve hafýzamýzý koruyacaðýz. Kaybettiklerimizi
asla unutmayacaðýz. Anýlarýný ve mücadelelerini daima yaþatacaðýz."
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TMMOB, DÝSK, KESK ve TTB Baþkanlarý, MMO Kocaeli Þube
Yönetimimiz, Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Üyelerimiz sendikalý
olduklarý için iþten atýlan ve 161 gündür fabrika önünde direnen
Flormar iþçilerine destek ziyaretinde bulundular.
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz destek
ziyaretinde þunlarý söyledi:
"Tam 161 gündür iþlerine, alýn terlerine ve sendikal haklarýna sahip çýkmak için direnen Flormar iþçisi
arkadaþlarým, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði adýna hepinizi saygýyla selamlýyorum.
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TMMOB, DÝSK, KESK VE TTB BAÞKANLARI FLORMAR ÝÞÇÝLERÝNÝ
ZÝYARET ETTÝ.

OHAL koþullarý altýnda baþlattýðýnýz ve iþverenin tüm baský ve zorbalýklarýna raðmen yýlmadan devam
ettirdiðiniz direniþiniz hepimize büyük umut veriyor. Ne mutlu size ki bu umudu tüm Türkiye'ye yaydýnýz,
"Flormar Deðil, Direniþ Güzelleþtirir" sloganýný dillere pelesenk ettiniz.
Daha iyi koþullarda çalýþmak, emeðinin karþýlýðýný istemek ve
bunlar için sendikalara üye olmak tüm emekçilerin en temel
hakkýdýr. Dünyanýn hiçbir yerinde iþçiler sendikalý olduðu
gerekçesiyle iþinden atýlamaz. Ama ne yazýk ki Türkiye'de bunun
örneklerine çok rastlýyoruz. Çünkü patronlar, karþýlarýnda sesini
çýkaramayan, boyun eðen iþçi istiyorlar. Bir araya gelerek hakkýný
arayan iþçilerden korkuyorlar. Bu korku nedeniyle türlü yalanlarla
iþçileri iþinden ediyorlar, onlarý susturabilmek için her þeyi
yapýyorlar. Bunu yaparken de en büyük desteði hükümetten
alýyorlar.
Bunun en son örneðini 3. Havalimaný iþçilerinin haklý isyanýnda
da gördük. Tahtakurularý arasýnda yatmamak, balýk istifi biçimde
taþýnmamak, insanca koþullarda çalýþmak istedikleri için gaza
boðuldular, gözaltýna alýndýlar, teröristlikle suçlandýlar ve bir kýsmý da tutuklandýlar.
Ortada bir terör varsa, o da patronlarýn ve siyasi iktidarýn hakkýný arayan emekçilere uyguladýðý bir terör
vardýr. Bizler emek ve meslek odalarý olarak yýllardan beri patronlarýn ve siyasal iktidarýn emekçilere uyguladýðý
bu teröre karþý çýktýk, bundan sonra da çýkmaya devam edeceðiz.
Bu ülkedeki mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn örgütü olarak direniþinizi br kez da coþkuyla selamlýyorum.
Sendikalý olalým güzelleþelim, örgütlenelim güzelleþelim, bir araya gelelim güzelleþelim!
Yaþasýn emekçilerin birliði, yaþasýn sýnýf dayanýþmasý!"
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BÝNLERCE KÝÞÝ, EMEÐÝN HAKLARI ÝÇÝN BAKIRKÖY'DE BULUÞTU!
DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çaðrýsýyla düzenlenen Ýstanbul
Bölge Mitingi, 22 Aralýk 2018 tarihinde Bakýrköy'de
gerçekleþtirildi.
Binlerce kiþinin katýlýmý ve büyük bir coþkuyla gerçekleþen
mitingde, TMMOB üyeleri "Krize Karþý Emeðimize, Mesleðimize
ve Haklarýmýza Sahip Çýkýyoruz!" pankartýyla yürüdü.
Miting bileþenleri adýna ortak açýklamayý KESK Eþ Genel Baþkaný
Aysun Gezen okudu. AKP Ýktidarýnýn uyguladýðý politikalarla, krizin faturasýnýn emekçilere çýkarýldýðýnýn ifade
edildiði açýklamada, "Üçte ikisi özel sektöre ve bankalara ait 467 milyar dolar dýþ borç 81 milyona ödetilmek
isteniyor. Küçük bir azýnlýðýn borcunu, zamlarla, adaletsiz vergilerle, iþsizlik tehdidiyle halkýn yüzde 99'u
olarak bizlerin sýrtýna yýkýlmaya çalýþýyorlar. Ýþçilerin kýdem tazminatýný fonla, kamu emekçilerinin iþ
güvencesinin son kýrýntýlarýný esnek, performansa dayalý çalýþmayla, kamusal emeklilik ve sosyal güvenlik
hakkýmýzý ise üç yýl süreli zorunlu bireysel emeklilik sistemi ile yok etmeyi planlýyorlar." denildi.
24.12.2018

