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Murat KÜREKÇİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerl� meslektaşlarım,
Hızla akan Dünya-Ülke-Oda gündemler�ne da�r TMMOB, 

Oda ve Şube gelenekler�m�ze uygun “söz”ler�m�zle olağanca 
gücümüzle dah�l oluyor; emekten, demokras�den ve �nsan-
doğaya saygılı sanay�leşmeden yana tavrımızı sürdürüyoruz. 

ABD'n�n; Ortadoğu'ya müdaheles�, Venezüella yönet�m�ne 
darbeyle müdahales�, Güney Kore'y� sözüm ona “d�yalog”la 
d�zayn pol�t�kaları, Meks�ka sınırına yüzlerce k�lometre duvar 
örmes� vs…Rusya'nın Sur�ye pol�t�kaları üzer�nden kend�nce 
“paylaşım”dan payını alması, İng�ltere'n�n AB'den sancılı ayrılma 
sürec�…D�ğer yandan açlıkla, yoksullukla, �şs�zl�kle, susuzlukla, 
hastalıklarla ve ölümlerle kuşatılmış m�lyarlarca �nsan yaşamını 
sürdürmeye çalışıyor. Böyles� b�r süreçte Türk�ye b�r taraftan 
artık her kes�m�n �y�den �y�ye h�ssett�ğ�-yaşadığı ve �kt�dar 
çevreler�nce görmezden gel�nen ekonom�k kr�z, d�ğer yandan 
31 Mart'ta yapılacak “Yerel Yönet�m Seç�mler�” gündemded�r.

Değerl� meslektaşlarım,
K�m ne derse des�n mutfaktak� yangın bacayı sarmış 

durumdadır.  Zor lama “ Tanz�m Satış  Mağazalar ı ”yla , 
kürsülerden, meydanlardan kr�z�n �nkar söylemler�yle ya da 
2.500.000 k�ş�y� �ş sah�b� yapılacağı sözler�yle bu kr�z�n var 
olduğu gerçeğ�n�n üstü örtülemez. Bu kr�zden ya da kr�zlerden 
kurtulmanın b�r tek yolu vardır: Önce kr�z�n faturasını kr�ze neden 
olanlara, sonra kr�z� fırsata çev�renlere ödetmek; bununla b�rl�kte, 
tarımda, hayvancılıkta ve sanay�leşmede yen�den üret�me 
dönmek ve kazançlarını halkla hakça paylaşmak… Bunun aks�, 
kr�z�n faturasının y�ne b�zler tarafından ödeneceğ�d�r. Tam da bu 
noktada yaklaşan yerel seç�mler kend� haklarımıza, kend� 
değerler�m�ze b�r kez de sandıkta sah�p çıkma zorunluluğunu 
b�r görev olarak önümüze koyuyor.

Değerl� meslektaşlarım, 
Yaklaşan yerel seç�mler önces�, TMMOB Kocael� İ l 

Koord�nasyon Kurulu (İKK) olarak 2007 ve 2011 yıllarında �k� kez 
yaptığımız ve üçüncüsünü 2019 yılının son aylarında 
yapacağımız “Kocael� Kent Sempozyumu”na G�derken Yerel 
Yönet �mler  gündeml �  " Ke n t  v e  D e m o k r a s � ",  “ Ke n t 
Sorunlarımız-Çözüm Öner�ler�” �le “Kent, Yerel Yönet�mler ve 
Kadın” konularının ele alınacağı 3 adet panel kararımızı 
gerçekleşt�rd�k. Panellerde b�zler� yalnız bırakmayan 
panel�stlere ve katılımcılara teşekkürü b�r borç b�l�r�z. 16 Mart 
2019 günü �se “TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Yerel 
Yönet�mler B�ld�rges�” kent Kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Sevg�l� meslektaşlarım,
Hukuka saygılı, toplumcu ve halkçı, kamu yararını gözeten, 

katılımcılığa ve paylaşıma açık, şeffaf, kent ve kentl�n�n 
çıkarlarını ön planda tutan b�r yerel yönet�m anlayışıyla; 
ger�l�mden, hava-su-toprak k�rl�l�kler�nden uzak; den�zler�yle, 
dağlarıyla, ormanlarıyla barışık; Kültürün sanatın, ş��r�n�n, 
edeb�yatın her köşes�nde yaşandığı; ranta tesl�m ed�lmeyen b�r 
Kocael�, b�r ülke d�l�yoruz. 

Değerl� Meslektaşlarım,
2-3 Mart tar�hler�nde “Dünyanın Yen� Çalışma Model�-D�j�tal 

Dönüşüm �le Ver�ml�l�k” temalı “Endüstr� 4.0 Sempozyumu”nu 
organ�ze eden Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütme Kurulu 
Üyeler�ne, Teknoloj� ve Endüstr�/İşletme Müh. Meslek Dalı 
Kom�syon (EİM MDK) Üyeler�ne ve çalışanlarımıza sonsuz 
teşekkürler…

Endüstr� 4.0 sürec� �ç�n gelecek bel�rs�zl�kler �çermekle 
b�rl�kte, başlamış ve dışında kalmanın mümkün olmadığı tüm 
kes�mler tarafından kabul ed�lmekted�r. Ülkeler�n gel�şmekte 
olan teknoloj�ler�n faydalarından ve d�j�tal devr�m ve ötes�nde 
sunulan fırsatlardan yararlanmaya ne kadar hazır olduğunu 
değerlend�ren Dünya Ekonom�k Forumu'nun Küresel B�lg� 
Teknoloj�s� Raporu'nda, 2016 'da Türk�ye tüm alt �ndeksler ve 
b�leşenler bazında 139 ülke �ç�nde 48. sırada kalmaktadır. 
Raporda ayrıca, “S�yas� ve düzenley�c� Çevre Alt İndeks” 
sıralamasında 69., “Ekonom�k Etk�ler Alt �ndeks�”nde 67. ve 
“Sosyal Etk�ler Alt İndeks”�nde �se 54. Sırada olduğunu 
bel�rtmekted�r. Maalesef bu sıralamalar “D�j�tal Devr�m”e 
yeter�nce hazır olmadığımızı açıkça göstermekted�r.

Endüstr� 4.0 sürec�nde emeğ�n daha fazla �şs�zleşeceğ� 
genel kabul görmekle beraber, özell�kle b�lg�sayarlaşmadan çok 
etk�lenen meslekler�n ücretler�n�n düşeceğ� ve b�r süre sonra 
�y�den �y�ye değers�zleşeceğ� raporlanmıştır. Bununla b�rl�kte 
yen� sürec�n yen� meslekler�n oluşmasına neden olacağı ve 
oluşacak meslekler�n �se daha değerl� olacağı �se bel�rg�nd�r. 
Mühend�sl�k d�s�pl�nler� �ç�n �se, b�rb�rler�yle ve �l�şk�l� d�ğer 
mesleklerle daha fazla etk�leş�me g�rmeler� de kaçınılmazdır. 

Sevg�l� meslektaşlarım,
18-19 Ek�m 2019 tar�hler�nde, Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� 

Kongre Merkez�nde, 5. Ulusal Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres�n� 
Mak�ne Mühend�sler� adına, Kocael� Şubem�z olarak 
düzenlemektey�z. Enerj� Ver�ml�l�ğ�ne da�r b�ld�r� oturumlarının, 
paneller�n yer alacağı kongre, bu dönem aynı zamanda 
f�rmaların kend�ler�n� ve ürünler�n� tanıtacakları stantlarının 
bulunacağı b�r serg� salonuyla bütünleşecekt�r. B�ld�r� 
sunacakların ve Serg�'ye katılmayı düşünen f�rmaların 
Şubem�zle ya da Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� �le �let�ş�me geçmeler� 
b�lg�s�n� bugünden paylaşıyoruz.

Saygıyla, sevg�yle güzel günlerde buluşmak d�leğ�yle; 
umutla kalın.



birliğimizden

TMMOB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI SORUNLARI
FORUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2 Mart 2019'da Ankara'a da yapılacak İş Güvenl�ğ� Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı önces�nde �l�m�zdek� 
�ş güvenl�ğ� uzmanlarının tartışması amacı �le TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu tarafından 
düzenlenen İş Güvenl�ğ� Uzmanları Forumu 16 Şubat 2019 saat 13.30'da M�marlar Odası Taş B�na’da         
gerçekleşt�r�ld�.

Ş u b e  b a ş k a n ı m ı z  a y n ı  z a m a n d a  T M M O B  İ l 
Koord�nasyon Kurulu Sekreter� Murat Kürekç� ve Oda 
Yönet�m Kurulu Sayman Üyes� Bedr� Tek�n'�n açılış 
konuşmaları �le başlayan forumda �ş güvenl�ğ� 
uzmanları; 
- Uzmanların yetk� ve sorumluluk sorunları, 
- Yargılanma süreçler�ndek� sorunlar
- Ücret ve �st�hdam b�ç�mler�
- Örgütlenme sorunları g�b� konularda görüşler�n� d�le 
get�rd�ler.

Burada yürütülen tartışmalarda ortaya çıkan f�k�rler 
şubem�z İSİG Kom�syonu tarafından 2 Mart 2019'da 
Ankara'a da yapılacak İş Güvenl�ğ� Uzmanlarının 
Sorunları Çalıştayına taşınacak

Murat KÜREKÇİ İş Güvenl�ğ� Uzmanları Yerel 
Çalıştay Konuşma Metn�; 

Değerl� TMMOB Üyes� Meslektaşlarım,
Sevg�l� İş Güvenl�ğ� Uzmanı Arkadaşlar,

TMMOB İş Güvenl�ğ� Uzmanları Çalıştayı hazırlıkları 
k a p s a m ı n d a  K o c a e l �  Ye r e l � n d e  İ ş  G ü v e n l � ğ � 
Uzmanlarının sorunlarını �fade edeceğ�m�z ve çözüm 
yolları üreteceğ�m�z Forumumuza hoş geld�n�z.

İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Mecl�s�n�n ver�ler�ne göre; 
2016 yılında en az 1970 �şç�, 2017 yılında en az 2006, 
2018 yılında �se en az 1923 �şç� yaşamını kaybett�.

İş c�nayetler� ve meslek hastalıkları had safhada, �şs�zl�k 
ve borçlar büyüyor, �şç�ler�n örgütsüzlüğü sürüyor. 
İşç�ler ya umudunu kaybed�yor ve yaşamlarına son 
ver�yor ya da d�ren�ş�n yen� b�ç�mler�n� bulmaya 
çalışıyor...

