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Değerl� meslektaşlarım,
B�l�msel b�lg�n�n ve mühend�sl�k b�lg�s�n�n hızla değ�şt�ğ�, 
çeş�tlend�ğ� günümüzde; gerek dünyada, gerekse 
ülkem�zde de b�l�m ve teknoloj�de k� gel�şmeler�n yanı sıra 
sosyal-ekonom�k ve s�yasal yaşamımızda da değ�ş�kl�kler� 
hızla yaşamaktayız. 
B�r yanda Yen� Zelenda'da Müslümanların, d�ğer yanda �se Sr� 
Lanka'da Hr�st�yanların terör saldırıyla öldürülmeler�…
Rusya ve A.B.D.'n�n ülkem�ze d�rekt müdah�l olduğu 
gündemden düşmeyen S-400, F-35 tartışmaları…
Ana Muhalefet Part�s� Genel Başkanı'nın şeh�t cenazes�nde 
l�nç ed�lme g�r�ş�m�…
…
Yerel seç�mler, YSK Kararları…
31 Mar t  2019 Yerel  Yönet �mler  Seç�mler �  önces� 
sekreteryasını yürüttüğümüz TMMOB Kocael� İKK tarafından 
yapılan 3 adet panel�n ardından 16 Mart 2019 günü “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� ve b�r ülke d�led�ğ�m�z”  “TMMOB Kocael� İl 
Koord�nasyon Kurulu Yerel Yönet�mler B�ld�rges�” kent 
Kamuoyuyla paylaşılmıştır. 31 Mart seç�mler� sonuçlanmış 
ve halk kend� yerel yönet�mler�n� seçm�şt�r. Ancak seç�len b�r 
kısım Beled�ye Başkanının, adaylık sürec�nde engel teşk�l 
etmeyen KHK �le kamu görev�nden uzaklaştırılmış olması 
gerekçelend�r�lerek göreve başlatılmadan, �k�nc� sırada 
yüksek oy alan part� adayı görevlend�r�lm�şt�r. D�ğer b�r 
hukuk tanımayan karar da İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanlığı'nın �ptal ed�lerek seç�m�n tekrar ed�lmes�d�r. 
Bugüne kadar uygulanan yasa ve d�ğer mevzuat �le YSK 
tar�h�nde oluşan yerleş�k karar ve �çt�hatların tümüne aykırı 
ver�len b�r karar aslında seçmen�n �rades�ne h�çe saymaktır. 
Yaşanan onca hukuksuzluğa rağmen demokras�ye 
�nanmaya, demokras� yolunda mücadele etmeye devam 
edeceğ�z.23 Haz�ran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşeh�r 
Beled�ye Başkanlığı seç�mler� yalnızca İstanbulluların seç�m� 
olmaktan çoktan çıkmış ve ülke düzey�nde “demokras� ve 
sandık �k�lem�n� ağızlarından düşürmeyen”lerle gerçek 
anlamda demokras� �ç�n mücadele verenler arasında b�r 

anlama bürünmüştür. TMMOB her şeyden önce halkın 
�rades�ne �nanır.

Sevg�l� meslektaşlarım,
Meslektaşlarımız dâh�l bütün emekç�ler esnek üret�m, 
güvences�z �st�hdam ve yoğun sömürü koşullarında alın 
ter� döküyorlar. İşs�zl�kte tar�h�m�z�n en üst sev�yes�ne 
çıkılmıştır. 
IMF'n�n N�san ayında yayımladığı Türk�ye Raporunda da yer 
alan kıdem tazm�natı fonu kurulması ve b�reysel 
emekl�l�k s�gortasını (BES) zorunlu hale get�recek “yapısal 
reformlar” �le ücretl�ler� �şten çıkarmanın daha da 
ko l ay l a ş t ı r ı l m a k  � s t e n d � ğ �  b � r  d ö n e m e  g� r m � ş 
bulunuyoruz. Kıdem tazm�natı fonu ve BES s�stem� �le tüm 
emekç�ler�n çalışma yaşamı boyunca oluşturacakları 
b�r�k�mler� hem eks�lt�lecek hem de başka alanlara 
aktarılacaktır. Kıdem tazm�natı fonu ve BES s�stem�ndek� 
b�r�k�mler�n sermaye p�yasaları üzer�nden başta �nşaat ve 
enerj� sektörler�ndek� batık ş�rketler� kurtarmak üzere 
yandaş sermaye kes�mler�ne aktarılacağı açıklık la 
bel�rt�lmekted�r.
Yukarıda bel�rt�len sorunların yakıcılığı, ortak talepler�m�z� 
haykırdığımız 1 mayıs 2019 Bayramını daha da anlamlı 
kılmıştır. Şubem�z�n de �çer�s�nde yer aldığı TMMOB Kocael� İl 
Koord�nasyon Kurulumuz bu yıl emek ve demokras� 
b�leşenler�yle b�rl�kte 1 Mayıs B�rl�k ve Dayanışma Bayramını 
İstanbul Bakırköy'de kutladık. 