TMMOB ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANLARI SORUNLARI ÇALIÞTAYI
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
2 Mart 2019'da Ankara'a da yapýlacak Ýþ Güvenliði Uzmanlarýnýn
Sorunlarý Çalýþtayý öncesinde ilimizdeki iþ güvenliði uzmanlarýnýn
tartýþmasý amacý ile TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu
tarafýndan düzenlenen Ýþ Güvenliði Uzmanlarý Forumu 16 Þubat
2019 saat 13.30'da Mimarlar Odasý taþ binada 34 kiþinin katýlýmý
ile gerçekleþtirildi.
Þube baþkanýmýz ayný zamanda TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Murat Kürekçi ve Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Bedri Tekin'in açýlýþ konuþmalarý ile baþlayan forumda iþ güvenliði
uzmanlarý;
- Uzmanlarýn yetki ve sorumluluk sorunlarý,
- Yargýlanmasüreçlerindeki sorunlar
- Ücret ve istihdam biçimleri
- Örgütlenme sorunlarý gibi konularda görüþlerini dile getirdiler.
Burada yürütülen tartýþmalarda ortaya çýkan fikirler þubemiz
ÝSÝG Komisyonu tarafýndan 2 Mart 2019'da Ankara'a da yapýlacak
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Ýþ Güvenliði Uzmanlarýnýn Sorunlarý Çalýþtayýna taþýnacak Murat
KÜREKÇÝ Ýþ Güvenliði Uzmanlarý Yerel Çalýþtay Konuþma Metni;
Deðerli TMMOB Üyesi Meslektaþlarým,
Sevgili Ýþ Güvenliði Uzmaný Arkadaþlar,
TMMOB Ýþ Güvenliði Uzmanlarý Çalýþtayý hazýrlýklarý kapsamýnda
Kocaeli Yerelinde Ýþ Güvenliði Uzmanlarýnýn sorunlarýný ifade
edeceðimiz ve çözüm yollarý üreteceðimiz Forumumuza hoþ
geldiniz.
Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Meclisinin verilerine göre; 2016
yýlýnda en az 1970 iþçi, 2017 yýlýnda en az 2006, 2018 yýlýnda
ise en az 1923 iþçi yaþamýný kaybetti.
Ýþ cinayetleri ve meslek hastalýklarý had safhada, iþsizlik ve borçlar büyüyor, iþçilerin örgütsüzlüðü sürüyor.
Ýþçiler ya umudunu kaybediyor ve yaþamlarýna son veriyor ya da direniþin yeni biçimlerini bulmaya çalýþýyor...
Resmi enflasyon yüzde 20'nin üstünde, gerçekte daha da fazla olduðu bir dönemde iþten çýkarmalar, iþçilerin
hak istemlerine karþý baskýlar, grev yasaklamalarý
Yine Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Meclisi verilerine göre 2018 yýlýnda iþ cinayetlerinin iþkollarýna göre daðýlýmýna
baktýðýmýzda:
Tarým, Orman iþkolunda 457 emekçi (268 çiftçi ve 189 iþçi);
Ýnþaat, Yol iþkolunda 438;
Taþýmacýlýk iþkolunda 233 iþçi;
Ticaret, Büro, Eðitim, Sinema iþkolunda 118 emekçi;
Metal iþkolunda 114 iþçi;
Belediye, Genel Ýþler iþkolunda 88 iþçi;
6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ve bu Kanun ile baðlantýlý olarak çýkartýlan yönetmelikler çerçevesinde
iþ güvenliði uzmanlarýnýn yeterlilikleri, baðýmsýzlýklarý, çalýþma süreleri vb. konularda Bakanlýk eliyle olumsuz
bir ortam oluþturulmuþtur. Çýkartýlan yeni yönetmelikler ile iþ güvenliði uzmanlýðý bir mühendislik formasyonu
olmaktan çýkartýlmýþ, yeterli eðitime sahip olmayan birçok iþ güvenliði uzmanýnýn sektörde çalýþmasýna
neden olmuþtur.
Ýþ güvenliði uzmanlarý, baðýmsýzlýk konusunda OSGB (Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi)-Bakanlýk-Ýþveren
arasýnda sýkýþtýrýlmýþtýr. iþverence yerine getirilmeyen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin iþveren
tarafýndan yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlýðýn yetkili birimine bildirir" hükmü ile iþverenin
yapmadýklarýnýn takipçisi ve sorumlusu iþ güvenliði uzmaný olmaktadýr. Böylelikle, iþ güvenliði uzmanlarý her
türlü sorunda Bakanlýða karþý sorumlu tutulurken iþverenin sorumluluðu bulanýklaþtýrýlmaktadýr.
Oluþturulan OSGB yapýsý ise iþ güvenliði uzmanlarýnýn emeði üzerinden sömürüye neden olmaktadýr. Ýþ
güvenliði uzmaný çalýþma sürelerinin düþürülmesiyle uzmanlar adeta firma firma dolaþmakta, ayrýca defter
ve kayýt süreçleri de dikkate alýndýðýnda ÝSÝG faaliyetleri için yeterli süre kalmamaktadýr.
Ýþ güvenliði uzmanlarý, sözleþme imzalamadýðý iþletmelerde iþ güvenliðine yönelik eðitim verememekte,
ancak, ayný yetkinlikteki iþ güvenliði uzmanlarý faturalandýrma ile OSGB bünyesinde eðitim verebilmektedir.
Bu yapý nedeniyle, iþ güvenliði uzmanlarýnýn bireysel çalýþmalarý engellenerek OSGB bünyesinde sömürü
sistemi altýnda çalýþmaya zorlandýklarý anlaþýlmaktadýr. Tüm bu olumsuzluklar içinde görevini yerine getirmeye
çalýþan iþ güvenliði uzmanlarý, yaþanan iþ cinayetlerinde savcýlar açýsýndan tek sorumlu olarak görülüp
gözaltý/denetimli serbestlik gibi süreçlerle yüz yüze kalmaktadýr. Ancak, iþveren ve sorumlu müdürlerin ayný
çerçevede deðerlendirilmediði görülmektedir
Ýþ Güvenliði Uzmanlarýmýzýn sorunlarýnýn tartýþýlacaðý, çözüm önerilerinin oluþturulacaðý Yerel Etkinliðimiz
olan Forumun verimli ve baþarýlý geçmesini diliyorum.
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
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KENT VE DEMOKRASÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu olarak geçtiðimiz yýllarda
gerçekleþtirilmiþ Kocaeli Kent Sempozyumlarýnýn üçüncüsünün hazýrlýk
çalýþmalarý kapsamýnda düzenlenecek "Kent ve Demokrasi"konulu
1. panelimiz 23 Þubat 2019 Cumartesi günü saat:14.00 de Mimarlar
Odasý Taþ Binada gerçekleþtirildi.
yöneticiliði hakkýnda Kadýköy Belediye Baþkaný Ýnþ. Müh. Aykurt
NUHOÐLU ve Þehir Plancýlarý Odasý 25. Dönem Baþkaný Prof.Dr. H.
Tarýk ÞENGÜL 'ün görüþlerini paylaþtýðý panelimize 110 kiþi katýlým
saðladý.
Þube Baþkanýmýz Murat KÜREKÇÝ'nin açýlýþ konuþmasý;
TMMOB Üyesi Mühendisler, Mimarlar, Þehir Plancýlarý,
Partilerin, Sendikalarýn, Demokratik Kitle Örgütlerinin Deðerli Temsilci
ve Üyeleri, Deðerli Belediye Baþkan ve Meclis Üyesi Adaylarý, Çok
deðerli Kocaeli Halký ve basýn emekçileri Sizleri TMMOB Kocaeli Ýl
Koordinasyon Kurulu ve þahsým adýna sevgiyle ve dostlukla selamlýyorum.
TMMOB, üyelerinden ve örgütlülüðünden aldýðý güçle, varlýðýný oluþturan meslek alanlarýndan ürettiði
bilgiyle; bilimden, teknolojiden, insan ve doðaya saygýlý sanayileþmeden, emekten ve demokrasiden yana
tavrýný sürdüregelmiþtir. Bugün de gerek Birliðimiz, gerekse Odalarýmýz ve Ýl Koordinasyon Kurullarýmýz
aracýlýðýyla, bu geleneðini yurdumuzun her alanýnda yaþatmaktadýr.
Deðerli konuklar,
Ülkemiz bir kez daha bir seçime gidiyor. 31 Mart günü yapýlacak yerel seçimlerde bizlere de her vatandaþ
gi bi sandýða gidip terci h hakkýmýzý kullanmak düþüyor. Terci hlerimizi kullanýrken,
* Halkýn yönetimde söz, yetki ve karar sahibi olduðu,
* Kent konseyleri, kent meclisleri, halk meclisleri gibi yönetime katýlýmý mümkün kýlacak mekanizmalar
oluþturulduðu,
* Kentsel dönüþüm, kentleþme politikalarý ve imar planlarýnýn kâr ve rantsal çerçeveden tümden
çýkartýldýðý,
* Ýmar Komisyonlarý ve diðer ilgili komisyonlarýnda meslek odalarýmýzýn yer aldýðý,
* Hizmetlerin kentliye eþit sunulduðu,
* Özelleþtirme ve rant odaklý parçacý planlama anlayýþý yerine katýlýmcý, þeffaf, bütüncül planlama
anlayýþýnýn uygulandýðý,
* Saðlýklý bir çevreye önem verildiði, insan saðlýðýnýn korunmasýnýn hedeflendiði,
* Belediyelerin müteahhitlik yapmadýðý, yerine halkýn barýnma hakkýný gözettiði, sokakta yaþayanlara,
kimsesizlere, barýnma sorunu yaþayanlara ücretsiz ya da düþük ücretle kira hizmeti verebildiði,
* Kentliyi odaðýna alan güvenli kentlerin oluþturulduðu,
* Konforlu, hýzlý, ucuz ve daha güvenli toplu ulaþýmýn hedeflendiði,
* Kültürel mirasýn korunduðu,
* Engelli, hasta, çocuk ve kadýn yaþamýna duyarlý imar, planlama ve uygulamalar ile her türlü
önlemin alýndýðý,
* Þeffaf, denetlenebilir, kayýrmacýlýk ve adamcýlýktan uzak, herkese eþit yakýnlýkta hukuk ve kamu
yararýnýn esas alýndýðý,
* Ýmar Barýþý (aflarý) ile güvensiz ve kaçak yapýlaþmanýn teþvik edilmediði,
Konularýnda parti ve adaylarýn anlayýþlarý sandýktaki tutumumuzu belirleyecektir.
Hukuka saygýlý, toplumcu ve halkçý, kamu yararýný gözeten, katýlýmcýlýða ve paylaþýma açýk, þeffaf, kent ve
kentlinin çýkarlarýný ön planda tutan bir yerel yönetim anlayýþý anlayýþýmýzýn kabaca sýnýrlarýný çizmektedir.
Evrensel insan haklarýnýn yerel yönetimlerce çözüm üretilecek her baþlýðýnda toplumcu, demokratik ve
halkçý bir yerel yönetim anlayýþý TMMOB'nin de yerel yönetim anlayýþýdýr. TMMOB, bu anlayýþý
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Türkiye'nin içinden geçtiði krizin bir diðer boyutu da yerel
yönetimlerde yaþanmaktadýr. Bugün Türkiye nüfusunun %40'ý,
seçimle iþ baþýna gelmemiþ, doðrudan iktidar tarafýndan atanmýþ
isimler tarafýndan yönetilmektedir. Seçilmiþ yerel yöneticilerin
siyasal iktidar tarafýndan azledilerek atanmýþlarýn
yetkilendirilmesinin demokrasiyle baðdaþýr bir yaný
bulunmamaktadýr.
Siyasal iktidarýn yerel yönetimlere ve demokrasiye bakýþ açýsýnýn
en somut göstergesi olan bu durumun iki farklý boyutu vardýr:
Ýlki, aralarýnda Ýstanbul, Ankara ve Bursa gibi metropollerin
de bulunduðu 7 ilde Ýktidar partisinden seçilen belediye
baþkanlarýnýn istifaya zorlanmasýdýr.

atadýðý memurlar eliyle yönetilmektedir.
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benimsemeyenlerin karþýsýnda yer alýr.