Resm� enflasyon yüzde 20'n�n üstünde, gerçekte daha 
da fazla olduğu b�r dönemde �şten çıkarmalar, �şç�ler�n 
hak �stemler�ne karşı baskılar, grev yasaklamaları…

Y�ne İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Mecl�s� ver�ler�ne göre 
2018 yılında �ş c�nayetler�n�n �şkollarına göre dağılımına 
baktığımızda:

Tarım, Orman �şkolunda 457 emekç� (268 ç�ftç� ve 189 
�şç�);
İnşaat, Yol �şkolunda 438;
Taşımacılık �şkolunda 233 �şç�;
T�caret, Büro, Eğ�t�m, S�nema �şkolunda 118 emekç�;
Metal �şkolunda 114 �şç�;
Beled�ye, Genel İşler �şkolunda 88 �şç�;
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu ve bu Kanun 
� le  bağlantı l ı  olarak çık ar t ı lan yönetmel�k ler 
çerçeves�nde �ş güvenl�ğ� uzmanlarının yeterl�l�kler�, 
bağımsızlıkları, çalışma süreler� vb. konularda Bakanlık 
el�yle olumsuz b�r ortam oluşturulmuştur.Çıkartılan 
yen� yönetmel�kler �le �ş güvenl�ğ� uzmanlığı b�r 
mühend�sl�k formasyonu olmaktan çıkartılmış, yeterl� 
eğ�t�me sah�p olmayan b�rçok �ş güvenl�ğ� uzmanının 
sektörde çalışmasına neden olmuştur.

İş güvenl�ğ� uzmanları, bağımsızlık konusunda OSGB 
(Ortak Sağlık ve Güvenl�k B�r�m�)-Bakanlık-İşveren 
arasında sıkıştırılmıştır. �şverence yer�ne get�r�lmeyen 
hususlardan hayat� tehl�ke arz edenler�n �şveren 
tarafından yer�ne get�r�lmemes� hâl�nde, bu hususu 
Bakanlığın yetk�l� b�r�m�ne b�ld�r�r” hükmü �le �şveren�n 
yapmadıklarının tak�pç�s� ve sorumlusu �ş güvenl�ğ� 
uzmanı olmaktadır. Böylel�kle, �ş güvenl�ğ� uzmanları 
her türlü sorunda Bakanlığa karşı sorumlu tutulurken 
�şveren�n sorumluluğu bulanıklaştırılmaktadır.

Oluşturulan OSGB yapısı �se �ş güvenl�ğ� uzmanlarının 
emeğ� üzer�nden sömürüye neden olmaktadır. İş 
güvenl�ğ� uzmanı çalışma süreler�n�n düşürülmes�yle 

uzmanlar adeta f�rma f�rma dolaşmakta, ayrıca defter ve 
kayıt süreçler� de d�kkate alındığında İSİG faal�yetler� 
�ç�n yeterl� süre kalmamaktadır.

İş güvenl�ğ� uzmanları, sözleşme �mzalamadığı 
� ş l e t m e l e r d e  � ş  g ü v e n l � ğ � n e  y ö n e l � k  e ğ � t � m 
verememekte, ancak, aynı yetk�nl�ktek� �ş güvenl�ğ� 
uzmanları faturalandırma �le OSGB bünyes�nde eğ�t�m 
vereb�lmekted�r. Bu yapı neden�yle, �ş güvenl�ğ� 
uzmanlarının b�reysel çalışmaları engellenerek OSGB 
bünyes�nde sömürü s�stem� altında çalışmaya 
zorlandıkları anlaşılmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar 
�ç�nde görev�n� yer�ne get�rmeye çalışan �ş güvenl�ğ� 
uzmanları, yaşanan �ş c�nayetler�nde savcılar açısından 
tek sorumlu olarak görülüp gözaltı/denet�ml� serbestl�k 
g�b� süreçlerle yüz yüze kalmaktadır. Ancak, �şveren ve 
s o r u m l u  m ü d ü r l e r � n  a y n ı  ç e r ç e v e d e 
değerlend�r�lmed�ğ� görülmekted�r.

İş Güvenl�ğ� Uzmanlarımızın sorunlarının tartışılacağı, 
çözüm öner�ler�n�n oluşturulacağı Yerel Etk�nl�ğ�m�z 
olan Forumun ver�ml� ve başarılı geçmes�n� d�l�yorum.

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

KENT VE DEMOKRASİ PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak geçt�ğ�m�z yıllarda gerçekleşt�r�lm�ş Kocael� Kent 
Sempozyumlarının üçüncüsünün hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenecek "Kent ve 
Demokras�"konulu 1. panel�m�z 23 Şubat 2019 Cumartes� günü saat:14.00 de M�marlar Odası Taş B�nada 
gerçekleşt�r�ld�. 

Geçm�şten günümüze gelen Kent yönet�c�l�ğ� hakkında 
Kadıköy Beled�ye Başkanı İnş. Müh. Aykurt NUHOĞLU 
ve Şeh�r Plancıları Odası 25. Dönem Başkanı Prof.Dr. H. 
Tarık ŞENGÜL 'ün görüşler�n� paylaştığı panel�m�ze 110 
k�ş� katılım sağladı.

Şube Başkanımız Murat KÜREKÇİ'n�n açılış 
konuşması; 

Sevg�l� TMMOB Üyes� Mühend�sler, M�marlar, Şeh�r 
Plancıları,
Part�ler�n, Send�kaların, Demokrat�k K�tle Örgütler�n�n 
Değerl� Tems�lc� ve Üyeler�,
Değerl� Beled�ye Başkan ve Mecl�s Üyes� Adayları,
Çok değerl� Kocael� Halkı ve basın emekç�ler�
S�zler� TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu ve şahsım 
adına sevg�yle ve dostlukla selamlıyorum.

TMMOB, üyeler�nden ve örgütlülüğünden aldığı güçle, 
varlığını oluşturan meslek alanlarından ürett�ğ� b�lg�yle; 
b�l�mden, teknoloj�den, �nsan ve doğaya saygılı 
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sanay�leşmeden, emekten ve demokras�den yana 
tavrını sürdüregelm�şt�r. Bugün de gerek B�rl�ğ�m�z, 
gerekse Odalarımız ve İl Koord�nasyon Kurullarımız 
aracılığıyla, bu geleneğ�n� yurdumuzun her alanında 
yaşatmaktadır.

Değerl� konuklar,
Ülkem�z b�r kez daha b�r seç�me g�d�yor. 31 Mart günü 
yapılacak yerel seç�mlerde b�zlere de her vatandaş g�b� 
sandığa g�d�p terc�h hakkımızı kullanmak düşüyor. 
Terc�hler�m�z� kullanırken,

• Halkın yönet�mde söz, yetk� ve karar sah�b� olduğu,
• Kent konseyler�, kent mecl�sler�, halk mecl�sler� g�b� 
yönet�me katılımı mümkün kılacak mekan�zmalar 
oluşturulduğu,
• Kentsel dönüşüm, kentleşme pol�t�kaları ve �mar 
planlarının kâr ve rantsal çerçeveden tümden 
çıkartıldığı,
• İmar Kom�syonları ve d�ğer �lg�l� kom�syonlarında 
meslek odalarımızın yer aldığı,
• H�zmetler�n kentl�ye eş�t sunulduğu,
• Özelleşt�rme ve rant odaklı parçacı planlama anlayışı 
yer�ne katılımcı, şeffaf, bütüncül planlama anlayışının 
uygulandığı,
• Sağlıklı b�r çevreye önem ver�ld�ğ�, �nsan sağlığının 
korunmasının hedeflend�ğ�,
• Beled�yeler�n müteahh�tl�k yapmadığı, yer�ne halkın 
barınma hakkını gözett�ğ�, sokakta yaşayanlara, 
k�mses�zlere, barınma sorunu yaşayanlara ücrets�z ya da 
düşük ücretle k�ra h�zmet� vereb�ld�ğ�,
• Kentl�y� odağına alan güvenl� kentler�n oluşturulduğu,
• Konforlu, hızlı, ucuz ve daha güvenl� toplu ulaşımın 
hedeflend�ğ�,
• Kültürel m�rasın korunduğu,
• Engell�, hasta, çocuk ve kadın yaşamına duyarlı �mar, 
planlama ve uygulamalar �le her türlü önlem�n alındığı,
• Şeffaf, denetleneb�l�r, kayırmacılık ve adamcılıktan 
uzak, herkese eş�t yakınlıkta hukuk ve kamu yararının 
esas alındığı,
• İmar Barışı (afları) �le güvens�z ve kaçak yapılaşmanın 
teşv�k ed�lmed�ğ�,
Konularında part� ve adayların anlayışları sandıktak� 
tutumumuzu bel�rleyecekt�r.

Hukuka saygılı, toplumcu ve halkçı, kamu yararını 
gözeten, katılımcılığa ve paylaşıma açık, şeffaf, kent ve 
kentl�n�n çıkarlarını ön planda tutan b�r yerel yönet�m 
anlayışı anlayışımızın kabaca sınırlarını ç�zmekted�r.
Evrensel �nsan haklarının yerel yönet�mlerce çözüm 
üret�lecek her başlığında toplumcu, demokrat�k ve 
halkçı b�r yerel yönet�m anlayışı TMMOB'n�n de yerel 
y ö n e t � m  a n l a y ı ş ı d ı r .  T M M O B ,  b u  a n l a y ı ş ı 
ben�msemeyenler�n karşısında yer alır.
Türk�ye'n�n �ç�nden geçt�ğ� kr�z�n b�r d�ğer boyutu da 

yerel yönet�mlerde yaşanmaktadır. Bugün Türk�ye 
nüfusunun %40'ı, seç�mle �ş başına gelmem�ş, 
doğrudan �kt�dar tarafından atanmış �s�mler tarafından 
yönet�lmekted�r. Seç�lm�ş yerel yönet�c�ler�n s�yasal 
� k t � d a r  t a r a f ı n d a n  a z l e d � l e r e k  a t a n m ı ş l a r ı n 
yetk�lend�r�lmes�n�n demokras�yle bağdaşır b�r yanı 
bulunmamaktadır.