Değerl� meslektaşlarım, 
Üret�ms�zl�k, �şs�zl�ğ�n artışı, yüksek enflasyon, zamlar, 
paramızdak� değer kaybı, yüksek fa�z uygulamaları v.s. 
değerler�nden anlaşılacağı üzere ekonom� gün be gün 
kötüye g�d�yor. Topyekün  kötü g�d�şatının bedel� b�r kez 
daha üzer�m�ze yıkılmaya çalışılıyor. B�r kez daha “Kr�z� b�z 
yaratmadık, bedel�n� kr�z� yaratanlar ödes�n” d�yoruz.

Sevg�l� meslektaşlarım,
Şubem�z etk�nl�k alanında gerçekleşt�rd�ğ�m�z, paneller, 
sem�nerler, eğ�t�mler, tekn�k faal�yetler, sosyal etk�nl�kler� v.s. 
mümkün olduğunca bülten�m�zde yer vermeye çalıştık. 
S�zlerden WEB sayfamızı, Mak�ne Mob�l Uygulamamızı ve 
Sosyal Medya hesaplarımızı tak�p etmen�z� öner�yorum. 
“Sen yoksan b�r eks�ğ�z” anlayışıyla, Oda faal�yetler�m�z�n 
sadece tak�pç�s� değ�l, katılımcısı ve katkı ver�c�s� olmanızı 
talep ed�yorum. 

Sevg�yle, dostlukla, umutla kalın. 
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KOCAELİ KENT SORUNLARI  - ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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 düzenlenen "Kent Sorunları ve Çözüm 
Öner�ler�" konulu 2. Panel�m�z 02 Mart 2019 Cumartes� günü saat:14.00 de M�marlar Odası Taş B�nada 
gerçekleşt�r�ld�. TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanımız Yunus YENER panel�n yönet�c�l�ğ�n� 
yaparken, Şube Başkanımız Murat KÜREKCİ açılış konuşmasını gerçekleşt�rd�.

Kent Planlaması,  Sanay�,  Çevre ve Kent Sağlığı 
konularında TMMOB M�marlar Odası Genel Başkanı Eyüp 
M U H C U ,  Yü k s e k  Ş e h � r  P l a n c ı s ı  D u y g u  K A N I K , 
Doç.Dr.Ç�ğdem ÇAĞLAYAN, TMMOB Çevre Mühend�sler� 
Odası Kocael� Şb. Başkanı Sa�t AĞDACI nın görüşler�n� 
paylaştığı panel�m�ze 60 k�ş� katılım sağladı.

Panele konuşmacı olarak katılan TMMOB M�marlar 
Odası Genel Başkanı Eyüp MUHCU, Hamburg Kentsel 
Dönüşüm Projes� hakkında b�lg�ler aktardı. L�man Kent� 
olarak planlanan kent�n oluşumunda �nsan odaklı 
olarak bel�rlenen pol�t�kaların önem�nden bahsett�.  
Ülkem�zde uygulanan Kentsel Dönüşüm Projeler�n�n 
rant odaklı oluştuğundan doğal afetler�n sonuçlarının 
görüldüğü kent�m�zdek� r�skler de göz önünde 
bulundurularak bu pol�t �k alar ın terked�lmes� 
gerekt�ğ�n� vurguladı.  

Panel�st, Şeh�r Plancıları Odası Kocael� Şubes� Yönet�m 
Kurulu Üyes� Duygu Kanık, Ülke çıkarları ve ben�msenen 
gel�ş�m pol�t�kaları doğrultusunda 1950'den sonra 
İstanbul'un gel�ş�m� odaklı,  sanay� kent� görev� ver�len 
Kocael�'n�n yerel yönet�mler tarafından farklı b�r k�ml�ğe 
kavuşturulmak �stenmes�ne rağmen ülke pol�t�kaları 
neden�yle bu rolü değ�şt�r�lemed�ğ�n� vurguladı.

Çevre Mühend�sler� Odası Kocael� Şb. Başkanı Sa�t 
AĞDACI Kocael� Kent�nde; Sapanca gölü k�rl�l�ğ�, zeh�rl� 
atıkların depolanması ve bertarafına �l�şk�n yaşanan 
çevre sorunları ve Körfez’de bulunan l�manların 
yarattığı tehd�tler hakkında b�lg� paylaştı.

Doç.Dr Ç�ğdem ÇAĞLAYAN Kentte yaşayan halkın, 
özell�kle kanser hastalıkları g�b� sağlık sorunlarına 
yüksek oranda maruz kalmasının kent yaşam 
koşullarından kaynaklandığını �fade ett�.

Şube Başkanımız Murat KÜREKCİ'n�n açılış 
konuşması; 

Değerl� TMMOB Üyeler�,
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.