Yerel yönetim yetkilerinin iktidar tarafýndan gaspedilmesinin
ikinci boyutu ise özellikle Güneydoðuda 102 belediyenin 94'ünde
seçilmiþ belediye baþkanlarýnýn görevden alýnarak yerlerine
"kayyum" atanmasýdýr. Aralarýndan Diyarbakýr, Van ve Mardin
Büyükþehir Belediyelerinin de bulunduðu 10 il ve 84 ilçe iktidarýn

Ülkeyi yönetenlerin sözcüleri 31 Mart Seçimleri sonrasýnda da bu belediyelerin "Kayyum"larla yönetilmeye
devam edilebileceðini söyleyerek seçimlerin meþruiyetine ve seçmenlerin tercihlerine olan yaklaþýmýný
peþinen göstermiþtir.
Yerel yönetimlerin uygulayacaðý politikalarýn karar alma süreçlerinde, kent halkýnýn özne olmasýný hedefleyen,
doðrudan demokrasi ilkelerini hayata geçiren mekanizmalarýn yaratýlmasý gerekmektedir.
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu olarak 2007 ve 2011 yýllarýnda gerçekleþtirdiðimiz Kocaeli Kent
Sempozyumlarýnýn devamý niteliðinde 2019 yýlý sonbahar aylarýnda yapýlacak olan III. Kocaeli Kent
Sempozyumuhazýrlýk çalýþmalarý kapsamýnda, "31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimleri" öncesi Belediye
Baþkan ve Meclis Üyesi Adaylarý ile Kocaeli halkýnýn ilgisine sunulacak "Kentimizin Yönetim Anlayýþý", "Kent
Sorunlarýmýz-Çözüm Önerileri" ile "Yerel Yönetimler ve Kadýn" konularýnýn ele alýnacaðý 3 adet panel
düzenlenmesi ile "TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Yerel Yönetimler Bildirgesi"nin Kent Kamuoyuyla
paylaþýlmasý kararý alýnmýþtýr.
Bu etkinliklerin tümü 4 hafta boyunca her cumartesi günü saat 14:00 baþlayacak ve bu mekanda, Mimarlar
Odasý Taþ Binada gerçekleþtirilecektir.
Belirtilen etkinliklerimizin Büyükþehir/Ýlçe Belediye Baþkaný ve Meclis Üyesi Adaylarýnýza katýlýmlarýnýn
kentimiz açýsýndan önemli ve yararlý olacaðýný düþünmekteyiz.
Bugün burada gerçekleþtirilen "Kent ve Demokrasi" temalý 1. panelimizin panelistleri Kadýköy Belediye
Baþkaný Ýnþaat Mühendisi Aykurt NUHOÐLU ve Þehir Plancýlarý Odasý 25. Dönem Baþkaný Prof. Dr. H. Tarýk
ÞENGÜL''dür.
Yapacaðýmýz Paneller ve her türden etkinliklerimizin Kocaeli Kenti ve kent sahiplerine yarar getirmesini ve
"III. Kocaeli Kent Sempozyumuna Giderken" yaptýðýmýz 1. Panelimizin verimli ve baþarýlý geçmesini diliyor;
Sayýn Aykurt NUHOÐLU ve Prof. Dr. H. Tarýk ÞENGÜL'e katkýlarý için teþekkür ediyorum.
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
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KOCAELÝ KENT SORUNLARI - ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ PANELÝ (2.PANEL)
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu olarak geçtiðimiz yýllarda
gerçekleþtirilmiþ Kocaeli Kent Sempozyumlarýnýn üçüncüsünün
hazýrlýk çalýþmalarý kapsamýnda düzenlenen "Kent Sorunlarý
ve Çözüm Önerileri" konulu 2. Panelimiz 02 Mart 2019
Cumartesi günü saat:14.00 de Mimarlar Odasý Taþ Binada
gerçekleþtirildi. TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Baþkanýmýz
Yunus YENER panelin yöneticiliðini yaparken, Þube Baþkanýmýz
Murat KÜREKÇÝ açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtirdi.
Kent Planlamasý, Sanayi, Çevre ve Kent Saðlýðý konularýnda
TMMOB MÝmarlar Odasý Genel Baþkaný Eyüp MUHCU, Yüksek
Þehir Plancýsý Duygu KANIK, Doç.Dr.Çiðdem ÇAÐLAYAN, TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý KOcaeli Þb.Baþkaný
Sait AÐDACI nýn görüþlerini paylaþtýðý panelimize 60 kiþi katýlým saðladý.
Panele konuþmacý olarak katýlan TMMOB Mimarlar Odasý Genel Baþkaný Eyüp MUHCU, Hamburg Kentsel
Dönüþüm Projesi hakkýnda bilgiler aktardý. Liman Kenti olarak planlanan kentin oluþumunda insan odaklý
olarak belirlenen politikalarýn öneminden bahsetti. Ülkemizde uygulanan Kentsel Dönüþüm Projelerinin
rant odaklý oluþtuðundan doðal afetlerin sonuçlarýnýn görüldüðü kentimizdeki riskler de göz önünde
bulundurularak bu politikalarýn terkedilmesi gerektiðini vurguladý.
Panelist, Þehir Plancýlarý Odasý Kocaeli Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Kanýk, Ülke çýkarlarý ve benimsenen
geliþim politikalarý doðrultusunda 1950'den sonra Ýstanbul'un geliþimi odaklý, sanayi kenti görevi verilen
Kocaeli'nin yerel yönetimler tarafýndan farklý bir kimliðe kavuþturulmak istenmesine raðmen ülke politikalarý
nedeniyle bu rolü deðiþtirilemediðini vurguladý.
Çevre Mühendisleri Odasý Kocaeli Þb. Baþkaný Sait AÐDACI Kocaeli Kentinde; Sapanca gölü kirliliði, zehirli
atýklarýn depolanmasý ve bertarafýna iliþkin yaþanan çevre sorunlarý ve Körfez de bulunan limanlarýn yarattýðý
tehditler hakkýnda bilgi paylaþtý.
Doç.Dr Çiðdem ÇAÐLAYAN Kentte yaþayan halkýn, özellikle kanser hastalýklarý gibi saðlýk sorunlarýna yüksek
oranda maruz kalmasýnýn kent yaþam koþullarýndan kaynaklandýðýný ifade etti.
Þube Baþkanýmýz Murat KÜREKÇÝ'nin açýlýþ konuþmasý;
Deðerli TMMOB Üyeleri, Partilerin, Sendikalarýn, Demokratik Kitle Örgütlerinin Deðerli Temsilci ve Üyeleri,
Deðerli Belediye Baþkan ve Meclis Üyesi Adaylarý, Çok deðerli Kocaeli Halký ve basýn emekçileri
Sizleri TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu ve þahsým adýna sevgiyle ve dostlukla selamlýyorum.
2 milyona yaklaþan nüfusuyla, nüfus yoðunluðu itibariyle Ýstanbul'dan sonra 2.sýrada yer almaktadýr. 12
ilçesi, 472 mahallesi bulunmakta olan Kocaeli ülkemizin en önemli sanayi kentidir. 13 adet Organize Sanayi
Bölgesi, 2 adet Serbest Bölgesi, 5 adet Teknokenti, 2 adet üniversitesi ve 250'den fazlasý yabancý sermayeli
olmak üzere yaklaþýk 3.000 civarýnda önemli sanayi yatýrýmý bulunmaktadýr. Türkiye imalat sanayinde %13
pay sahibidir. Konumu, Ulaþým kolaylýðý, nitelikli iþgücü varlýðý, tedarikçi ve pazar büyüklüðü-yakýnlýðý gibi
özellikleri sanayi yatýrýmlarý açýsýndan tercih edilebilir olmasýna neden olmuþtur.
Kýsa sürede plansýzca ya da planlama tekniklerine uygun olmadan, vahþice büyüyen sanayi alanlarý,bir
taraftan kentin diðer fonksiyonel yaþam alanlarýnýn da çarpýk geliþmesine, dolayýsýyla göç, altyapý, eðitim,
afet gibi büyük sorunlarýn birikmesine; diðer yandan da psikiyatri ve astým gibi solunum yollarýnýn tedavilerinde
kullanýlan ilaçlarýn en çok tüketildiði ve saðlýk sorunlarý ile çevre sorunlarýnýn da oluþmasýna neden olmuþtur.
Ýstanbul'a biçilen kültür-turizm ve ticaret kenti rolü, sanayisinin Trakya ile birlikte Kocaeli iline yönelmesini
hýzlandýrmýþ ve doða ve insana düþman bir sanayileþmenin varlýðýna neden olmuþtur.
Kocaeli sanayindeki niteliðin, emlak rantýna dönüþmeyecek biçimde, bacasýz, çevreyle-insanla barýþýk, ileri
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KOCAELÝ ARTIK KÝRLETEN-SAÐLIKSIZLAÞTIRAN SANAYÝ'YE
DOYMUÞTUR
Bir zamanlarýn Astakos, Bithnya, Nikomedya isimleriyle tarihsel
bilinirliði ve özellikleri olan Kocaeli artýk insanlarýn sadece
çalýþmak amacýyla yerleþtiði bir karmaþa kent olarak
tanýnmaktadýr.
KOCAELÝ'NÝN KÜLTÜREL SÜRDÜREBÝLÝRLÝÐÝ ÝYÝDEN ÝYÝYE
YÝTÝRÝLMEKTEDÝR.
Kentsel Dönüþüm altýnda rantýn, yaratýlan yeni sermaye gruplarýna pay edildiðini, kentsel yenilenmenin
sadece konut üretimine dayandýðýnýn örneklerini ilimizde de tanýk olmaktayýz.
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teknolojileri kullanan bir yapýlanma ile deðiþmesi gerekmektedir.