S�yasal �kt�darın yerel yönet�mlere ve demokras�ye bakış 
açısının en somut gösterges� olan bu durumun �k� farklı 
boyutu vardır: İlk�, aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa 
g�b� metropoller�n de bulunduğu 7 �lde İkt�dar 
part�s�nden seç�len beled�ye başkanlarının �st�faya 
zorlanmasıdır.

Yerel  yönet�m yetk � ler �n�n �kt �dar  taraf ından 
g a s p e d � l m e s � n � n  � k � n c �  b oy u t u  � s e  öze l l � k l e 
Güneydoğuda 102 beled�yen�n 94'ünde seç�lm�ş 
beled�ye başkanlarının görevden alınarak yerler�ne 
“kayyum” atanmasıdır. Aralarından D�yarbakır, Van ve 
Mard�n Büyükşeh�r Beled�yeler�n�n de bulunduğu 10 �l 
ve  84  � lçe  �kt �dar ın  atadığı  memur lar  e l �y le 
yönet�lmekted�r.

Ülkey� yönetenler�n sözcüler� 31 Mart Seç�mler� 
sonrasında da bu beled�yeler�n “Kayyum”larla 
yönet�lmeye devam ed�leb�leceğ�n� söyleyerek 
seç�mler�n meşru�yet�ne ve seçmenler�n terc�hler�ne 
olan yaklaşımını peş�nen gösterm�şt�r.

Yerel yönet�mler�n uygulayacağı pol�t�kaların karar 
alma süreçler�nde, kent halkının özne olmasını 
hedefleyen, doğrudan demokras� �lkeler�n� hayata 
geç�ren mekan�zmaların yaratılması gerekmekted�r.

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak 2007 ve 
2011 yıllarında gerçekleşt�rd�ğ�m�z Kocael� Kent 
Sempozyumlarının devamı n�tel�ğ�nde 2019 yılı 
sonbahar aylarında yapılacak olan III. Kocael� Kent 
Sempozyumuhazırlık çalışmaları kapsamında, “31 Mart 
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2019 Yerel Yönet�m Seç�mler�” önces� Beled�ye Başkan 
ve Mecl�s Üyes� Adayları �le Kocael� halkının �lg�s�ne 
sunulacak  “Kent�m�z�n Yönet�m Anlayışı”, “Kent 
Sorunlarımız-Çözüm Öner�ler�” �le “Yerel Yönet�mler 
ve Kadın” konularının ele alınacağı 3 adet panel 
düzenlenmes� �le “TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon 
Kurulu Yerel  Yönet�mler B�ld�rges�”n�n Kent 
Kamuoyuyla paylaşılması kararı alınmıştır.

Bu etk�nl�kler�n tümü 4 hafta boyunca her cumartes� 
günü saat 14:00 başlayacak ve bu mekanda, M�marlar 
Odası Taş B�nada gerçekleşt�r�lecekt�r.

Bel�rt�len etk�nl�kler�m�z�n Büyükşeh�r/İlçe Beled�ye 
Başkanı ve Mecl�s Üyes� Adaylarınıza katılımlarının 
kent�m�z açısından öneml� ve yararlı olacağını 
düşünmektey�z.

Bugün burada gerçekleşt�r�len "Kent ve Demokras�" 
temalı 1. panel�m�z�n panel�stler� Kadıköy Beled�ye 
Başkanı İnşaat Mühend�s� Aykurt NUHOĞLU ve Şeh�r 
Plancıları Odası 25. Dönem Başkanı Prof. Dr. H. Tarık 
ŞENGÜL''dür.

Yapacağımız Paneller ve her türden etk�nl�kler�m�z�n 
Kocael� Kent� ve kent sah�pler�ne yarar get�rmes�n� ve 
“III. Kocael� Kent Sempozyumuna G�derken” yaptığımız 1. 
Panel�m�z�n ver�ml� ve başarılı geçmes�n� d�l�yor; Sayın 
Aykurt NUHOĞLU ve Prof. Dr. H. Tarık ŞENGÜL'e katkıları 
�ç�n teşekkür ed�yorum.

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

ARTIK TÜM ÜYELERİMİZ EUR-ING BELGESİ ALMAK İÇİN
BAŞVURABİLECEK !

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�'n�n 
(TMMOB) üyes� olduğu FEANI (European Federat�on of 
Nat�onal Eng�neer�ng Assoc�at�ons - Avrupa Ulusal 
Mühend�sl�k B�rl�kler� Federasyonu) tarafından ver�len 
Eur-Ing (Avrupa Mühend�sl�ğ�) Belges� başvuru 
kr�terler�nde öneml� değ�ş�kl�klere g�d�ld�.

TMMOB'n�n FEANI �le yaptığı görüşmelerde, 
üyeler�m�z�n herhang� b�r hak kaybına uğramasının 
engellenmes�, üyeler�m�z�n FEANI sınırları �çer�s�nde 
hareket etmes�n�n kolaylaştırılması �ç�n düzenlemeler 
yapılması gerekt�ğ� vurgulandı.  Görüşmeler�n 
sonucunda, üyeler�m�z�n herhang� b�r mahrum�yet 
yaşamasını engellemek �ç�n, başvurularda öneml� 
ölçütlerden b�r� olan “FEANI Index” koşulunda 
düzenlemeler yapıldı.

Yapılan düzenleme �le Eur-Ing belges� almak �ç�n 
başvuru yapan üyem�z�n en az 4 yıllık eğ�t�m� �le b�rl�kte 
asgar� 3 yıllık meslek� tecrübes� bulunuyor �se, mezun 
olduğu programın “FEANI Index” �ç�nde yer almasına 
bakılmaksızın başvuru yapab�lmes�n�n önü açıldı. 
Düzenleme gerçekleşmeden önce, başvuruda 
bulunacak üyem�z�n mezun olduğu programın “FEANI 
Index” �çer�s�nde yer alması, program “FEANI Index” 
�ç�nde yer almıyorsa asgar� 15 yıllık meslek� tecrübe 
gerekl�l�ğ� aranıyordu.

“FEANI Index” �ç�nde yer almayan bölümlerden 
mezun olan üyeler�m�z�n d�ğer koşulları sağlaması 
durumunda “Program Değerlend�rme Formu”, başvuru 
sah�b� tarafından doldurularak �lg�l� programı yürüten 
bölüm başkanlığınca onaylanarak başvuru esnasında 
B�rl�ğ�m�ze gönder�lecek. Bu sayede, Ulusal İzleme 
Kom�tes� ve Avrupa İzleme Kom�tes� tarafından 

y a p ı l a c a k  ö z e l 
değer lend�r me � le 
üyeler�m�z�n belge 
almak �ç�n başvurması 
kolaylaşacak. 

Başvuru koşullarını 
öğrenmek ve detaylı 
b�lg� almak �ç�n 

https://www.tmmob.org.tr/sayfa/eur-�ng
Başvuru yapmak �ç�n https://eur�ng.fean�.org/ 

adres�n�  
Ayrıntılı b�lg� �ç�n:
https://www.tmmob.org.tr/�cer�k/art�k-tum-

uyeler�m�z-eur-�ng-belges�-almak-�c�n-basvurab�lecek
adres�n� z�yaret edeb�l�rs�n�z.

Eur-Ing (Avrupa Mühend�s�) Belges� Ned�r?
Avrupa Mühend�s� (Eur-Ing) belges�, kend� ülkeler� 

d ı ş ı n d a  m e s l e k �  f a a l � y e t t e  b u l u n m a k  � s t e y e n 
mühend�sler�n FEANI sınırları �çer�s�nde ve dışarısında 
h a r e k e t l � l � ğ � n � n  k o l a y l a ş t ı r ı l m a s ı  v e  m e s l e k � 
formasyonlarının karşı l ık l ı  tanınması  amacıyla 
oluşturulmuştur.  Bu belge kapsamında FEANI, �zleme 
yaparak, mevcut standartları gözden geç�rerek ve yen� 
standartlar hazırlayarak mühend�sler�n sürekl� meslek� 
gel�ş�mler�n� desteklemekte; üye ülkeler arasında 
b�rb�r�nden c�dd� farklılıklar gösteren formasyon 
s�stemler�ne da�r b�r b�lg� kaynağı sunmaktadır.

 
Başvuru sürec� ve konuyla �lg�l� detaylı b�lg� almak 

�ç�n;
Türk  Mühend�s  ve  M�mar  Odaları  B�rl�ğ�
Tel: 0 312 418 12 75 E-posta: eur-�ng@tmmob.org.tr

https://www.tmmob.org.tr/icerik/artik-tum-uyelerimiz-eur-ing-belgesi-almak-icin-basvurabilecek
https://www.tmmob.org.tr/icerik/artik-tum-uyelerimiz-eur-ing-belgesi-almak-icin-basvurabilecek
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TMMOB’YE BAĞLI ODALARIN ÜYE SAYISI 550 BİNİ AŞTI
TMMOB'ye bağlı 24 Odanın üye sayıları 2018 yılı sonu �t�bar�yle 558 b�n 954 oldu. Buna göre 2018 yılında 
b�r öncek� yıla göre odalarımızın üye sayısı 22 b�n 56 k�ş� arttı. 
Odalarımızdan aldığımız ver�lere göre 2018 yılı sonu �t�bar�yle 558 b�n 954 üyem�z�n 125 b�n 954'ü kadın 
(%23), 433 b�n� erkek (%77) üyelerden oluşuyor.