2 m�lyona yaklaşan nüfusuyla, nüfus yoğunluğu 
�t�bar�yle İstanbul'dan sonra 2.sırada yer almaktadır. 12 
�lçes�, 472 mahalles� bulunmakta olan Kocael� ülkem�z�n 
en öneml� sanay� kent�d�r. 13 adet Organ�ze Sanay� 
Bölges�, 2 adet Serbest Bölges�, 5 adet Teknokent�, 2 
adet ün�vers�tes� ve 250'den fazlası yabancı sermayel� 
olmak üzere yaklaşık 3.000 c�varında öneml� sanay� 
yatırımı bulunmaktadır. Türk�ye �malat sanay�nde %13 
pay sah�b�d�r. Konumu, Ulaşım kolaylığı, n�tel�kl� �şgücü 
varlığı, tedar�kç� ve pazar büyüklüğü-yakınlığı g�b� 
özell�kler� sanay� yatırımları açısından terc�h ed�leb�l�r 
olmasına neden olmuştur.

Kısa sürede  plansızca ya da planlama tekn�kler�ne 
uygun olmadan, vahş�ce büyüyen sanay� alanları,b�r 
taraftan kent�n d�ğer fonks�yonel yaşam alanlarının da 
çarpık gel�şmes�ne, dolayısıyla göç, altyapı, eğ�t�m, afet 
g�b� büyük sorunların b�r�kmes�ne; d�ğer yandan da 
ps�k�yatr� ve astım g�b� solunum yollarının tedav�ler�nde 
kullanılan �laçların en çok tüket�ld�ğ� ve sağlık sorunları 
�le çevre sorunlarının da oluşmasına neden olmuştur.

İstanbul'a b�ç�len kültür-tur�zm ve t�caret kent� rolü, 
sanay�s�n�n Trakya �le b�rl�kte Kocael� �l�ne yönelmes�n� 
h ız landırmış  ve  doğa ve  �nsana düşman b�r 
sanay�leşmen�n varlığına neden olmuştur.

Kocael �  sanay�ndek �  n�tel �ğ�n,  emlak rantına 
dönüşmeyecek b�ç�mde, bacasız, çevreyle-�nsanla 
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barışık, �ler� teknoloj�ler� kullanan b�r yapılanma �le 
değ�şmes� gerekmekted�r.

KOCAELİ ARTIK KİRLETEN-SAĞLIKSIZLAŞTIRAN 
SANAYİYE  DOYMUŞTUR
B�r zamanların Astakos, B�thyn�a, N�komedya �s�mler�yle 
tar�hsel b�l�n�rl�ğ� ve özell�kler� olan Kocael� artık 
�nsanların sadece çalışmak amacıyla yerleşt�ğ� b�r 
karmaşa kent olarak tanınmaktadır.

KOCAELİ'NİN KÜLTÜREL SÜRDÜREBİLİRLİĞİ İYİDEN 
İYİYE YİTİRİLMEKTEDİR.
Kentsel Dönüşüm altında rantın, yaratılan yen� sermaye 
gruplarına pay ed�ld�ğ�n�, kentsel yen�lenmen�n sadece 
konut üret�m�ne dayandığının örnekler�n� �l�m�zde de 
tanık olmaktayız.

Afet r�skl� alanlar �le tar�h� çevrelerde Kentsel dönüşüm-
yen�lenmeden söz ed�lmemekted�r. Kentl� kıyılarını, 
ormanını, doğasını özgürce kullanab�lmel�d�r. Kartepe 
Ormanı ya da kayak sahasına para vermeden g�reb�len 
b�r vatandaş var mıdır?

Kent�n doğal, kültürel ve tar�h� tur�zm potans�yel�n�n 
halk a  sonuna k adar  aç ık  ve  ücrets �z  o lması 
sağlanmalıdır.

Toplumun sosyo kültürel gel�ş�m�ne da�r, yan� “Kentl� 
olmak” ya da “kentl�leşmek” �se mevzu bah�s b�le 
değ�ld�r. Kamusal alanlar, ortak kullanım alanları olarak 
�se sadece AVM ler algılanmaktadır.

Yerel Yönet�mler kend� yetk� alanlarında bulunan 
menkul ya da gayr�menkullerde, yen�leneb�l�r enerj� 
kaynaklarının kullanılmasını hedeflemel� ve buna da�r 
öz yatırımlarını yapmalıdır.

Maalesef deprem�n 20 yıldönümüne g�rerken, 
İstanbul'da-Bursa'da büyük depremler beklen�rken 
kamusal-toplumsal hafızamız �y�den �y�ye y�tmekted�r. 
Kocael� Türk�ye'ye afet eğ�t�m� konusunda model 
olmalıdır. Val�l�k, Beled�ye, Ün�vers�te, Meslek Odaları ve 
s�v�l toplum örgütler� �şb�rl�ğ� �le etk�n b�r Afet Yönet�m� 
seç�lecek yerel yönet�c�ler�n öncel�kl� görevler�nden 
olmalıdır.