Afet riskli alanlar ile tarihi çevrelerde Kentsel dönüþüm-yenilenmeden söz edilmemektedir. Kentli kýyýlarýný,
ormanýný, doðasýný özgürce kullanabilmelidir. Kartepe Ormaný ya da kayak sahasýna para vermeden girebilen
bir vatandaþ var mýdýr?
Kentin doðal, kültürel ve tarihi turizm potansiyelinin halka sonuna kadar açýk ve ücretsiz olmasý saðlanmalýdýr.
Toplumun sosyo kültürel geliþimine dair, yani "Kentli olmak" ya da "kentlileþmek" ise mevzu bahis bile
deðildir. Kamusal alanlar, ortak kullaným alanlarý olarak ise sadece AVM ler algýlanmaktadýr.
Yerel Yönetimler kendi yetki alanlarýnda bulunan menkul ya da gayrimenkullerde, yenilenebilir enerji
kaynaklarýnýn kullanýlmasýný hedeflemeli ve buna dair öz yatýrýmlarýný yapmalýdýr.
Maalesef depremin 20 yýldönümüne girerken, Ýstanbul'da-Bursa'da büyük depremler beklenirken kamusaltoplumsal hafýzamýz iyiden iyiye yitmektedir. Kocaeli Türkiye'ye afet eðitimi konusunda model olmalýdýr.
Valilik, Belediye, Üniversite, Meslek Odalarý ve sivil toplum örgütleri iþbirliði ile etkin bir Afet Yönetimi
seçilecek yerel yöneticilerin öncelikli görevlerinden olmalýdýr.
Yine seçilecek yerel yöneticilerimiz tarafýndan, öncelikli olarak "Çevre Kirliliði ve baðlý olarak oluþan Yaþamsal
Riskler" ile - Endüstriyel tesisler kaynaklý, - Kaza/afet, - Saðlýk, - Günlük yaþamda karþýlaþýlan riskleri
deðerlendirmeli; halkýn saðlýk eðitimi, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði çalýþmalarý, çevre saðlýðý hizmetleri öncelikli
olarak gündemleþtirilmelidir.
Kentin mevcut kültürel etkinliklerinin (festivaller, sanatsal sempozyumlar vb.) sürdürülebilirliði saðlanmalý,
gerekli tanýtýmlar yapýlmalýdýr.
Ulaþýmda öncelikle denizden, ikincil olarak raylý sistemlerden yararlanýlmalýdýr. Dikey ulaþým alternatifleri
olarak Finüküler Sistem maliyet-fayda iliþkisi içerisinde deðerlendirilmelidir. Umuttepe'de 82.000 civarýndaki
öðrenciye, çalýþanlar, öðretim üyeleri, hastalar, hasta yakýnlarý eklendiðinde günlük neredeyse 100.000
üzerinde insan hareket halindedir. Yerel yönetimler baþta öðrenciler olmak üzere bu hattýn ücretsiz ya da
sembolik bir ücretle iþletilmesini hedeflemelidir.
Kent içi ulaþým, toplum yararýna bir hizmet alaný olarak ele alýnmalý ve bu nedenle kent içi ulaþýmda öncelikli
hedef, taþýtlarýn deðil, yayalarýn hareketi olmalýdýr.
Sanayileþme ve kentleþmenin ortaya çýkardýðý çevre sorunlarý Kocaeli ili'ni olumsuz etkilemiþtir. Doðal bitki
örtüsü, biyolojik çeþitlilik, ormanlar, verimli tarým alanlarý ve kýyýlar bu olumsuz etkilenmeden payýný almýþtýr.
Kentimizde yaþamsal çevre sorunlarýný sadece Dilovasý deðil, tüm Kocaeli yaþamaktadýr. Sanayisi bulunmayan
Kandýra, Karamürsel dahi meteorolojik hareketler sonucu ciddi yaþamsal tehdit altýndadýr. Yolcu toplu
taþýmacýlýðýnda, bireysel araç kullanýmlarýnýn yaný sýra otobüs ve minibüslerin sayýlarýnýn çokluðu, yine yük
taþýmacýlýðýnda kamyon-týr ve dorse sayýlarýnýn çok yüksek sayýda olmasý sanayinin dýþýndaki en önemli
kirlilik kaynaðýdýr., Ýzmit'in bir çok mahallesinde sanayi kirliliðinden daha çok, araçlarýn emisyonlarý yaþamýmýz
tehdit eder durumdadýr. Bilime ve tekniðe aykýrý planlamalar ve imar uygulamalarý adeta insanlarýmýzla
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birlikte kentimizi de yavaþ yavaþ öldürmektedir. Çevre sorunlarýný hava-su-toprak kirliliði ile gýda
güvenliði/güvenilirliði ile birlikte deðerlendirdiðimizde "YAÞANMAZ KENT KOCAELÝ" ile karþýlaþmaktayýz.
Kentimizin sanayi kenti özelliðinin yaný sýra, denizleriyle, daðlarýyla, ormanlarýyla kýsaca doðasýyla ve tarihiyle,
iþ-kongre alanlarýyla ve ayný zamanda Ýstanbul'un yaný baþýnda olmasýyla da bir turizm kenti; verimli toprak
alanlarýyla Sanayileþme öncesi olduðu gibi bir tarým ve hayvancýlýk kenti olabilme potansiyelindedir. Kocaeli
denildiðinde artýk akla sadece "Sanayi Kenti" kimliði gelmemelidir. Bu potansiyellerin tümü için Kent halkýnýn
iradesinin açýða çýkartýlmasý, süreçlerin sahiplendirilmesi ve birlikte yönetilmesi gereklidir. Mutlu ve saðlýklý
kentlilerden oluþan bir "KOCAELÝ" yaratmak olasýdýr.
KENTÝMÝZ artýk, gerilimden, hava-su-toprak kirliliklerinden uzak; denizleriyle, Sapanca Gölüyle, daðlarýyla,
ormanlarýyla barýþýk; Kültürün sanatýn, þiirinin, edebiyatýn her köþesinde yaþamlarýmýza girdiði; Tarihine
sahip çýkýlan bir dünya kent kimliðine kavuþmasýný saðlayacak anlayýþlarla yönetilmelidir.
Yapacaðýmýz Paneller ve her türden etkinliklerimizin Kocaeli Kenti ve kent sahiplerine yarar getirmesini ve
"III. Kocaeli Kent Sempozyumuna Giderken" bugün gerçekleþtireceðimiz "Kocaeli Kent Sorunlarý ve Çözüm
Önerileri" temalý 2. Panelimizin verimli ve baþarýlý geçmesini diliyor; Kentimize misafir ettiðimiz bizleri yalnýz
býrakmayan Mimarlar Odasý Baþkaný Sayýn Eyüp MUHCU'ya, Yüksek Þehir Plancýsý Duygu KANIK'a, Doç. Dr.
Çiðdem Çaðlayan'a ve Çevre Mühendisleri Odasý Kocaeli Þube Baþkaný Sait Aðdacý'ya katkýlarý için teþekkür
ediyorum. Bir teþekkürümüzü de Sevgili Baþkaným Makine Mühendisleri Odasý Baþkaný Yunus Yener'e
ediyorum.
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

EÞME HALKIYLA TAÞ OCAÐI ve SAPANCA GÖL'ÜNÜN
KÝRLETÝLMESÝ KONULU TOPLANTI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
"Sapanca Gölü'nün Kuzeyinde Bulunan Taþ Ocaðý ve Göl'ün
Kirletilmesi ve Genel Çevre Kirlilikleri" konularýnda;
KOÜ Prof.Dr. Alaeddin BOBAT, Çevre Müh. Odasý Kocaeli Þb
Baþkaný Sait AÐDACI, KYÖD Eski Baþkaný Mehmet TOKER, KEYAD
Baskaný Hüseyin YÜCEL ve Þb.Baþkanýmýz Murat KÜREKÇÝ,
Halkýyla buluþarak görüþlerini paylaþtýlar.