Üye sayılarının odalarımıza göre dağılımı şöyle:

B�lg�sayar Mühend�sler� Odası

Çevre Mühend�sler� Odası

Elektr�k Mühend�sler� Odası

F�z�k Mühend�sler� Odası

Gem� Mühend�sler� Odası

Gem� Mak�neler� İşletme Mühend�sler� Odası

Gıda Mühend�sler� Odası

Har�ta ve Kadastro Mühend�sler� Odası

İç M�marlar Odası

İnşaat Mühend�sler� Odası

Jeof�z�k Mühend�sler� Odası

Jeoloj� Mühend�sler� Odası

K�mya Mühend�sler� Odası

Maden Mühend�sler� Odası

Mak�na Mühend�sler� Odası

Metalurj� ve Malzeme Mühend�sler� Odası

Metalurj� Mühend�sler� Odası

M�marlar Odası

Orman Mühend�sler� Odası

Petrol Mühend�sler� Odası

Peyzaj M�marları Odası

Şeh�r Plancıları Odası

Tekst�l Mühend�sler� Odası

Z�raat Mühend�sler� Odası

TOPLAM

1.534

6.017

7.205

538

185

45

12.074

2.735

2.969

13.307

1.443

4.614

8.923

2.396

10.766

11

232

25.513

3.378

137

3.963

3.352

710

13.307

125.954

4.586

6.563

55.884

1.452

3.376

1.485

6.980

13.612

2.567

105.601

4.043

13.662

13.455

16.128

101.050

4.068

485

30.412

12.928

998

1.995

2.618

1.057

27.995

433.000

6.120

12.580

63.089

1.990

3.561

1.530

19.054

16.347

5.536

118.908

5.486

18.276

22.378

18.524

111.816

4.679

717

55.925

16.306

1.135

5.958

5.970

1.767

41.302

558.954

ODALAR KADIN ERKEK TOPLAM
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NEBİL ÖZGENTÜRK’LE “UĞUR MUMCU’YA AĞIT”
BELGESEL VE SÖYLEŞİ ETKİNLİĞİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

25 Ocak 2019 Saat 19:00'da, Kocael� Serbest Muhasebec� ve Mal� Müşav�rler Odası Konferans Salonunda, 
Neb�l ÖZGENTÜRK katılımı ve belgesel� �le b�rl�kte (24 Ocak 1993) 26. Ölüm Yıldönümünde Gazetec� Yazar 
UĞUR MUMCU'yu anma programı gerçekleşt�r�ld�.

24 Ocak 1993 tar�h�nde Ankara'da ev�n�n önünde 
arabasına yerleşt�r�len bombanın patlaması sonucu 
hayatını kaybeden Araştırmacı Gazetec� Yazar Uğu 
MUMCU, katled�l�ş�n�n 26. yılında Şubem�z�n Sosyal 
Etk�nl�kler Kom�syonunun düzenled�ğ� program �le 
anıldı.
 Kocael� Serbest Muhasebec� ve Mal� Müşav�rler 
Odası Konferans Salonunda düzenled�ğ�m�z 
etk�nl�ğ�m�z gazetec� yazar Neb�l ÖZGENTÜRK'ün 
yönetmenl�ğ�n� üstlend�ğ�, Uğur MUMCU'nun 
hayatını ve yaşadığı dönem� konu alan Belgesel 
F�lm f�lm göster�m� �le başladı. F�lm göster�m� 
sonrasında Şube Başkanımız Murat KÜREKCİ'n�n 
yaptığı konuşmanın ardından Neb�l ÖZGENTÜRK 
söz aldı. ÖZGENTÜRK belgesel f�lm�n ortaya çıkışını 
ve döneme da�r ed�nd�ğ� b�lg�ler� katılımcılarla 
paylaştı. Etk�nl�k Neb�l ÖZGENTÜRK'ün k�taplarını 
�mzalaması �le son buldu. Üyeler�m�z ve yakınları �le 
MMO dostlarının katıldığı etk�nl�kte yaklaşık 160 
k�ş� yer aldı.

Sevg�l� meslektaşlarım ve eşler�,

Değerl� Mak�na Mühend�sler� Odası Dostları,

Gazetec�-Yazar Uğur Mumcu'nun çok değerl � 
meslektaşları, sevg�l� basın emekç�s� dostlar hep�n�z hoş 
hoşgeld�n�z.

Bugün b�zlerle b�rl�kte olan Sevg�l� Neb�l ÖZGENTÜRK'e 
gönül dolusu teşekkürler… Hoşgeld�n�z.

Öncel�kle 1990'lı yılların başlarına, özell�kle de 1993 
yılına g�d�ld�ğ�nde d�kkat�m�z� b�r d�z� “fa�l� meçhul” 
c�nayetler çeker.Ülken�n bu karanlık dönem� �ç�n adeta 
g�zl� b�r el düğmeye basmış, aralarında Bahr�ye Üçok, 
Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Turan Dursun, 
Nec�p Hablem�toğlu, Çet�n Emeç, Musa Anter g�b� 
tanınmış gazetec�, yazar ve aydınların yanı sıra Vedat 
Aydın g�b� s�yas� k�ml�kler �le Baht�yar Aydın, Rıdvan 
Özden, Cem Ersever, Adnan Ersöz g�b� askerler�n de 
yaşamları sonlandırılmıştır. S�vas katl�amı, Dönem�n 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın şa�bel� ölümü y�ne bu 
döneme rastlar.

MMO Kocael� Şube Başkanımız Murat KÜREKCİ'n�n açılış konuşması;

Araştırmacı Gazetec�-Yazar k�ml�ğ� �le b�ld�ğ�m�z Uğur 
Mumcu da 26 yıl önce 24 Ocak 1993 günü ev�n�n 
önünde saldır ıya uğramış ve k alpler �m�zdek� 
sonsuzluğa uğurlanmıştır. Uğur Mumcu c�nayet�, olay 
yer�ndek� del�ller�n süpürülüp atılması tartışmalarının 
ardından, yetk�l�lerce b�r yandan çözülmes� �ç�n “namus” 
sözü ver�len, d�ğer yandan “tuğlayı çekersem duvar 
yıkılır” den�len b�r su�kasttı. Geçen 26 yıla karşın, Uğur 
Mumcu c�nayet�n�n arkasındak� karanlık yapı 
“çözülemed�”.

Uğur Mumcu,
- tam bağımsızlıkçı, ant�emperyal�st, ant�kap�tal�st 
düşünce yapısıyla; her şeyden önce düşünce ve �fade 
özgürlüğünü, yan� demokras�y� savunan "B�z s�yaset 
bakımından karşıtlarımıza özgürlük tanımazsak b�rer 
g�zl� faş�st�z demekt�r." düşünces�nde b�r aydın 
vatandaş;

- araştırmacı k�ml�ğ�yle, mesleğ�ne sevdalı, halkın doğru 
b�lg�y� ed�nme hakkını, basın hürr�yet�n� sonuna kadar 
yaşam b�ç�m� hal�ne get�rm�ş cesur b�r araştırmacı 
gazetec�-yazar;
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- "Cemaatlere, tar�katlara g�ren çocuklar 30 sene sonra 
general olacaklar cumhur�yete karşı ayaklanacaklar." 
d�yeb�lecek kadar �ler� görüşlü b�r aydın;

- "Gerçekte v�cdan özgürlüğü, gerçekte demokras� la�k 
toplumda meydana gel�r.” düşünces�nde b�r la�k;

- "B�lg� sah�b� olmadan f�k�r sah�b� olunamaz." d�yen 
b�l�mden yana b�r akıl sah�b�;

- "B�r k�ş�ye yapılan haksızlık tüm topluma karşı �şlenm�ş 
b�r suçtur. Susanlar da bu �nsanlık suçlarına katılmış 
olur." �nancında “Anneler ve babalar, çocuklarını sokak 
ortalarında eşkıya çeteler�nce öldürülsünler d�ye 
yet�şt�rmed�ler. B�r gün bunların hesabı sorulacaktır. 
Devlet koltuklarına dayanarak kabadayılık yapanları, 
sanık sandalyes�nde göreceğ�z b�r gün.” d�yen 
toplumsal adalete �nanan b�r �nsandır.

TÜM BU DEĞERLERİ YANSITAN ŞEHİT GAZETECİ-YAZAR 
UĞUR MUMCU'YU ÖLÜMÜNÜN 26. YILINDA
SAYGIYLA ANIYORUZ.

Özgür ve bağımsız basın, özgür ve bağımsız b�r 
toplumun varlığına �şaret eder. Basının özgür olduğu 
yerde düşünceler de özgürce �fade ed�leb�l�yor 
demekt�r. Basın bu bağlamda b�z mühend�sler ve 
m�marların ürett�ğ� b�l�msel b�lg�n�n-teknoloj�n�n, 
varlığımızın, toplumla buluşmasının en öneml� 
araçlarındandır. Basının bağımsızlığı ve özgürlüğüne 
sah�p çıkmak, aslında mesleğ�m�ze, meslektaş 
sorunlarımıza ve kamusal sorumluluklarımıza sah�p 
çıkmak anlamına da gelmekted�r. İşte bu yüzden Uğur 
Mumcu' ya meslektaşlar ı  olan avuk atlar ın ve 
gazetec�ler�n dışında, özgürlüklere �nanan ve değer 
veren tüm kes�mler�n sah�p çıkmaları çok öneml�d�r. Bu 
bağlamda, bu salonda bulunan değ�ş�k kes�mlerden her 
b�rey�n Uğur Mumcu şahsında demokras� değerler�n� 
sah�plend�kler� görmek, sorunların aşılmasını daha da 
kolaylaştıracaktır. Ancak b�r arada durab�l�rsek 

başarab�l�r�z.

B�r kez daha “B�r Kesk�n Kalem/B�r Kırık Gözlük/Yürekl� 
Y�ğ�tlere Hatıran Olsun/UĞURLAR OLSUN”
d�yoruz.

2019'a geld�ğ�m�zde, Türk�ye Gazetec�ler Send�kası 
ver�ler�ne göre 138 gazetec� ve medya çalışanı 
cezaev�nde özgürlükler�ne kavuşacakları günü 
beklemekteler…

Gazetec�ler, hap�slere atılsalar da, yahut Uğur Mumcu 
g�b� evler�n�n önünde kurban da ed�lseler gerçekler 
g�zlenemeyecekt�r. Uğur Mumcu'nun geleneğ�n� 
sürdürecek meslektaşlarının gerçekler� yazmaya, halkı 
gerçeklerle buluşturmaya devam edecekler�ne olan 
�nancımız tamdır.

S�zler�n de b�ld�ğ�ne �nandığım, Uğur Mumcu'nun kend� 
sözler�yle, “Seslen�ş” ş��r�n�n son kısmıyla konuşmamı 
b�t�r�yorum.

“…Korkmadan öldük ey halkım, unutma b�z�...

B�r gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım, 
unutma b�z�...

B�r gün ses�m�z hep�m�z�n kulaklarında yankılanacak ey 
halkım, unutma b�z�...

Özgürlüğe adanmış b�r top ç�çek g�b�y�z ş�md�, hep 
b�rl�ktey�z ey halkım unutma b�z�, unutma b�z�, unutma 
b�z�...”

SENİ, DÜŞÜNCELERİNİ, KALEMİNİ VE ÖLÜMÜNÜ 
UNUTMAYACAĞIZ SEVGİLİ UĞUR MUMCU!...