Y�ne seç�lecek yerel yönet�c�ler�m�z tarafından, öncel�kl� 
olarak “Çevre K�rl�l�ğ� ve bağlı olarak oluşan Yaşamsal 
R�skler” �le - Endüstr�yel tes�sler kaynaklı, -  Kaza/afet, - 
Sağlık, -  Günlük yaşamda karşılaşılan r�skler� 
değerlend�rmel�; halkın sağlık eğ�t�m�, �şç� sağlığı ve �ş 
güvenl�ğ� çalışmaları, çevre sağlığı h�zmetler� öncel�kl� 
olarak gündemleşt�r�lmel�d�r.

Kent�n mevcut kültürel etk�nl�kler�n�n (fest�valler, 

sanatsal sempozyumlar vb.)  sürdürüleb�l�r l �ğ� 
sağlanmalı, gerekl� tanıtımlar yapılmalıdır.

Ulaşımda öncel�kle den�zden, �k�nc�l olarak raylı 
s �stemlerden yararlanılmalıdır.  D�key  ulaşım 
alternat�fler� olarak F�nüküler S�stem mal�yet-fayda 
�l�şk�s� �çer�s�nde değerlend�r�lmel�d�r. Umuttepe'de 
82.000 c�varındak� öğrenc�ye, çalışanlar, öğret�m 
üyeler�, hastalar, hasta yakınları eklend�ğ�nde günlük 
neredeyse 100.000 üzer�nde �nsan hareket hal�nded�r. 
Yerel yönet�mler başta öğrenc�ler olmak üzere bu hattın 
ücrets�z ya da sembol�k b�r ücretle �şlet�lmes�n� 
hedeflemel�d�r.

Kent �ç� ulaşım, toplum yararına b�r h�zmet alanı olarak 
ele alınmalı ve bu nedenle kent �ç� ulaşımda öncel�kl� 
hedef, taşıtların değ�l, yayaların hareket� olmalıdır.

Sanay�leşme ve kentleşmen�n ortaya çıkardığı çevre 
sorunları Kocael� �l�n� olumsuz etk�lem�şt�r. Doğal b�tk� 
örtüsü, b�yoloj�k çeş�tl�l�k, ormanlar, ver�ml� tarım 
alanları ve kıyılar bu olumsuz etk�lenmeden payını 
almıştır. Kent�m�zde yaşamsal çevre sorunlarını sadece 
D�lovası değ�l, tüm Kocael� yaşamaktadır. Sanay�s� 
bulunmayan Kandıra, Karamürsel dah� meteoroloj�k 
hareketler sonucu c�dd� yaşamsal tehd�t altındadır. 
Yo l c u  t o p l u  t a ş ı m a c ı l ı ğ ı n d a ,  b � r e y s e l  a r a ç 
kullanımlarının yanı sıra otobüs ve m�n�büsler�n 
sayılarının çokluğu, y�ne yük taşımacılığında kamyon-tır 
ve dorse sayılarının çok yüksek sayıda olması sanay�n�n 
dışındak� en öneml� k�rl�l�k kaynağıdır. İzm�t'�n b�r çok 
mahalles�nde sanay� k�rl�l�ğ�nden daha çok, araçların 
em�syonları yaşamımız tehd�t eder durumdadır. B�l�me 
ve tekn�ğe aykırı planlamalar ve �mar uygulamaları 
adeta �nsanlarımızla b�rl�kte kent�m�z� de yavaş yavaş 
öldürmekted�r. Çevre sorunlarını hava-su-toprak k�rl�l�ğ� 
� l e  g ı d a  g ü v e n l � ğ � / g ü v e n � l � r l � ğ �  � l e  b � r l � k t e 
değerlend�rd�ğ�m�zde “YAŞANMAZ KENT KOCAELİ” �le 
karşılaşmaktayız.

Kent�m�z�n sanay�  kent�  özell �ğ�n�n yanı  s ıra, 
den�zler�yle, dağlarıyla, ormanlarıyla kısaca doğasıyla 
ve tar�h�yle, �ş-kongre alanlarıyla ve aynı zamanda 
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İstanbul'un yanı başında olmasıyla da  b�r tur�zm kent�; 
ver�ml� toprak alanlarıyla Sanay�leşme önces� olduğu 
g�b�  b�r  tar ım ve hay vancı l ık  kent�  o lab� lme 
potans�yel�nded�r. Kocael� den�ld�ğ�nde artık akla 
sadece “Sanay� Kent�” k�ml�ğ� gelmemel�d�r. Bu 
potans�yeller�n tümü �ç�n Kent halkının �rades�n�n açığa 
çıkartılması, süreçler�n sah�plend�r�lmes� ve b�rl�kte 
yönet�lmes� gerekl�d�r. Mutlu ve sağlıklı  kentl�lerden 
oluşan b�r “KOCAELİ” yaratmak olasıdır.