KENT, YEREL YÖNETÝMLER VE KADIN PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenecek
ýýý.Kocaeli Kent Sempozyumuna giderken "8 Mart dünya emekçi
kadýnlar günü" nün ertesinde, 3. Panel " Kent, Yerel Yönetimler
ve Kadýn" ana temasýyla 09 Mart 2019 tarihinde kocaeli mimarlar
odasý taþ binada gerçekleþtirildi.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinin yaklaþtýðý dönemde düzenlenen
panelde "Kent, Yerel Yönetimler ve Kadýn" önerilerini kentimizin
yerel yönetimleri kadýn adaylarýmýzla birlikte konuþtuk.
CHP Ýzmit Belediyesi Baþkan Adayý Fatma KAPLAN HÜRRÝYET, Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Baðýmsýz Baþkan
Adayý Reyhan BAÞARAN, HDP Büyükþehir Belediyesi Baþkan Adayý Züleyha GÜLÜM' ün panelist olarak olarak
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Kentteki tüm kadýn baþkan adaylarýna yapýlan davet sonrasýnda;
Panelist, DSP Ýzmit Belediyesi Baþkan Adayý Hülya YILDIRIM
son anda oluþan mazereti sebebiyle etkinliðe katýlamadý, panelist
olarak davet edilen AK Parti Ýzmit Belediye Baþkan Adayý Sibel
GÖNÜL panele katýlamayacaðýný bildirdi.
Panelistler; etkinliðin birinci bölümünde, Kentli, kentin sahibi
olmak ve kentlileþmenin gereði olarak, yerel yönetim
organizasyon tasarýlarýný, seçimleri kazanmalarý durumunda
kenti nasýl ve kimlerle yöneteceklerini, Kocaeli/Ýzmit kent
yönetiminin kendilerine göre öncelikli sorunlarýný ve çözüm
önerilerini ifade ettiler.
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katýldýðý paneli Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu adýna Elektrik
Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi Yazman Üyesi Çiðdem
Gündoðan yönetti.

Etkinliðin ikinci bölümünde; Kadýnlarýn sosyal, siyasal ve
ekonomik alanlarýn genelinde yeterince etkin rol alamamalarýnýn
nedenleri, kadýnlarýn sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarýn
genelinde Kadýnlara dair neler yapmayý planladýklarýný, kadýnlarýn
kent yönetimleri anlayýþlarýnýn neresinde olduðunu anlattýlar. Kadýnýn toplum gözündeki saygýnlýðýný artýracak
projelerini aktardýlar.
Etkinlik sonunda; Ýl Koordinasyon Kurulu adýna MMO Kocaeli Þubesi Baþkaný Murat Kürekçi, Kocaeli Mimarlar
Odasý Kocaeli Baþkaný Füsun Yýlmaz, Kimya Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi Baþkaný Halim Karabekir, 8
Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü anýsýna Panelistlere hediyelerini takdim ettiler.

YEREL YÖNETÝMLER VE SEÇÝM BÝLDÝRGESÝ KAMUOYUYLA
PAYLAÞILDI.
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu olarak; Ülke düzeyinde
genel yaklaþýmlar ve Kocaeli iline dair tespit, sorun ve
önerilerinde yer aldýðý 31 Mart Yerel Seçimleri Bildirgesi 16
Mart 2019 Cumartesi günü saat 14:00 de Kocaeli Mimarlar
Odasý Taþ Bina'da kamuoyu ile paylaþýldý.
TMMOB Mimarlar Odasý Kocaeli Þube Baþkaný Füsun YILMAZ,
Elektrik Mühendisleri Odasý Kocaeli Þb.Baþkaný Ahmet SÖZEN,
Jeoloji Mühendisleri Odasý Kocaeli Ýl Tems .Baþkaný Niyazi
TEMÝZKAN'ýn katýldýðý Seçim Bildirgesi basýn açýklamasýný,
TMMOB ÝKK Sekreteri Þb Baþkanýmýz
Murat KÜREKÇÝ okudu.
TMMOB Kocaeli ÝKK Basýn Bildirgesi için
; aþaðýdaki web adresimizden ulaþabilir;
karekod uygulamamýzý týklayabilirsiniz.
https://www.mmo.org.tr/kocaeli/duyuru/yerel-yonetimlerve-secim-bildirgesi-basin-aciklamasi-gerceklestirildi
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ULUSLARARASI TANER YELKENCÝ HUKUK VE DEVLET TEORÝSÝ SEMPOZYUMUNUN 6.CÝSÝ KOCAELÝ'DE
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Eðitimsen Kocaeli Þubesi, Mimarlar Odasý Kocaeli Þubesi, ve
Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubemizin düzenleyicileri
olduðu, "Devlet ve Hukuk Teorisi" alanýnda çalýþan felsefeci
Dr. Taner Yelkenci adýna beþ yýldýr düzenlenen Uluslararasý
Taner Yelkenci Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu'nun 6 cýsý
Mimarlar Odasý Taþ bina da gerçekleþtirildi.
*Devletin Siyasal ve Politik Krizi ve Kritiði
*Uluslararasý baðlamda devletin hukukun yeniden içerisi ve
sýnýrlarý olarak mücadele
*Hukukun Krizi ve Kritiði" konularýnýn paylaþýlacaðý 2 gün sürecek
etkinliðin açýlýþ konuþmalarýnda Makina Mühendisleri Odasý
Þb.Baþkanýmýz Murat KÜREKCÝ, Baro Kocaeli Þb Baþkaný Bahar
Gültekin CANDEMÝR, ve destek veren kurum ve kuruluþ
temsilcileri söz alarak görüþlerini belirttiler.
MURAT KÜREKCÝ AÇILIÞ KONUÞMASI
Deðerli Misafirler,
Deðerli Katýlýmcýlar,
Bugün burada kelimenin tam anlamýyla, birkaç noktadan çok
önemli bir sempozyumu gerçekleþtirmek üzere bir araya geldik.
Öncelikle, aramýzdan genç yaþta ayrýlan deðerli entelektüel dostumuz Taner Yelkenci'yi saygýyla yâd ediyorum.
Taner Yelkenci'yi anarken, adýna düzenlenen bu organizasyonla ayný zamanda, ortak dertlerimizin çözümüne
de anlamlý bir katký sunmuþ oluyoruz. Yelkenci, hukuk ve devlet teorisi alanýnda çalýþan dürüst ve yetenekli
bir akademisyendi; hem ülkemizin hem de dünyamýzýn gidiþatýndaki kýrýlmalarý anlamaya önem veren biriydi.
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"Taner Yelkenci 6. Uluslararasý Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu"nun ikinci önemli noktasý, Türkiye'nin
ve dünyanýn uzun zamandýr içine girdiði kriz. Aslýnda yeni bin yýlýn içinde neredeyse her yerde, özelde de
Türkiye'de, deyim yerindeyse "yeni bir ortaçað", "belirsizlik", "kuraldýþý kurallýlýk" þeklinde adlandýrýlan bir
süreci yaþamaktayýz. Çünkü kralýn/monarkýn/padiþahýn yetkisini sýnýrlandýrmak, yaptýklarýndan dolayý monarký
da sorumlu tutmak adýna baþlayan giriþimlerin vucut bulduðu hukuk devleti her yerde sorgulanýr hale
gelmiþtir. Toplumsalýn temsilini ve katýlýmýný öngören, hukuki eþitliði gerektiren ve hem ulusal hem de
uluslararasý bir hukuki düzen arayan modern akýl, artýk her yerde bir yýðýn uygulama ile güvenilirliðini,
itibarýný, anlamýný yitirmiþ görünmektedir. Son dönemlerin deyimi ile hukuk devleti iktidarlar karþýsýndan
topal ördek gibi günü kotarmak zorunda kalmaktadýr. Bu yüzden bu sempozyumun her yýl yapýlarak
sürdürülüyor olmasý, Dünya'da ve Türkiye'de çýkan hukuki ve devletle ilgili sorunlarýn teorik ve pratik olarak
tartýþýlmasýný deðerli buluyoruz ve destekliyoruz.
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Þunu diyebiliriz ki kayýplarýmýzýn hayaleti, yaþamýmýzýn haysiyetli kýlýnmasý açýsýndan yol gösterici olmaya
devam etmektedir. Onlara dair tuttuðumuz yas, böylece bizi daha çok ülkemizi ve dünyamýzý anlamaya,
toplum yararýna çözümler üretmeye teþvik etmektedir.