şube günlüğü

EKONOMİK KRİZİN ENERJİ SEKTÖRÜNE
ETKİLERİ PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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DOZAJ DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ
EĞİTİM SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DONÖR OLMAK İÇİN KÖK HÜCRE
BAĞIŞI YAPTIK

GİRİŞİMCİLİK VE AR-GE DESTEKLERİ
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DOZA J DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ”  eğ�t �m 
sem�ner�m�z, 9 Ocak 2019 Çarşamba  günü saat:14:00 – 
17:00 arasında Mak�na Mühend�sler� Odası Uygulamalı 
Eğ�t�m Merkez�'nde gerçekleşt�r�ld�. Türk Tes�sat 
Mühend�sler� Derneğ� (TTMD) �le MMO Kocael� Şube 
ortak etk�nl�ğ� olarak gerçekleşt�r�len sem�ner� Grundfos 
Uzmanlarından B�rhan KARAYEL sundu. Sem�nere 10 
üyem�z katılım sağladı.

12 Ocak 2019 Cumartes� Günü Kızılay Kan Bağışı 
Merkez�nde Öykü ARİN ve tüm Lösem� Hastası Çocuklar 
�ç�n kök hücre bağışı yaparak Donör olduk.
Öykü ARİN 3,5 yaşında b�r çocuk. Türk�ye'de her yıl 
lösem�ye yakalanan 1200'ü çocuk 4500 k�ş�den sadece 
b�r�s�. Lösem� hastalarının yaşamları, gönüllü donör 
sayısının artmasına bağlı. Bu sebeple Donörlük �ç�n 
ver�lecek her b�r kan örneğ�, �l�k nakl� �ç�n bekleyen tüm 
hstalar �ç�n umut olacaktır.
Nasıl Donör Olunur:
18-50 yaş aralığındak� k�ş�ler�n, Kızılay Kan Bağışı 
Merkezler�nde, Kök hücre bağış formu doldurulduktan 
sonra vereceğ� 2 tüp kan örneğ� yeterl� olmaktadır.

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� ve Elektr�k 
Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� �le ortaklaşa 
koord�ne ett�ğ�m�z "EKONOMİK KRİZİN ENERJİ 
SEKTÖRÜNE YANSIMALARI ve NÜKLEER ENERJİ" konulu 
panel�m�z 19 Ocak 2019 Cumartes� günü Saat:14:00 de 
MMO Konferans Salonumuzda gerçekleşt�r�ld�.
Etk�nl�ğ�m�zde Enerj� kaynaklarımızın yanında Nükleer 
Enerj�n�n ne kadar gerekl� olab�leceğ� tartışıldı. Fos�l 
yakıtlardan enerj� elde ett�ğ�m�z bugünlerde ülkem�zde 
enerj� �ht�yacını karşılayacak kurulu gücümüz fazlasıyla 
bulunmaktadır. İht�yaçtan fazla yatırımın olduğu bu 
durumda nükleer enerj� santraller� �ç�n yapılacak 
yatırımların mal�yetler�, çevreye vereceğ� zararlar 
ekoloj�k dengen�n bozulması g�b� nedenlerle Nükleer 
Enerj Santraller�ne gerek olmadığı rakamlarla �fade 
ed�ld�.
Yapılacak olan yatırımlara a�t mal�yetler vatandaş olarak 
farklı kalemlerle b�zlere yansıyacağı görüşler�n�n 
aktarıldığı panel�m�z�n sunumlarını  EMO Samsun 
Şb.Öncek� dönem bşk. Elektr�kMüh. Mehmet ÖZDAĞ, 
Enerj� ve İkl�m Uzmanı Mak�ne Mühend�s� Önder 
ALGEDİK yaptı.

TÜBİTAK VE KOSGEB Destekler�n�n ve koşullarının 
anlatılacağı sem�ner 18 Ocak 2019 saat 14:00 de Şube 
Konferans Salonumuzda ücrets�z olarak gerçekleşt�r�ld�. 
Teknoloj� Transfer Of�s�'nden Uzman Ahmet ŞEN'�n 
sunumuyla gerçekleşt�r�ld�.  Sem�ner�m�ze 24 üyem�z 
katılım sağladı.



şube günlüğü

ŞUBE PERSONEL TOPLANTIMIZI
GERÇEKLEŞTİRDİK

CIVATALI BAĞLANTILARDA PERSONEL
YETERLİLİĞİ EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

NEBİL ÖZGENTÜRK’LE UĞUR MUMCU’YA AĞIT
BELGESEL VE SÖYLEŞİ ETKİNLİĞİMİZ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞUBE PERSONELİ İLK YARDIM EĞİTİMİ
TAMAMLANDI

Şube personel�m�z 17-18 Aralık 2018 tar�hler�nde 
yapılan eğ�t�m sonrası gerçekleşen �le "İLKYARDIMCI" 
belgeler�n� aldı.
T.C. Sağlık Bakanlığı İlkyardım Yönetmel�ğ� uyarınca 
Şubem�zde görevl� 9 arkadaşımız 17-18 Aralık 2018 
tar�hler�nde uygulamalı İLKYARDIMCI eğ�t�mler�n� 
tamamladı. Seka Devlet Hastanes�nde T.C. Kocael� 
Val�l�ğ� İl Sağlık Müdürlünce yapılan sınav sonrasında 
başarılı olan 9 çalışan arkadaşlarımıza, �lk yardımcı 
belgeler� 14 Ocak 2019 tar�h�nde ver�ld�.

Şube ve Tems�lc�l�kler�m�z  tarafından yürütülen tekn�k 
h�zmetler, büro h�zmetler�, eğ�t�m faal�yetler� ve 
konularının paylaşıldığı, Tems�lc�l�klerde yürütülen 
çalışmaların aktarıldığı Şube Personel Toplantımız 22 
Aralık 2018 Cumartes� tar�h�nde Uygulamalı Eğ�t�m 
Merkez� Toplantı salonunda gerçekleşt�r�ld�. 
Tüm b�r�mler tarafından çalışmaların ortaklaştırılması 
doğrultusunda b�lg� alışver�ş� yapıldı.  Bundan sonrak� 
�şley�ş �le �lg�l� öner�ler alındı.  

Bakım Personel�ne yönel�k oluşturulan, Uygulamalı 
Eğ�t�m merkez�m�z�n yen� b�nasında eğ�t�mler ver�lmeye 
başlandı. 
Şubem�z, TS EN 1591-4 'Cıvatalı Bağlantılarda Personel 
Yeterl�l�ğ� standardı kapsamında “C�vatalı Bağlantılarda 
Sıkılık (Torklama)” eğ�t�mler� gerçekleşt�rmekted�r. Bu  
eğ�t�mler �lk olarak TÜPRAŞ ve TEKFEN çalışanlarına 
yönel�k başlamıştır. 
Uzman üyem�z Sayın Hasan VENEDİKOĞLU Hocamızın 
öncülüğünde ve eğ�t�c�l�ğ�nde, toplam 6 eğ�tmen �le 
planlanan sert�f�ka Programı 3 gün sürmekted�r.Daha 
çok borulama ve bakımcı personel�n katılım sağladığı 
eğ�t�m; teor�k bölüm ve b�t�m�nde gerçekleşt�r�len sınav 
ve b�r tam gün uygulama ve sınavından oluşmaktadır. 
14-15-16 Ocak 2019 �t�bar�yle 5. gerçekleşt�r�lmekte 
olan Torklama Eğ�t�mler� �le Ülkem�z sanay�s�nde bakım 
ve proje uygulamalarında flanşlı bağlantıların hazırlık, 
uygulama ve kal�te kontrol aşamalarının, referans ve 
prosedürler�n�n, standartlara uygun kal�tede yapılması 
amaçlanmaktadır.
Eğ�t�mler Şubat sonuna kadar TÜPRAŞ ve Taşeronlarına 
ver�lmeye devam ed�lecekt�r. Planlanan takv�m 
sonrasında tüm Endüstr�yel f�rmaların katılıma açık 
olarak sürdürülecekt�r. 

2 5  O c a k  2 0 1 9  S a a t 
19:00'da, Kocael� Serbest 
M u h a s e b e c �  v e  M a l � 
M ü ş a v � r l e r  O d a s ı 
Konferans Salonunda, 
N e b � l  Ö Z G E N T Ü R K 
katılımı ve belgesel� �le 
b�rl�kte (24 Ocak 1993) 26. 
Ö l ü m  Yı l d ö n ü m ü n d e 
Gazetec�  Yazar  UĞUR 
M U M C U ' y u  a n m a 
programı gerçekleşt�r�ld�.



şube günlüğü

DENİZ İNAN’LA “ŞİİRİN KIRK YÜZÜ” ŞİİR
DİNLETİSİ ETKİNLİĞİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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DAHA GÜÇLÜ BİR ODA İÇİN
ÜYE ÖDENTİLERİMİZİ ÖDEYELİM

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

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

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSUMUZ TAMAMLANDI

YENİ ÜYE TANIŞMA TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

14. DÖNEM 5. ŞUBE DANIŞMA KURULU
TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

09-11 Şubat 2019 tar�hler� arası Şubem�z Eğ�t�m 
S a l o n u n d a  O d a m ı z  Ü y e s �  A D E M  K Ö S E  n � n 
eğ�tmenl�ğ�nde düzenlenen Yangın Tes�satı Mühend�s 
Yetk�lend�rme Kursu`na 12 meslektaşımız katılım 
sağladı.

Odamıza yen� kayıt yaptıran meslektaşlarımıza yönel�k 
olarak Şubem�zde Üye Tanışma Toplantısı düzenlend�.
18 Şubat 2019 günü TMMOB Mak�na Mühend�sler� 
Odası Kocael� Şubem�zde, odamıza yen� kayıt yaptıran 
meslektaşlar ımıza yönel�k tanışma toplantıs ı 
düzenlend�. Toplantıda üyeler�m�ze Oda yapısı ve 
çalışmaları hakkında b�lg� ver�ld�.

Şubem�z Sosyal Etk�nl�kler kapsamında düzenlenen 
"DENİZ İNAN'LA ŞİİRİN KIRK YÜZÜ" Ş��r D�nlet�s� 
Programımız 23 Şubat 2019 tar�h�nde Saat: 19.30 da 
M�marlar Odası Taş B�na'da gerçekleşt�r�ld�.

"Hayat yaşamaktır demek �ç�n den�zden ş��r tuttum 
�s�ml� ş��r t�yatrosu'nunda serg�lend�ğ� ve b�r çok 
şa�r�m�z�n katıldığı programımıza katılım oldukça 
yoğun oldu.