K E N T İ M İ Z  a r t ı k ,  g e r � l � m d e n ,  h ava - s u - to p ra k 
k�rl�l�kler�nden uzak; den�zler�yle, Sapanca Gölüyle, 
dağlarıyla, ormanlarıyla barışık; Kültürün sanatın, 
ş��r�n�n, edeb�yatın her köşes�nde yaşamlarımıza g�rd�ğ�; 
Tar�h�ne sah�p çıkılan b�r dünya kent k�ml�ğ�ne 
kavuşmasını sağlayacak anlayışlarla yönet�lmel�d�r.

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” bugün 
gerçekleşt�receğ�m�z “Kocael� Kent Sorunları ve Çözüm 
Öner�ler�” temalı 2. Panel�m�z�n ver�ml� ve başarılı 
geçmes�n� d�l�yor; Kent�m�ze m�saf�r ett�ğ�m�z b�zler� 
yalnız bırakmayan M�marlar Odası Başkanı Sayın Eyüp 
MUHCU'ya, Yüksek Şeh�r Plancısı Duygu KANIK'a, Doç. 
Dr. Ç�ğdem Çağlayan'a ve Çevre Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şube Başkanı Sa�t Ağdacı'ya katkıları �ç�n 
teşekkür ed�yorum. B�r teşekkürümüzü de Sevg�l� 
Başkanım Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı Yunus 
Yener'e ed�yorum.

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

YEREL YÖNETİMLER VE SEÇİM BİLDİRGESİ
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon 
Kurulu olarak; Ülke düzey�nde genel 
yaklaşımlar ve  Kocael� �l�ne da�r 
tesp�t, sorun ve öner�ler�nde yer 
aldığı  31 Mar t Yerel Seç�mler� 
B�ld�rges� 16 Mart 2019 Cumartes� 
günü saat 14:00 de Kocael� M�marlar 
Odası Taş B�na'da kamuoyu �le 
paylaşıldı. 

TMMOB M�marlar Odası Kocael� Şube Başkanı Füsun 
YILMAZ, Elektr�k Mühend�sler� Odası Kocael� Şb.Başkanı 
Ahmet SÖZEN, Jeoloj� Mühend�sler� Odası Kocael� İl 
Tems .Başkanı N�yaz� TEMİZKAN'ın katıldığı Seç�m 
B�ld�rges� basın açıklamasını, TMMOB İKK Sekreter� Şb 
Başkanımız Murat KÜREKÇİ okudu.

TMMOB Kocael� İKK Basın B�ld�rges� 
�ç�n ; aşağıdak� web adres�m�zden 
ulaşab�l�r; karekod uygulamamızı 
tıklayab�l�rs�n�z.
https://www.mmo.org.tr/kocael�/duyur
u/yerel-yonet�mler-ve-sec�m-b�ld�rges�-
bas�n-ac�klamas�-gerceklest�r�ld�

EŞME HALKIYLA TAŞ OCAĞI VE SAPANCA GÖLÜ’NÜN
KİRLETİLMESİ KONULU TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"Sapanca Gölü'nün Kuzey�nde Bulunan Taş Ocağı ve 
Göl'ün K�rlet�lmes� ve Genel Çevre K�rl�l�kler�" 
konularında; 

KOÜ Prof.Dr. Alaedd�n BOBAT, Çevre Müh. Odası Kocael� 
Şb Başkanı Sa�t AĞDACI, KYÖD Esk� Başkanı Mehmet 
T O K E R ,  K E YA D  B a s k a n ı  H ü s e y � n  Y Ü C E L  v e 
Şb.Başkanımız Murat KÜREKCİ, 

Eşme Halkıyla buluşarak görüşler�n� paylaştılar.
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KENT, YEREL YÖNETİMLER VE KADIN
PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu tarafından 
düzenlenecek ııı .Kocael� Kent Sempozyumuna 
g�derken "8 Mart dünya emekç� kadınlar günü" nün 
ertes�nde, 3. Panel “ Kent, Yerel Yönet�mler ve Kadın” ana 
temasıyla 09 Mart 2019 tar�h�nde kocael� m�marlar 
odası taş b�nada gerçekleşt�r�ld�.

31 Mart 2019 yerel seç�mler�n�n yaklaştığı dönemde 
düzenlenen panelde “Kent, Yerel Yönet�mler ve Kadın” 
öner�ler�n� kent�m�z�n yerel yönet�mler� kadın 
adaylarımızla b�rl�kte konuştuk.