Tekrar tüm katýlýmcýlara ve tartýþmacýlara bu güzel ülkeyi ve dünyayý sorumlulukla kavramaya çalýþtýklarý için
teþekkür ediyorum.
Ayrýca sempozyumun organizasyonunda emeði geçen herkese çabalarýnýn sürekliliði için teþekkürlerimi
sunuyorum.
Umuyorum verimli ve içerikli bir sempozyum gerçekleþir. Hepinize þimdiden kolaylýklar diliyor, nice
sempozyumlar da buluþmak üzere yola devam diyorum.
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Makine Mühendisleri Odasý
Kocaeli Þube Baþkaný

TMMOB 45. DÖNEM 3. DANIÞMA KURULU'MUZ ÝSTANBUL'DA TOPLANDI.
Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu olarak 60 yakýn meslektaþýmýzla
katýlým saðladýðýmýz, Birliðimizin 45. Dönem 3. Danýþma Kurulu
toplantýsý 25 Mayýs 2019 tarihinde Ýstanbul Perpa Konferans
Salonu'nda gerçekleþtirildi. 650'yi aþkýn üyemizin katýldýðý
toplantýda YSK'nýn Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi seçimlerini
iptal kararý eleþtirilirken, demokrasiye ve halk iradesine sahip
çýkma çaðrýsý yapýldý.
Yüksek Seçim Kurulu'nun 6 Mayýs tarihinde aldýðý kararla Ýstanbul
Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý seçimlerini iptal etmesi üzerine
Yönetim Kurulumuz tarafýndan alýnan kararla Ýstanbul'da
toplanan Danýþma Kurulumuz Genel Sekreterimiz Dersim Gül tarafýndan açýldý. Yoðun bir katýlýmýn olduðu
Danýþma Kurulu'nda ilk olarak TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz konuþmasýyla devam etti.
Emin Koramaz konuþmasýnda demokrasinin sadece sandýktan ibaret olmadýðýný ama sandýða sahip çýkmaksýzýn
demokrasinin ilerletilemeyeceðini dile getirdi. AKP'nin seçim süreci boyunca takýndýðý antidemokratik tavrý
ve YSK'nýn kararýný eleþtiren Koramaz, demokrasiye sahip çýkmak için 23 Haziran'da tüm halkýmýzý oy
kullanmaya, oylarýna sahip çýkmaya çaðýrdý. Koramaz konuþmasýnda ayrýca giderek derinleþen ekonomik
kriz hakkýnda görüþlerine ve muhalifleri hedef alan politikalara deðindi.
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Emin Koramaz'ýn konuþmasý sonrasýnda Birliðimizin eski dönem
baþkanlarý Yavuz Önen, Bülent Tanýk, Teoman Alptürk ve
Mehmet Soðancý Danýþma Kurulumuzda söz alarak gündeme
iliþkin deðerlendirmelerde bulundu ve tüm TMMOB üyelerini
demokrasiye sahip çýkmaya çaðýrdýlar. Daha sonra ise Birlik
üyemiz ve ayný zamanda CHP Parti Meclisi üyesi olan Gökhan
Zeybek kürsüye gelerek Ýstanbul seçimleri hakkýnda
ve deðerlendirmelerde bulundu.
Diyarbakýr, Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Kocaeli, Muðla, Denizli ÝKK
Sekreterleri, Birliðimize baðlý oda baþkanlarý ve Kurul üyeleri
gelerek günden üzerine görüþlerini açýkladýlar. Danýþma
Kurulumuz toplantýda öne çýkan deðerlendirmeleri içeren bir
sonuç bildirgesinin TMMOB Yürütüme Kurulu tarafýndan kaleme
alýnarak kamuoyuyla paylaþýlmasýný kararlaþtýrdý.

TMMOB HEYETÝ DÜZCE SEL FELAKETÝ ÜZERÝNE
ÝNCELEMELERDE BULUNDU
17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde Düzce ili Cumayeri ve Akçakoca
ilçelerinde yaþanan ve dördü çocuk yedi kiþinin hayatýný
kaybetmesine neden olan sel felaketinin nedenlerini ve
sonuçlarýný incelemek üzere Birliðimiz tarafýndan oluþturulan
teknik heyet 11 Eylül 2019 günü afet bölgesinde incelemelerde
bulundu.
Düzce Ýl Temsilciliði Yürütme Kurulu Baþkaný Yavuz ÖVEÇ ve
Yürütme Kurulu Üyesi Samet KOÇHAN TMMOB inceleme
heyetine eþlik etti.
Heyetin deðerlendirmeleri ýþýðýnda hazýrlanacak kapsamlý rapor
önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaþýlacaktýr.

1-07-08.05.2019 Tarihlerinde Bolu Abant Ýzzet Baysal
Üniversitesinde düzenlenen III. Emek Sempozyumuna destek
olunarak TMMOB olarak katýlým saðlandý.
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17 Aðustos 1999 yýlýnda meydana gelen Marmara Depremi'nin 20. yýlýnda TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon
Kurulu olarak hazýrladýðýmýz anma etkinlikleriyle yaþanan deprem ve kaybettiklerimiz anýldý.
Depremin Ardýndan TMMOB 20 Yýl Anma Etkinlikleri
Deprem Fotoðraf Sergisi (16-17-18 Aðustos 2019)
Yer: Ýzmit Yahyakaptan Arastapark
17 Aðustos Depreminde çekilmiþ fotoðraflar ile TMMOB Kocaeli
Ýl Koordinasyon Kurulu olarak oluþturulan sergimiz ile Arastapark
alýþveriþ merkezi'nde halkýmýz ile deprem gerçeðini tekrar
hatýrladýk.
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17 AÐUSTOS DEPREMÝNÝ YAÞADIK, UNUTMADIK; YAÞAM ÝÇÝN UNUTTURMAYACAÐIZ!

Meþaleli Basýn Açýklamasý ( 16 Aðustos 2019)
Yer: Ýzmit Ýnsan Haklarý (Sabri Yalým) Parký
Saat: 20:30
17 Aðustos 1999 yýlýnda meydana gelen Marmara Depremi'nin
20. yýlýnda TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu olarak
hazýrladýðýmýz anma etkinlikleri kapsamýnda gerçekleþtirdiðimiz
basýn açýklamasý ÝKK sekreteri olarak Þube Baþkanýmýz Murat
KÜREKCÝ tarafýndan okundu. Basýn açýklamasýna TMMOB a
baðlý odalarýn Kocaeli Þubeleri, Üyelerimiz ve Diðer kurum ve
kuruluþ temsilcileri katýldý.
Deprem Anýtýna Karanfil Býrakýlmasý (17 Aðustos 2019)
Yer: Ýzmit Anýt Park
Saat: 03:02
Deprem Müzesi Gezisi (17 Aðustos 2019)
Yer: Ýzmit
Saat: 19:00 - 17:00
olarak gerçekleþtirildi.
Deprem Paneli (24 Aðustos 2019)
Yer: Kocaeli Ticaret Odasý
Saat: 11:00 - 16:00
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu'nun "Depremin 20.
Yýlý Anma Etkinlikleri" kapsamýnda gerçekleþtirilen, Açýlýþ
konuþmasýný ÝKK Sekreteri ve Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli
Þb. Baþkaný Murat KÜREKCÝ' nin yaptýðý, ilk oturumu Mimarlar
Odasý Kocaeli Þb. Baþkaný.Füsun YILMAZ DENÝZ, Ýkinci oturumu
Ýnþaat Müh Odasý Kocaeli Þb. Baþkaný Kahraman BULUT'un
yönettiðÝ "DEPREMÝN ARDINDAN 20.YIL" Paneli miz; Prof.Dr.
Mikdat KADIOÐLU'nun "Depremle Ýlgili Yerel Yönetimlerin
Almasý Gereken Önlemler", Prof.Dr. Cenk YALTIRAK'ýn "Gelecek
Marmara Depremleri Riski", AFAD Ýl Müdürü Salim TEKOÐLU
nun "1999 Sonrasý Geliþmeler" , Yüksek Mimar, Yüksek Ýnþaat Mühendisi Yoshinori MORÝWAKÝ'nin "Japonya
ve Türkiye Deprem Önlemleri Karþýlaþtýrýlmasý", Prof.Dr. Kemal BEYEN'in "Depremlerin bize öðrettikleri ve
Gerçekler" konulu sunumlarýyla gerçekleþtirildi.