Şube Danışma Kurulu Toplantımız 26.02.2019 tar�h�nde 
Şube Toplantı salonumuzda gerçekleşt�r�ld�.

Şube ve Tems�lc�l�kler�m�z�n 2018 çalışmalarının 
değerlend�r�ld�ğ�, 2019 yılı planlarının paylaşıldığı 
danışma kurulumuzun 2.gündem�, Yerel Seç�mler, 
Ekonom�k Kr�z, Kocael� Kent Sempozyumu hazırlıkları 
kapsamında yapılan paneller, Üye �İ�şk�ler�, Üye 
A�datları, ve Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres�n�n görüşüldüğü, 
toplantımıza 55 üyem�z katılım gösterd�.



basın açıklaması

KAMUDA “KİRALIK MÜHENDİSLİK” İSTİHDAMINA
MAHKEME BİR KEZ DAHA “DUR” DEDİ

Geçt�ğ�m�z yıl kazandığımız davaya rağmen kamuda k�ralık usulle mühend�s �st�hdam etmekte ısrar eden 
Maden Tetk�k Arama Genel Müdürlüğü'ne �dare mahkemes� b�r kez daha "dur" ded�. Kamuda kadrolu, 
güvencel� �st�hdam mücadelem�z kazanımlarla devam ed�yor.

Maden Tetk�k ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü 
tarafından geçt�ğ�m�z yıl yapılan h�zmet alımı yoluyla 
mühend�s �st�hdamı �hales�ne �l�şk�n B�rl�ğ�m�z 
tarafından açılan �ptal davasında, İdare Mahkemes�, 
kamuda sürekl� ve asl� görevlerde çalışacak personel�n 
�hale yoluyla �st�hdam ed�lemeyeceğ� gerekçes�yle 
�halen�n �ptal�ne karar verm�şt�. Mahkemen�n �ptal 
kararına rağmen MTA, kamusal h�zmet�n k�ralık 
personel aracılığıyla görülmes� �ç�n benzer b�r �hale 
gerçekleşt�rd�. MTA'nın gerçekleşt�rd�ğ� bu yen� �haleye 
karşı açtığımız davada da, �dare mahkemes� B�rl�ğ�m�z�n 
taleb�n� haklı bularak, MTA'nın kamu h�zmet�n� h�zmet 
alımı �hales�yle, k�ralık personele gördürme g�r�ş�m�ne 
b�r kez daha dur ded�.

Mahkeme kararında, Anayasa'nın 138. Maddes�ne göre 
yasama ve yürütme organları �le �daren�n mahkeme 
kararlarına uymak zorunda olduklarının altını ç�zerek, 
geçt�ğ�m�z yıl ver�len �ptal kararını uygulamayan 
MTA'nın bu davranışının Hukuk Devlet� �lkes�yle 
bağdaşmadığını vurguladı.

M a h k e m e  h e y e t � ,  d a v a n ı n  e s a s ı n a  � l � ş k � n 
değerlend�rmes�nde, Anayasa'nın 128. Maddes�n�n 
B � r � n c �  F ı k r a s ı n d a  D e v l e t � n ,  k a m u  � k t � s a d � 
teşebbüsler�n�n ve d�ğer kamu tüzel k�ş�ler�n�n genel 
�dare esaslarına göre yürütmekle görevl� oldukları 
kamu h�zmetler�n�n gerekt�rd�ğ� asl� ve sürekl� 
görevler�n memurlar ve d�ğer kamu görevl�ler� el�yle 
görüleceğ�n�n bel�rt�ld�ğ� d�le get�r�lerek, MTA 
tarafından gerçekleşt�r�len �halen�n hukuka uygun 
olmadığına karar ver�ld�.

Tüm bu değerlend�rmeler sonucunda, Mahkemece, 
daha önce ver�len �ptal kararına esas olan �halen�n 
s a d e c e  � h a l e  u s u l ü  d e ğ � ş t � r � l e r e k  y e n � d e n 
gerçekleşt�r�lmes�n�n, yargı kararının uygulanması 
sonucunu doğurmadığı vurgulanarak, personel 
çalıştırılmasına yönel�k pazarlık usulü �le yapılan 
�halen�n �ptal�ne karar ver�ld�.

Mahkemen�n bu kararı, kamuda kadrolu, güvencel� 
�st�hdam mücadelem�z�n haklılığını ve meşru�yet�n� b�r 
kez daha göstermekted�r. Kamu h�zmetler�n�n 
güvences�z, k�ralık, taşeron, geç�c�, sözleşmel� 
personeller aracılığıyla gördürülme anlayışından derhal 
vazgeç�lmel�d�r. Kamuda mühend�s, m�mar ve şeh�r 

plancıları �ç�n kadro tahs�s ed�lerek, kalıcı, güvencel� 
atama yapılmalıdır. Mahkeme kararlarının tak�pç�s� 
olmaya, kamuda kadrolu ve güvencel� �st�hdam 
mücadelem�z� sürdürmeye devam edeceğ�z.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelem�z!

TMMOB
İl Koord�nasyon Kurulu Sekterer� 
Murat KÜREKÇİ

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI
İÇİN 2019 YILI ASGARİ ÜCRETİ 4.500 TL

OLARAK BELİRLENDİ



basın açıklaması

ASIL SUÇLU HALKI ZEHİRLEYEN, ÇEVREYİ
KİRLETENLER VE ONLARA KOL KANAT GERENLERDİR

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) �le Akden�z 
Ün�vers�tes�'ndek� görev�nden �hraç ed�len Gıda 
Mühend�s�  Yrd. Doç. Dr.  Bülent Şık hakkında, 
Cumhur�yet gazetes� �ç�n kaleme aldığı “Türk�ye'y� 
kanser eden ürünler� devlet g�zled�, b�z açıklıyoruz! İşte 
zeh�r l�stes�!” başlıklı yazı d�z�s� neden�yle dava açılmış ve 
12 yıla kadar haps� �stenm�şt�r. B�l�m �nsanı Bülent Şık 
yazı d�z�s�nde Sağlık Bakanlığı'nın, 2011-2016 yılları 
arasında kanserden ölümler�n dünya ortalamasının 
üstünde olduğu Antalya, Ergene ve D�lovası'nda 
yaptırdığı ve Şık'ında �ç�nde yer aldığı araştırma 
sonuçlarını paylaşmış ve bu nedenle TCK'n�n 258/1, 
334/1, 336/1 maddeler� uyarınca, “Açıklanması 
yasaklanan g�zl� b�lg�ler� açıklama, tem�n etme, göreve 
�l�şk�n sırrın açıklanması” �le suçlandı.

Yapılan araştırmada çeş�tl� gıdalarda ve �çme suyu 
olarak kullanılan bazı su kaynaklarında pest�s�tler, ağır 
metaller, pol�aromat�k h�drokarbonlar vb. g�b� toks�k 
b�leş�kler�n yüksek düzeyde kalıntıları tesp�t ed�lm�ş, 
bazı  yer leş�m bölgeler �ndek �  sular ın kurşun, 
alüm�nyum, krom ve arsen�k k�rl�l�ğ� neden�yle �ç�lemez 
durumda olduğu bel�rlenm�şt�. Ancak bu araştırma 
sonrasında kamuoyuna, bu k�rl�l�ğe neden olanlar ve 

buna göz yumanlar �ç�n halkın sağlığını tehd�t etmek ve 
çevrey� k�rletmekten dolayı dava açıldığı yönünde b�r 
b�lg� yansımamıştı. 

Ortada ülkem�z yasalarına ve uluslararası sözleşmelere 
aykırı olan �k� suç vardır. Bunlardan b�r�nc�s� halk 
sağlığını tehd�t ve çevre k�rl�l�ğ�ne neden olmaktır. İk�nc� 
suç �se bu b�lg�ler�n g�zlenerek suçluların korunması ve 
bu k�rl�l�kten haber� olmadan yaşayan �nşaların zarar 
görmeler�ne ve önlem alamamalarına sebep olmaktır.  
Bu suçu �şleyenler başta bu alanlarda k�rl�l�ğe sebep 
olan �şletmeler �ken �k�nc�s� �se denetleme ve önleme 
görev�n� yer�ne get�rmeyen yetk�l�ler ve s�yas� otor�ted�r. 
Daha önce de Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'na reva görülen 
bu muamele akla, v�cdana ve yasalara aykırıdır. 

Halka karşı sorumlu tutumunda Bülent Şık'ın ve Onur 
Hamzaoğlu'nun yanındayız. B�r gün devran dönecek, 
halkı zeh�rleyen, çevrey� yok eden ve b�l�m �nsanlarını 
s�nd�rmeye çalışanlar bugün �şled�kler� suçların 
hesabını verecekt�r. 

TMMOB 
Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu 

15
14



basın açıklaması

GELİRDE VE VERGİDE ADALET İSTİYORUZ
Kocael� Emek Platformu olarak, Ülkem�z�n �çer�nde bulunduğu ekonom�k kr�z�n get�rd�ğ� yükün, her geçen 
gün artmasına �l�şk�n yaptığımız basın açaklaması 16 Ocak 2019 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.

Ülkem�z 2019 yılını ekonom�k kr�z �le karşıladı. Ancak 
her kr�zde olduğu g�b� kr�z�n yükü emeğ� �le geç�nen 
halkın üzer�ne yıkılmaya çalışılıyor. Enflasyon rakamları 
�le oynanarak enflasyonun olduğundan düşük 
göster�lmes� ve ücret artışlarının düşük tutulması 
sonucu yaşam her çalışan �ç�n daha zor hale gelm�şt�r. 
Bunun yanı sıra �flas ve konkordato �lanları �nsanların 
hem �ş�n� hem de ücret ve tazm�nat alacaklarını 
kaybetmeler�ne neden olmuştur. İğneden �pl�ğe satın 
aldığımız her şeye KDV ya da ÖTV adı altında verg� 
öded�ğ�m�z yetmezm�ş g�b�, verg� d�l�mler� bel�rlen�rken 
emekç�ler�n daha çok verg� ödemes�ne neden olacak 
aralıklar bel�rlenm�şt�r. Ülkede ver�leb�lecek en düşük 
yasal ücret olan asgar� ücret� alan b�r çalışan b�le 2. verg� 
d�l�m�nden, yan� %20'l�k d�l�mden gel�r verg�s� 
ödeyecek. ASGARİ ÜCRET TÜMDEN VERGİDEN MUAF 
TUTULMALIDIR. İşverenler�n karları üzer�nden %20 
sab�t verg� öded�ğ� ülkem�zde çalışanlar bürüt 
kazançları üzer�nden %15'ten %35'e kadar verg� 
ödemekted�r. Sermaye sah�pler�n�n sadece 2017 yılında 
102 katr�lyon borcu affed�lm�şt�r. Her yıl m�lyarlarca 
dolar kâr eden patronlar sınıfı, hem kaçırdıkları 
verg�lerle hem de verg� �nd�r�mler�yle bu yükten 
kurtulurken, Verg�ler adeta ücretl� kes�mler�n sırtına 
yüklenm�şt�r. Üstel�k emekç�lerden yapılan kes�nt�lerle 
t o p l a n a n  p a r a l a r l a  p a t r o n l a r a  t e ş v � k l e r d e 
bulunulmakta, borçlarına kef�l olunmaktadır.