CHP İzm�t Beled�yes� Başkan Adayı Fatma KAPLAN 
HÜRRİYET, Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes� Bağımsız 
Başkan Adayı Reyhan BAŞARAN, HDP Büyükşeh�r 
Beled�yes� Başkan Adayı Züleyha GÜLÜM' ün panel�st 
olarak olarak katıldığı panel� Kocael� İl Koord�nasyon 
Kurulu adına Elektr�k Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� 
Yazman Üyes� Ç�ğdem  GÜNDOĞAN yönett�.

Kenttek� tüm kadın başkan adaylarına yapılan davet 
sonrasında; Panel�st, DSP İzm�t Beled�yes� Başkan Adayı 

Hülya YILDIRIM son anda oluşan mazeret� sebeb�yle 
etk�nl�ğe katılamadı, panel�st olarak davet ed�len AK 
Part� İzm�t Beled�ye Başkan Adayı S�bel GÖNÜL panele 
katılamayacağını b�ld�rd�.

Panel�stler; etk�nl�ğ�n b�r�nc� bölümünde,  Kentl�, kent�n 
sah�b� olmak ve kentl�leşmen�n gereğ� olarak, yerel 
yönet �m organ�zasyon tasar ı lar ını ,  seç�mler � 
kazanmaları durumunda kent� nasıl ve k�mlerle 
yönetecekler�n�, Kocael�/İzm�t kent yönet�m�n�n 
kend�ler�ne göre öncel�kl� sorunlarını ve çözüm 
öner�ler�n� �fade ett�ler.

Etk�nl�ğ�n �k�nc� bölümünde; Kadınların sosyal, s�yasal 
ve ekonom�k alanların genel�nde yeter�nce etk�n rol 
alamamalarının nedenler�, kadınların sosyal, s�yasal ve 
ekonom�k alanların genel�nde Kadınlara da�r neler 
yapmayı planladıklarını, kadınların kent yönet�mler� 
anlayışlarının neres�nde olduğunu anlattılar. Kadının 
toplum gözündek� saygınlığını artıracak projeler�n� 
aktardılar.

Etk�nl�k sonunda; İl Koord�nasyon Kurulu adına MMO 
Kocael� Şubes� Başkanı Murat Kürekç�, Kocael� M�marlar 
O d a s ı  K o c a e l �  B a ş k a n ı  Fü s u n  Yı l m a z ,  K � my a 
Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Başkanı Hal�m 
Karabek�r, 8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü anısına 
Panel�stlere hed�yeler�n� takd�m ett�ler.

Şb.Başkanımız Murat KÜREKCİ’n�n açılış konuşması �le 
�lg�l� KARE  KOD umuzu tıklayab�l�rs�n�z 
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ENDÜSTRİ 4.0  “DÜNYANIN YENİ ÇALIŞMA MODELİ, DİJİTAL
DÖNÜŞÜM İLE VERİMLİLİK” SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� tarafından 2/3 Mart 2019 
tar�hler�nde “Dünyanın Yen� Çalışma Model�, D�j�tal 
D önüşüm � le  Ver �ml � l �k ” temal ı  Endüstr �  4 .0 
sempozyumu düzenlend�. Gebze Kültür Merkez�nde 
gerçekleşt�r�len sempozyuma �k� gün boyunca  300'ün 
üzer�nde  k�ş� katılım sağladı. Gerçekleşt�r�len 
sempozyuma Mak�na Mühend�sler� Odası Yönet�m 
Kurulu Başkanı Yunus Yener, MMO Kocael� Şubes� 
Başkanı Murat Kürekc� ve şube yönet�m kurulu üyeler�, 
MMO Zonguldak Şubes� Başkanı B�rhan Şah�n katıldı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Başkanı S�nan Yücel'�n uzun b�r 
süred�r çalışmalarının sürdürüldüğü, c�dd� b�r emek ve 
öz ver�  � le çalıştır ı lan ve  2 gün sürecek olan 
sempozyumda, çalışma yaşamımıza ve hayatımıza hızlı 
b�r g�r�ş� yapan “Endüstr� 4.0”'ı çok farklı yönler� �le ele 
alınacağının, d�j�talleşme, robot�k s�stemler, �st�hdam 
sorunu, akıllı enerj� s�stemler�, �nsana etk�ler� g�b� b�rçok 
konuyu bu �k� günlük süre �çer�s�nde konuşulacağını 
bel�rt�ğ� açılış konuşmasından sonra;

MMO Kocael� Şubes� Başkanı Murat KÜREKCİ  ve MMO 
Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus YENER b�rer 
konuşma  yaptılar. Gerçekleşt�r�len sempozyumda 2 
gün boyunca Endüstr� 4.0'ın farklı boyutları ele alındı.