MMO Kocaeli Þube 14. Dönem Çalýþma Raporu

277

12- TMMOB ÝKK Çalýþmalarý

Murat KÜREKÇÝ Panel Açýlýþ Konuþmasý
Ülke tarihimizin en büyük ve sonuçlarý itibariyle en acý
depremlerinden biri olan Gölcük Merkezli Doðu Marmara
depreminin üzerinden tam 20 yýl geçti. Bu depremde; Resmi
rakamlara göre 18 binin üzerinde yurttaþýmýz hayatýný kaybetti,
50 binden fazla kiþi yaralandý. 330 bin konut, 50 bin iþyeri hasar
gördü, Yapýlarýn %6`sý yerle bir oldu, %7`si aðýr hasar aldý, %12`si
de orta ölçekte hasar gördü. Yani yapýlarýmýzýn %25`i,
kullanýlamaz hale geldi. Kimi referanslara göre 20 milyar
dolardan fazla ekonomik kayýp ortaya çýktý.
"Kocaeli'de depremde aðýr hasar alan 29 binanýn içerisinde
insanlarýn yaþadýðý bilinmektedir. Yapý stokumuzun yaklaþýk
yüzde 50'si hala depreme dayanýksýz" olduðu ve maalesef
Kocaeli'de yapýlaþmayla ilgili çok ciddi yol alýnamadýðý ilgili oda
yetkililerimizce ifade edilmektedir.
"Ýlimizde, 1999 Depremi'nde yaklaþýk 4 bin binamýz orta hasar
almýþ, ancak 2 bin tanesi güçlendirilmiþtir. Kalan 2 bin adet
bina, hala insanlarýmýz tarafýndan kullanýlmaktadýr. 2012 yýlýnda
çýkarýlan Kentsel Dönüþüm Yasasý'ndan sonra yaklaþýk 5 bin
binanýn risk analizi yapýlmýþ olup, bunlarýn 4 bin 500 tanesi
yýkýlmýþtýr. Geriye kalan 500 binada ise hala yaþamýn devam
ettiði bilinmektedir. Bu durumda ilimizde en az 529 bina da
yaþayan hemþehrilerimiz olasý bir depremde ölümle burun
burunadýr ve o evlerde yaþamlarýn devam etmesine
Belediyelerimiz göz yummaktadýr. Kartal'da kendiliðinden yýkýlan
bina dahi Belediyelerimizi "yaþatmak" için harekete
geçirememiþtir.
1999 Gölcük ve Düzce Depremlerinin ortaya çýkardýðý büyük
ölçekli can ve ekonomik kayýplar nedeniyle, her kurum ve
kuruluþ "deprem" konusunda yeni organizasyon ve mevzuat
düzenlemelerini yapmýþ, ancak zaman ilerledikçe adeta deprem
gerçeði unutulmaya yüz tutmuþ ve oluþturulan organizasyonlar
ile yasal düzenlemeler de etkisizleþmiþtir.
17 Aðustos Depremi'nden almamýz gereken en büyük ders,
coðrafi riskler göz ardý edilerek kurulan þehirlerin, plansýz-çarpýk
kentleþmenin ve mühendislik hizmeti almayan yapýlarýn insanlar
için büyük tehdit oluþturduðuydu. Geride býraktýðýmýz 20 yýl
boyunca ne yazýk ki bu acý dersin gereklerini yerine getirme
noktasýnda adýmlar atýlmadý. Afet riski olan yerleþim yerleri
taþýnmadý, binalarýmýz depreme dayanýklý hale getirilmedi, kent merkezlerinde deprem toplanma alanlarý
oluþturulmadý, afet sonrasý kriz yönetim senaryolarý hazýrlanmadý.
Bütün bunlar yapýlmazken, kamusal bir anlayýþla yürütülmesi gereken "yapý denetim" sistemi tümüyle
ticarileþtirildi. Odalarýmýzýn mesleki yeterlilik, eðitim, belgelendirme ve denetleme gereklilikleri yapý denetim
süreçlerinden dýþlandý.
"Ýmar Barýþý" adý altýnda projesi olmayan, hiçbir mühendislik hizmeti almamýþ kaçak yapýlar ruhsatlandýrýldý.
10 milyonun üzerinde kaçak yapýnýn ruhsatlandýrýldýðý bu imar affýyla birlikte yapý stokumuzun proje
uygunluðu ve deprem dayanýklýlýðý konusunda denetlenme ihtimali ortadan kaldýrýldý.
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Kent merkezlerinde bulunan afet toplanma alaný statüsünde park, bahçe ve meydanlar yapýlaþmaya açýlarak
afet sonrasýnda yaþamý sürdürmeye olanak verecek güvenli alanlar ortadan kaldýrýldý.
Son 20 yýldýr ülkemizin farklý yerlerinde yaþanan farklý büyüklüklerdeki her deprem, 17 Aðustos 1999'da
yaþadýðýmýz büyük felaketi çaðrýþtýrmakta, depremin ülkemiz için ne kadar yakýn bir tehlike olduðunu
hatýrlatmaktadýr. Bilinmelidir ki, depreme hazýrlýk konusunda 20 yýl öncesinden daha iyi durumda deðiliz.
Yaþanacak benzer bir felaketin sonuçlarý çok daha aðýr olacaktýr. Bütün bunlarýn biliniyor olmasýna raðmen
depreme hazýrlýk konusunda gerekli ve yeterli adýmlar atýlmamaktadýr.
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Kentlerin yeniden yapýlandýrýlmasý ve depreme dayanýksýz binalarýn yenilenmesi için gerekli olan "Kentsel
Dönüþüm" uygulamalarý amacýndan saptýrýlarak inþaat firmalarýna kaynak aktarýlmasýnýn, kentsel rantlarýn
iktidar yandaþlarýnda toplanmasýnýn bir aracý haline getirildi.

Yapý denetimi sistemi TMMOB ve baðlý Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katýlýmýyla kamusal bir
anlayýþla yeniden düzenlenmelidir. Ülke genelindeki yapýlar incelenerek riskli yapýlar tespit edilip güvenli
hale getirilmelidir. Uygun olmayan zemin ve arazilerdeki yapýlar derhal boþaltýlmalýdýr. Tüm yaþam alanlarýmýz
bilimin ve teknolojinin rehberliðinde, insanlarýn ihtiyaçlarý doðrultusunda ve doðayla barýþýk biçimde
yapýlandýrýlmalýdýr.
Geçtiðimiz yýllar içinde "Ýmar Barýþý" adý altýnda ruhsatlandýrýlan yapýlar derhal denetlenmeli, kaçak yapýlar
hiçbir biçimde affedilmemelidir. Çýkarýlan deprem yönetmelikleri geliþtirilmeli ve harfiyen uygulamaya
konmalý, yönetmeliklere aykýrý tüm iþlemlerin tesis edilmesi engellenmeli; Odalarýmýzýn kamusal görevi olan
mesleki denetim yetki lerini sýnýrlandýrmaya yöneli k düzenlemeler kaldýrýlmalýdýr.
DAHA BÜYÜK ACILAR YAÞAMAMAK VE YAÞAM ÝÇÝN DEPREMÝ UNUTMAYACAÐIZ, UNUTTURMAYACAÐIZ!
Murat KÜREKCÝ
TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
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SAPANCA KIRKPINAR MEVKÝN DE YAPILACAK OLAN VE DOÐAYI BÜYÜK TAHRÝBATA UÐRATACAK OLAN
TELEFERÝK PROJESÝNE KARÞI DURUÞUMUZU GÖSTERDÝK ,KIRKPINAR HALKININ VE DOÐANIN YANINDA
YER ALDIK.13.09.2019