B�r d�ğer sorun da kr�z neden� �le �şs�z kalan emekç�ler 
ancak 10 ay ve sınırlı tutarda �şs�zl�k s�gortasından 
faydalanırken, �şs�zl�k s�gortası fonu amacı dışında 
hükümet�n tasarrufunda kullanılmakta, �şverenlere 
çeş�tl� adlar altında kaynak olarak aktarılmaktadır. 
Sadece 2018'�n �lk 10 ayında b�le �şverenlere fondan 
aktarılan para, �şs�ze ödenen m�ktarın 2,4 katı olmuştur. 
İşs�zl�k fonunun yönet�lme b�ç�m�, b�ze dayatılan kıdem 
tazm�natları fonunun başına geleb�lecekler� de açıkça 
göstermekted�r.

A�le Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı ve Bakanlık 
Yetk�l�ler� 'Çok tehl�kel�' sınıfta yer alan, 10'dan fazla 
çalışanı bulunan, son 3 yıl �ç�nde ölümlü ve sürekl� �ş 
göremezl�kle sonuçlanan �ş kazası bulunmayan �ş 
yerler�nde, �şs�zl�k s�gortası �şveren payının 3 yıl süreyle 
%2'den %1'e düşeceğ�n� açıkladı. İş güvenl�ğ�n� teşv�k 
g�b� görünen bu uygulama aslında b�r �şyer�nde 3 yılda 1 
�ş kazası sonucu ölümün normal karşılanması anlamına 
gel�r. Her yıl 2000'e yakın emekç�y� �ş c�nayetler�nde 
kaybett�ğ�m�z düşünülürse �ş güvenl�ğ� �le �lg�l� b�r 

teşv�k�n bu kadar kolay olması abest�r, �nsafsızlıktır.

Devlet� Yönetenler son yıllarda grev d�ye b�r sorun 
k almadığını  herkes�n hak lar ını  aldığını  �dd�a 
etmekted�r. Ancak bu �kt�dar dönem�nde 16 grev 
yasaklanmış, yüzlerce �şç� send�ka üyes� olduğu �ç�n 
�şten atılmıştır. En yakınımızdak� Flormar �şç�ler� ve yakın 
zamanda send�kalı oldukları �ç�n �şler�nden olan Kocael� 
Posco �şç�ler� bunun canlı örnekler�d�r.

B�zler�n yaratmadığı kr�z�n bedel�n� ödemey� kabul 
etm�yoruz.

Verg� adalet� sağlanmalı, az kazanandan az, çok 
kazanandan çok verg� alınmalı.
Tüm çalışanlarının ücretler� gerçekç� ve en az enflasyon 
oranında artırılmalı.
Grev yasaklarına son ver�lmel� ve yasa �le güvence altına 
alınmalı.
Toplu �şten çıkarma yasaklanmalıdır.  
İ f las  ve konkordato durumunda h�çb�r  şar ta 
bakmaksızın önce �şç� alacaklarının ödenmes� 
sağlanmalı.
Temel tüket�m mallarında f�yatlar düşürülmel�
Özelleşt�rmeler derhal durdurulmalı ve kamu �st�hdamı 
artırılmalıdır.
Haklarımızı korumak �ç�n b�rl�kte mücadele etmekten 
vazgeçmeyeceğ�z.

KURTULUŞ YOK TEKBAŞINA, YA HEP BERABER YA 
HİÇBİRİMİZ!

KOCAELİ EMEK PLATFORMU 



  
 

Kültür & Sanat 

 

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR
İlber ORTAYLI

TUNCEL KURTİZ
B�lg�n BALOĞLU

SAHİLDE KAFKA
Haruk� MURAKAMİ

“B�r gün ölürsem eğer, Yılmaz 
Güney'� göres�m gelm�şt�r.”

Ömrünü s�nemaya, t�yatroya 
vakfetm�ş büyük sanatçı Tuncel 
Kur t �z ,  Duvar,  Sürü,  Umut, 
Yaşamın Kıyısında,  Tabutta 
Röveşata g�b� kült f�lmlerde 
oynadı. Ne yazık k� şöhret� geç b�r 
yaşta, Ezel d�z�s�ndek� “Ram�z 
Dayı” karakter�yle yakaladı. 
K�tleler�n aklına, Oscar W�lde'ın 
“Oysa Herkes Öldürür Sevd�ğ�n�” 
ş��r�n� okuduğu sahneyle kazındı.
2013'de gözler�n� hayata yumarken, oynadığı 80'�n üzer�nde 
f�lm bıraktı ardında.
Bu k�tap, Tuncel Kurt�z'�n pek fazla b�l�nmeyen sanat 
kar�yer�ne, Yılmaz Güney'le olan �l�şk�s�ne ve devr�mc� 
mücadeles�ne ışık tutuyor.

(Tanıtım Bülten�nden)

Daha anlamlı yaşamak �ç�n İlber 
Ortaylı'dan tavs�yeler…

“Cesur olun. Kend�n�z� rahat 
h �ssett �ğ�n �z  a lanın  dış ında 
pencereler açın. Farklı dünyalarla 
ancak böyle tanışırsınız. Ben hep 
yer�mde dursaydım, dünyamı 
d e ğ � ş t � r e c e k  � n s a n l a r ı 
aramasaydım, bugün tanıdığınız 
ben olmazdım. B�r �nsanın b�tt�ğ� 
an, m�sk�nl�ğe es�r olduğu andır. 
İnsan, konforundan vazgeçmey� 
göze almalıdır. Kend� dünyasını 
yer�nden kend�s� oynatmalıdır.”
- İlber Ortaylı

İlber Ortaylı, yed�den yetm�şe herkes�n faydalanacağı, b�lge 
şahs�yet�nden ve yaşam tecrübes�nden süzülen tavs�yelerden 
oluşan b�r eserle karşımızda. İlber Hoca bu k�tapta, b�r �nsanın, 
çocukluktan �t�baren hayatın hemen her alanında �ht�yaç 
duyacağı çözümler� nasıl bulab�leceğ�n� örnekler vererek 
anlatıyor. “Herkes kend� tal�h�n�n m�marıdır” sözünü 
hatırlatarak, kend� yolunu ç�zmen�n ne anlama geld�ğ�n� tüm 
kr�t�k noktalarıyla yorumluyor.
B�r ömrü hakkıyla yaşayab�lmek ve yaşanan her andan tat 
alab�lmek �ç�n önce ne lazımdır? 
İnsan hayatı kaç dönemden oluşur ve her b�r dönemde neler� 
tecrübe etmek gerek�r? 15, 25, 40 ve 55 yaşları neden b�rer 
eş�kt�r?

İnsan k�mden, ne öğreneb�l�r? Kend� kend�n� yet�şt�rmek nasıl 
mümkün olur? 
K�ş� mesleğ�n� neye göre seçmel�d�r?
B�r �ş�n uzmanı olmak ve o uzmanlık b�lg�s�yle çalışmak �ç�n 
nelere �ht�yaç vardır? 
B�r d�l, en �y� nasıl ve ne zaman öğren�l�r? 
En ver�ml� sonucu alab�lmek �ç�n nasıl çalışmak gerek�r?
Sorumluluk sah�b� b�r �nsan, kend�s� veya çocukları �ç�n nasıl 
b�r eğ�t�m model� aramalıdır?
Hayata değer katmak �ç�n ne tür �nsanları arayıp bulmak 
gerek�r? 
Doğru kararları alab�lmek �ç�n en çok k�mler� d�nlemek 
gerek�r? 
En �y� nasıl seyahat ed�l�r; b�r şeh�r nasıl dolaşılır? Hang� müze, 
hang� meydan, hang� sokakları görmek �ç�n dünyanın b�r 
ucuna kadar g�d�leb�l�r?
İy� f�lm, güzel müz�k, doğru k�tap ned�r? Hang� temel eserler� 
d�nlemel�, okumalı ve seyretmel�y�z?
İnsan yaşadığı şeh�rden tam manasıyla nasıl yararlanab�l�r?
“B�r Ömür Nasıl Yaşanır?”, ülkem�z�n medarı�ft�harı olmuş b�r 
tar�hç�n�n gözünden, �nsanın hayattak� anlam arayışına, bu 
arayışın tadını nasıl çıkaracağına ve süreç boyunca 
karşılaşacağı zorluklarla nasıl baş etmes� gerekt�ğ�ne da�r çok 
özel b�r kılavuz…
(Tanıtım Bülten�nden)

Yayınev�: Kron�k K�tap 
Yayın Yılı : 2019
Sayfa: 288

Kafka Tamura on beş yaşına 
g�rd�ğ� gün evden kaçar. Uzun 
zamandır  p lanladığı  bu 
kaçışın neden� babasının 
yıllar önce d�le get�rd�ğ� 
uğursuz kehanett�r. Ama 
babasının b�r düzenek g�b� 
�ç�ne yerleşt�rd�ğ� kehanet 
gölge g�b�peş�nded�r Kafka 
� l k  k e z  a ş k ı  ve  t u t k u y u 
yaşarken g�zeml� b�r c�nayetle 
k e h a n e t � n  ve  k a d e r � n � n 
düğümler� çözülmeye başlar.

Sah�lde Kafka, XXI. yüzyıl edeb�yatına damgasını vuran, 
k �tapları  bağımlıl ık yaratan kült yazar Haruk� 
Murakam�den, hayatın yavan gerçekl�ğ�ne karşı büyülü 
b�r dünyanın kapılarını açan b�r roman.