 Sempozyumda sunum yapılan konular;

• Endüstr� 4.0'ın İnsana Etk�ler�

• Endüstr� 4.0'da Robot�k S�stemler

• Endüstr� 4.0 H�drol�k Pnömat�k Uygulama Alanları

• Endüstr� 4.0 Sürec�nde D�j�tal Fabr�kalar

• Endüstr� 4.0'da Üret�m Operasyonları ve Yönet�m 
S�stemler�

• Endüstr� 4.0'da Akıllı Enerj� S�stemler�

• SAP ve D�j�tal Dönüşüm

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Oda Başkanı Yunus 
YENER, Kocael� Şube Başkanı Murat KÜREKCİ, Gebze 
Tems�lc�l�ğ� Başkanı S�nan YÜCEL'�n açılış konuşmaları 
�ç�n karekod uygulamasını kullanab�l�rs�n�z. 
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11 Kasım 2018 tar�hl� ve 30592 sayılı Resmî Gazete' de 
yayımlanarak yürürlüğe g�ren; A�le, Çalışma ve Sosyal 
H�zmetler Bakanlığı'nın 2018/1 sıra numaralı Meslek� 
Yeterl�l�k Kurumu (MYK) Meslek� Yeterl�l�k Belges� 

Zorunluluğu Get�r�len Mesleklere İl�şk�n Tebl�ğ�nde yer 
alan 36 meslekte Meslek� Yeterl�l�k Belges� olmayan 
k�ş�ler Tebl�ğ�n yayım tar�h�nden �t�baren on �k� ay sonra 
(11.11.2019 tar�h�nden sonra) çalıştırılamayacaktır. 
KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRLERİ de bu tebl�ğ �çer�s�nde 
yer almaktadır.

MYK'nın sınav yapma yetk�s� verd�ğ� kuruluşlardan olan 
Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� olarak; 
Köprülü V�nç Operatörü Sınavları gerçekleşt�rmektey�z.
MYK KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ SINAVLARI İLE İLGİLİ 
A Ş A Ğ I D A K İ  L İ N K İ M İ Z İ  Z İ YA R E T 
EDEBİLİR, KAREKOD UYGULAMAMIZI 
TIKLAYABİLİRSİNİZ. 

https://www.mmo.org.tr/kocael�/myk-
koprulu-v�nc-operatoru-s�navlar�

NASIL BİR MÜHENDİSLİK? PANELİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Eğ�t�m 
Kom�syonu tarafından oluşturulan “NASIL BİR 
MÜHENDİSLİK” konulu Panel 02 N�san 2019 tar�h�nde 
M�marlar Odası Taş B�na'da gerçekleşt�r�ld�. MMO 
Kocael� Şube Başkanı Murat KÜREKCİ'n�n açılış 
konuşması sonrasında, Kocael� Ün�vers�tes� Teknoloj� 
Fakültes�'nden Prof.Dr. Eng�n ÖDEMİR, Prometeon 
Türk�ye F�rması İnsan Kaynakları D�rektörü Alper 
TOKALP, K�bar Hold�ng ve Assan Panel Üret�m D�rektörü 
Ahmet ORUÇ, Prometeon Öğrenc�-Çalışanı Burak 
YILDIZ ve MMO Öğrenc� Üye Kom�syonu adına İlke 
BİŞKİN'�n konuşmacı olarak katıldığı Panel� MMO Eğ�t�m 
Kom�syonu adına Ömer AYDIN yönett�. Panel de 

konuşmacılar, Ün�vers�te 
�le Sanay� Kuruluşlarının 
b�rl�kte çalışma yürütme 
koşullarını, ün�vers�tede 
öğren�me devam ederken 
�şletmede uzun dönem 
staj �le teor�k ve prat�k 
eğ�t�m�n ortaklaştırılma 
m o d e l � ,  � ş e  a l ı m 
s ü r e ç l e r � n d e  a r a n a n 
kr�terler, �ş yaşamında 
çal ışanlar ın  � let �ş �m� , 
meslek yaşamlarındak� 
tecrübeler�, öğrenc�ler�n 
öğren�m koşulları ve �y�leşt�rme öner�ler� konularında 
b�lg� paylaştı. Panele d�nley�c� olarak katılan üyeler�m�z, 
f�rma yetk�l�ler� ve öğrenc�ler, soru ve görüşler� �le 
konunun daha etk�n tartışılmasını sağladı.

Konuşulan konuların meslek hayatına yen� atılacak 
katılımcılara farklı açılımlar get�ren panele 63 k�ş� katıldı.
Haber�m�ze ve Şb. Başkanımız Murat KÜREKCİ'n�n açılış 
konuşmasına aşağıdak� l�nk ve karekod 
uygulamamızdan ulaşab�l�rs�n�z. 

https://www.mmo.org.tr/kocael�/habe
r/nas�l-b�r-muhend�sl�k-panel�-02-
n�san-2019-tar�h�nde-gerceklest�r�ld�

KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRLERİNE MESLEKİ YETERLİLİK
BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ !
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CİVATALI BAĞLANTILARDA PERSONEL
YETERLİLİĞİ EĞİTİMLERİMİZ TAMAMLANDI

KALİTE SİSTEMİ, SİSTEM KALİTESİ VE
İŞLETME PERFORMANSI SEMİNERİMİZ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ATIK SU TRANSFERİ & ARITMA TESİSLERİ
ATIK SU & TEMİZ SU UYGULAMALARI

SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK
SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“KALİTE SİSTEMİ, SİSTEM KALİTESİ VE İŞLETME 
PERFORMANSI”  konulu sem�ner�m�z  1 Mart 2019 Cuma  
günü 14:30 – 17:30 arasında  MMO Kocael� Şubem�zde 
gerçekleşt�r�ld�.
Uzman Üyem�z Kam�l BOLAT ve Özgür GÖKSEL �le 
Türkay KAYNAK'ın sunduğu sem�ner�m�ze 12 üyem�z 
katılım sağladı.