TMMOB 45. DÖNEM 4. DANIÞMA KURULU
TOPLANTISI 28 EYLÜL 2019 TARÝHÝNDE
ÇANAKKALE'DE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
Þube Danýþma Kurulu üyelerimizin de katýldýðý
toplantýda sömürge madenciliðine karþý TMMOB
görüþlerinin kamuoyu ile paylaþýlmasýna karar
verildi.
15.30'da sona eren Danýþma Kurulu ardýndan,
Danýþma Kurulu Üyeleri toplu olarak Kirazlý Köyü
Balaban Tepesi'ne giderek maden sahasýnýn
kapýsýnýn önünde basýn açýklamasý gerçekleþtirdi.
Basýn açýklamasýný TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
Emin Koramaz okudu. Basýn açýklamasýnýn ardýndan
direniþ alaný ziyaret edilerek, Danýþma Kurulu'nun
dayanýþma ve direniþi büyütme iradesi paylaþýldý.
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Mühendisler ve Mimarlar haftasý çerçevesinde 21 Ekim 2019 tarihinde,
TMMOB KOCAELÝ ÝKK (TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu) ortak programý
gerçekleþtirildi.
21 Ekim 2019 Pazartesi saat: 17:00 de baþlayan film gösterimi (The
Fountainhead) sonrasý 19:00 da Þube Baþkanýmýz, TMMOB ÝKK Sekreteri
Murat KÜREKCÝ ortak basýn açýklamasýný okudu.
Basýn açýklamasý sonrasý, Kokteyl ve müzik etkinliði ile devam edildi.
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MÜHENDÝSLÝK VE MÝMARLIK HAFTASI
(18-21 EKÝM) ETKÝNLÝKLER ÝLE KUTLANDI.

BAKIM TEKNOLOJÝLERÝ YEREL SEMPOZYUMU'MUZ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
"BAKIM VERÝMLÝLÝKTÝR"ana temasýyla, bakým teknolojileri ve uygulamalarýnýn incelendiði BAKIM
TEKNOLOJÝLERÝ YEREL SEMPOZYUMU'muz, Makina Mühendisleri Odasý Sakarya Ýl Temsilciliðimizin
yürütücülüðünde 29-30 Kasým 2019 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleþtirildi.
350 kiþinin katýlým saðladýðý komremizde 8 oturumda 28 bildiri sunuldu, 3 tane seminer gerçekleþtirildi.
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ÝÞÇÝ SAÐLIÐI ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PANELÝ 21 ARALIK 2019 TARÝHÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi Gebze Ýlçe Temsilciliðimiz tarafýndan Ýþ Saðlýðý ve Ýþ
Güvenliði konulu panel gerçekleþtirildi.
GTO Meclis Salonu'nda gerçekleþtirilen panelimize, TMMOB
Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri
TEKÝN, Gebze Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nail ÇÝLER,
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi Yön.Krl.
Sekreteri Mehmet Ali ELMA, TMMOB Makina Mühendisleri
Odasý Kocaeli Þubesi Gebze Ýlçe Temsilciliði Yönetim Kurulu
Baþkaný Sinan YÜCEL, TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý Kocaeli
Þubesi Gebze Ýlçe Temsilciliði Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet
KADI, DÝSK/Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý Gebze Þube Baþkaný
Selçuk ÇÝFTÇÝ ve çok sayýda mühendis katýldý.
Gebze Ýlçe Temsilciliði Yürütme Kurulu Baþkanýmýz Sinan YÜCEL
in açýlýþ konuþmasý ile baþlayan panelde,
Koordinatörü Murat ÇAKIR; Ýþçi Saðlýðý, Ýþ Güvenliði Mücadelesi
Gebze Havzasý,
Kurulu Üyesi, A Sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmaný Bedri TEKÝN ; Risk
Deðerlendirmesinde Doðrular-Yanlýþlar
Ýþ Saðlýðý Güvenliði Müfettiþleri Derneði Baþkaný, Baþ Ýþ Müfettiþi
Mehmet TEKELLÝOÐLU; Müfettiþ gözüyle Ýþyeri ÝSG Denetimi,
Avukat, A Sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmaný Hüseyin Numan BÝLÝR, Endüstri Mühendisi, B Sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmaný
Kamil KILIÇ; Örnek Ýþ Kazalarýnýn Hukukçular ve Uzmanlar Tarafýndan Deðerlendirilmesi
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baþlýklý konuþmalarý ile sunum gerçekleþtirdiler.

III. KOCAELÝ TMMOB KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
KOCAELÝ KOCAELÝ KADAR MI! ana temasýyla;
TMMOB'a baðlý tüm bileþenlerinin, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kendi uzmanlýk alanlarýndan
bilimsel veriler ve önerilerin ortaya koyulduðu, diðer toplumcu yapýlarýn kendi düþünce ve çalýþmalarýndan
katkýlarýn sunulduðu, kentin yapýsal ve yaþamsal tüm sorunlarýný tartýþýldýðý;
III. Kocaeli TMMOB Kent Sempozyumu 19-20-21 Aralý 2019 tarihleri arasýnda
19.12.2019 saat:16:00-20:30 (AÇILIÞ: SEKA Park Kocaeli Kongre ve Kültür Merkezi)
20.12.2019 saat: 09:30-18:30 (OTURUMLAR: Mimarlar Odasý Kocaeli Þubesi Tarihi Taþ Bina)
21.12.2019 saat: 09:30-18:30 (OTURUMLAR: Mimarlar Odasý Kocaeli Þubesi Tarihi Taþ Bina) da gerçekleþtirildi.
TMMOB Kocaeli ÝKK III.Kent Sempozyumu açýlýþý'nda; "Düþlerde Kocaeli" Ortaöðretim 6.7.8. sýnýflar arasý
Resim Yarýþmasý için yapýlan Ödül Töreni sonrasý kokteyl düzenlendi.
Sonrasýnda Seka Kaðýt ve Bilim Müzesi gezisi yapýldý.
Üç gün süren sempozyumda sekiz oturum gerçekleþtirilerek, sanayi, saðlýk, kültürel farklýlýklar, enerji
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kullanýmý ve tasarrufu, iþsizlik sorunu, tarihi deðerlerin durumu, kentin ortak kullaným alanlarý, kent merkezi
ve ilçeler de dahil olmak üzere Kocaeli'nin tüm sorunlarý yerel ve küresel baðlamda deðerlendirildi.
III.Kent Sempozyumu'na TMMOB Baþkaný Emin KORAMAZ, TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný
Yunus YENER, TMMOB Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurul Sekreteri Murat Kürekçi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Prof. Dr. Þükrü Aslan, GTÜ Mimarlýk Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Z. Gamze Mert, Kocaeli
Büyükþehir Belediyesi Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiði Þube Müdürü Volkan Þenel, Sedaþ Þebeke Yönetimi
Grup Müdürü Gökmen Hasançebi, KOÜ Yerel Yönetimler Bölümü Öðretim Üyesi Derya Demirdezen, KOÜ
Mimarlýk ve Tasarým Fakültesi Öðretim Üyesi Dr. Özden Senem Erol, Biz Ýzmitiz Platformu kurucusu Hüseyin
Erol, Dersimliler Dernek Baþkaný Ruhi Çelik, ART Nicomedia Dernek Baþkaný Akýn Ülkü Sevinç, TMMOB
Mesleki Oda Baþkanlarý, Panelistler, Oda üyeleri ve çok sayýda davetli katýldý.
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ODA
ÇALIŞMALARINDA
ŞUBEMİZ

13

Þubemiz Genel Merkez düzeyindeki etkinliklere katýlým ve katký saðlamaya 13.dönem boyunca devam
etmiþtir. Genel Merkezimizin görevlendirdiði Merkez Komisyonlarý, Çalýþma Gruplarý ve Odamýz adýna
Þubelerin düzenlediði Kongre, Kurultay ve Sempozyumlarýn Düzenleme Kurullarýnda çeþitli görevler
üstlenilmiþtir. 46. dönemde Odamýz adýna Enerji Verimliliði Kongresi nin yürütücülüðünde þubemiz görev
almýþtýr.
Merkezi olarak düzenlenen ve katýlým saðladýðýmýz çalýþmalarýn bir bölümü þöyledir;
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0262 444 86 66
http://kocaeli.mmo.org.tr
Körfez mahallesi İzzet Uzuner Sokak
No: 14 İzmit / KOCAELİ