Yayınev�: Doğan K�tap 
Yayın Yılı : 2009
Sayfa: 515
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sağlık

BÖBREK VE ÜRE TAŞI NEDİR? NASIL OLUŞUR?

Böbrek taşı, �nsanların hayat kal�tes�n� c�dd� ölçüde 
olumsuz  etk�leyen ve sıkıntı oluşturan b�r sağlık 
problem�d�r. Hayat boyu taş hastalığına yakalanma r�sk� 
%1-15 arasındadır.

 An� ve ş�ddetl� yan ağrısı, m�de bulantısı, soğuk 
soğuk terleme ,sık �drara çıkma, ağrılı �drar ve �drarda 
kanama şekl�nde kend�n� göstereb�l�r. Bazı hastalarda 
�se yolu tıkamadığından, h�ç b�r bulgu vermeden 
sess�zce yıllar boyu kalab�l�r.  Son zamanlarda 
görüntüleme tekn�kler�n�n gel�şmes� sayes�nde 
tesadüfen saptanan taşlarda artma vardır. Taş oluşumu 
kompleks b�r durumdur ve  halen taş oluşum sürec�n�n 
neden başladığını tam olarak b�lememektey�z. Genel 
olarak taş oluşumuna neden olan faktörlerle  (kals�yum 
oksalat-ür�k as�t )bu oluşumu engelleyen faktörler 
( s � t r a t  ) a r a s ı n d a k �  d e n g e n � n  o l u ş u m  l e h � n e 
bozulmasıyla, taşların oluştuğu söyleneb�l�r. Bununla 
beraber taş t�pler�ne göre oluşum mekan�zmaları 
farklılıklar gösterse de genelde sıralama şu şek�lde olur ;

-�drarın taşı oluşturan tuzlarla (kals�yum oksalat- 
kals�yum fosfat- ür�k as�t ) aşırı doygunluğu

-kr�stal oluşumu
-oluşan kr�staller�n büyümes� ve  nüve oluşumu ( 

çek�rdek)
-kr�staller�n b�rb�r�ne yapışması veya tüp ep�tel 

hücreler�ne yapışması
-taş oluşumu
 Halk arasındak� �nanışın ters�ne y�yecekler� 

yıkamadan 'kumlu' yemekle veya �nc�r ve armut g�b� 
tanec�kl� meyveler� tüketmekle taş oluşmaz.

 Taşların büyüklüğü ufak b�r bulgur tanes�nden 
böbreğ�n �ç�n� tamamen doldurab�lecek  büyüklüğe 
kadar değ�şeb�l�r"

BÖBREK TAŞI HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Ülkem�z “taş 

k u ş a ğ ı 
“ülkeler�ndend�r. 
Böbrek ve �drar 
y o l l a r ı  t a ş 
h a s t a l ı ğ ı 
görülme oranı 
ülkem�zde%14,8 
d � r ,   C o ğ r a f � 
olarak güney ve güney doğu bölgem�zde görülme 
sıklığı daha fazla olduğu b�l�nmekted�r. %40'a kadar 
çıkab�lmekted�r.  Yaşanılan yer, coğraf� koşullar- yaş, 
beslenme, sosyoekonom�k sev�ye, ırk, c�ns�yet, sıvı 
tüket�m� g�b� faktörler bu oranı etk�lemekted�r. 
Erkeklerde kadınlara oranla 2-3 kat daha fazla 
görülmekte fakat son yıllarda aradak� bu fark g�derek 
azalmaktadır.  Böbrek taşı hastalığında genet�k yatkınlık 
öneml� b�r faktördür. A�le b�reyler�nde böbrek taşı 

hastalığı olanlarda 2 - 2,5 
kat daha fazla görüldüğü 
b�l�nmekted�r.

Böbrek taşı hastalığı, 
sıcak �kl�mde yaşayan 
nüfusta ve özell�kle yaz 
ay l a r ı n d a  d a h a  f a z l a 
g ö r ü l m e k t e d � r .  B u 
d u r u m u n  o l u ş m a s ı n a 
sebep olan �k� ana faktör; 
vücuttan aşırı sıvı kaybına bağlı olarak �drar volümünün 
azalması ve saturasyonu nun (doygunluk ) artması, b�r 
d�ğer� �se güneş ışığına bağlı olarak vücutta     D v�tam�n� 
üret�m�n�n artmasıdır.

HASTALARDA NE GİBİ ŞİKAYETLER OLUR?
Böbrek taşı düşüren b�r hastada en çok yakınılan 

semptom ş�ddetl� ağrıdır bu ağrı taşın yer�ne ve 
büyüklüğüne göre yan taraftan başlayıp erkeklerde 
test�se kadınlarda kasıklara kadar yansıyab�l�r. Ağrının 
yanı sıra �drarda kanama, sık �drara çıkma, �drar 
reng�nde koyulaşma, yüksek ateş, bulantı-kusma 
görüleb�l�r. Özell�kle yüksek ateş, üşüme-t�treme varlığı, 
taşa bağlı enfeks�yona �şaret eder ve ac�l tedav� 
gerekt�r�r.

B Ö B R E K  TA Ş I N I N  T E K R A R  O LU Ş M A S I N I 
ENGELLEMEK, KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Hayatında �lk kez taş hastalığı tanısı alan ve tedav� 
olan k�ş�lerde 10 yıl �ç�nde taşın nüks etme oranı %50 d�r.

Yüksek r�sk grubu; çocukluk çağında başlayan taş , 
a�lede taş varlığı,  kals�yum fosfat taşları , enfeks�yon 
taşı, tek böbrek olması, böbrek yetmezl�ğ� olması, taş 
oluşumu �le �lğ�l�hastalıkların varlığı, anatom�k böbrek 
hastalıkları .

Böbrek taşından korunmak �ç�n öncel�kle altta yatan 
b�r hastalık ya da patoloj�k b�r durum varsa onların 
düzelt�lmes� gerek�r. Böbrek taşının anal�z ed�lerek 
k�myasının bel�rlenmes� sonucunda, tekrar etmes�n� 
engelleyecek ek d�yet öner�ler� veya kullanılacak �laçlar 
da bel�rleneb�lmekted�r. Bazı genet�k sebeplerle oluşan 
taş hastalığında, tekrar taş oluşumunu önley�c� �laçlar 
kullanılmaktadır.

  Koruyucu genel önlemler:  s  ; 2-2,5 lt / gün, ıvı alımı
gün �ç�ne yayılmış olarak tüket�lmel� ,nötr ph ya sah�p 
sıvılar terc�h ed�lmel�, alınan sıvının türünden çok 
m�ktarı öneml�d�r.

yaşam tarzı :  yeterl� f�z�ksel akt�v�te, aşırı sıvı 
kaybından kaçınılmalı, obez�teden korunulmalı

d�yet :  dengel� beslenme,  sebze ağırlıklı, tuz 
kısıtlaması yapılmalı – 4-5 gr / gün, hayvansal 
prote�nler� abartmadan ölçülü tüketme, aşırı v�tam�n 
takv�yes�nden kaçınmak
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SERHAT KOCA
ALİ ASLAN
ŞEYMA ÇİÇEK
SUNA SERTTAŞ
EMRE KILIÇ
MELTEM DEMİR
M.SEMİH BOSTANCI
FATİH ZORLUOĞLU
NECİM TANRIVERDİ

ONUR POLAT
BURCU ÇAKMAK
EMRE KURT
HÜSEYİN TUĞLUOĞLU
BERKAN ÖZÇEP
BURHAN YILDIZ
ENES SERDAR
M.ABDULLAH ÖZVER
SERKAN YILMAZ

SERHAT ÖZDEMİR
RAMİS AKIN KORKMAZ
GÖKAY ÖLTEŞ
PELİN ASLAN
HALUK ŞENGÜL
SAMET KUZGUN
SELİM KARAASLANER
ŞİRVAN KULA ACAR
FATİH BEKİR

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

MELİKŞAH AKBÖRÜ
ALPER ATEŞ
N.GİZEM KÖPRÜOĞLU
İSMAİ DEMİR
EREN BALCI
BERK KARABAT
SAMET EŞKİN
ÖMER FARUK KARA
YEŞİM AKYILDIZ

BU PROTOKOLLER 01.03.2018-31.03.2019 TARİHLERİ ARASI GEÇERLİ OLUP, MMO ODA/KURUM ÜYELERİ, ÇALIŞANLARI VE 
BU KİŞİLERİN BİRİNCİ DERECE YAKINLARINI KAPSAR. HİZMET ESNASINDA ODA KİMLİK KARTI GÖSTERİLMESİ ESASTIR.
İnd�r�ml� Kuruluşlarımıza  sayfamızdan  https://www.mmo.org.tr/kocael�/uyeler�m�ze-�nd�r�m-protokolu-yap�lan-f�rmalar
ulaşab�l�r ya da Kare Borkod uygulamamızı kullanab�l�rs�n�z. 

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

• Üyem�z Hüsey�n Hüsnü GÜREŞ �n kayınpeder�  08 Ocak 
2019 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�z ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z. 

• Değerl� Üyem�z  Batu ERGENE n�n babası Mustafa 
ERGENE  09 Ocak 2019 tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z  TUVASAS Genel Müdürlüğü emekl� 
da�re baskanlar�ndan meslektas�m�z Erdoğan ÖZDİL 04 
Şubat 2019 vefat etm�şt�r.  
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, Üyem�ze Allah'tan 
rahmet, yakınlarına, başsağlığı d�l�yoruz.

• Duzce İl Tems�lc�l�g� Yurutme Kurulu Sekreter Uyes� 
Um�t CAVUSOGLU nun anneannes� 04 Şubat 2019 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve yakınlarına 
başsağlığı d�ler�z.

• Üyem�z C�gdem DUZGUN un annes�,Sube Yonet�m 
Kurulu gecm�s donem uyeler�m�zden Ahmet İlhan 
DÜZGÜN un kay�nval�des� 06 Şubat 2019 tar�h�nde vefat 
etm�st�r.  Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 

• Üyem�z İsma�l AKYÜZ'ün kayınpeder� Al� BÖLÜKBAŞI 
26 Şubat 2019 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve 
yakınlarına başsağlığı d�ler�z. 

• Subem�z Yonet�m Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu 
gecm�s donem uyem�z Hasan YITIM �n babas� 
27.02.2019 tar�h�nde vefat etm�st�r. Üyem�z�n ve kederl� 
a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.