“DEĞİŞİM YÖNETİMİ ve LİDERLİK”  konulu sem�ner�m�z  
7 Mart 2019 Perşembe  günü 14:00 – 17:00 arasında  
MMO Kocael �  Şubem�z Konferans Salonunda 
gerçekleşt�r�ld�.
Uzman Üyem�z  Yakup BENLİ ( TOYO İNK-CEO) 
tarafından sunulan sem�nere 37 k�ş� katılım sağladı.

TÜPRAŞ İzm�t Raf�ner�s� RUP Planlı Duruşunda görev 
alacak Bakımcı Personele yönel�k “Cıvatalı Bağlantılarda 
Sıkılık(Torklama)” eğ�t�m�; Mak�ne Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şubes�, Bakım Personel� Uygulamalı Eğ�t�m 
Merkez�nde 2 Ocak 2019 tar�h�nden  7 Mart 2019 
tar�h�ne kadar toplam 26 adet eğ�t�m �le gerçekleşt�r�ld�.
TÜPRAŞ İzm�t Raf�ner�s�nde 18 Şubat 2019 Pazartes� 
günü gerçekleşt�r�len Sert�f�ka Tören�ne;  Mak�na 
Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Başkanı Murat 
KÜREKÇİ, Şube Sekreter� Mehmet Al� ELMA, Şube 
Yön.Kur. Üyes� Serkan DEMİR, Eğ�tmenlerden Hasan 
VENEDİKOĞLU, Tül�n TOSUNOĞLU, B�rkan SÜNGÜ, 
Gürkan KARAKOÇ katıldı.Teor�k eğ�t�m ve sınav �le 
uygulama sınavından oluşan eğ�t�m programına; 
TÜPRAŞ İzm�t ve Kırıkkale Raf�ner�s� Bakımcı personel� 
�le TEKFEN ve d�ğer taşeron f�rma çalışanlarından 
toplam 400 k�ş� katılım sağladı.
“ATIK SU TRANSFERİ& ARITMA TESİSLERİ ATIK SU& 
TEMİZ SU UYGULAMALARI”  eğ�t�m sem�ner�m�z, 6 Mart  
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 f�rması Satış Uzmanı (Su 
H�zmetler�) Uzman Üyem�z Hal�l GETİREN sunmuştur.
Sem�nere 12 üyem�z katılım sağladı.
“Endüstr�yel Boru Kaynak Hazırlığı-Kaynak Koruma Gazı 
Uygulama Tekn�kler�-Endüstr�yel Boru Tam�rler�nde, 
Boru Dondurma ve Buz Tapası Yöntem�” konularının 
anlatıldığı Eğ�t�m Sem�ner�m�z,12 Mart  2019 Salı  günü 
saat:10:00 – 16:00 arasında Mak�na Mühend�sler� Odası 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�'nde gerçekleşt�r�ld�.



şube günlüğü

MMO ÖĞRENCİ ÜYE BULUŞMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ENDÜSTRİYEL BORU KAYNAK HAZIRLIĞI -
KAYNAK KORUMA GAZI UYGULAMA

TEKNİKLERİ - ENDÜSTRİYEL BORU
TAMİRLERİNDE, BORU DONDURMA VE

BUZ TAPASI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÜYELERİMİZLE TUYAP/İSTANBUL’DA
GERÇEKLEŞEN WIN EURASIA İMALAT SANAYİ

FUARINA KATILDIK

ŞUBE ÜYE KAHVALTIMIZ 10 MART PAZAR
GÜNÜ VEHBİ KOÇ VAKFI FORD OTOSAN

TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ü y e l e r � m � z l e  d a y a n ı ş m a y ı  a r t t ı r m a k   a d ı n a 
düzenled�ğ�m�z "Üye kahvaltımız" 10 Mart 2019 Pazar 
günü DİVAN Pastahaneler� İşletmec�l�ğ�nde yürütülen, 
Vehb� KOÇ Vakfı Ford Otosan Sosyal Tes�sler�nde 100 
üyem�z�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

MMO Öğrenc� buluşmamız 12 Mart 2019 tar�h�nde 
M � m a r l a r  O d a s ı  Ta ş  B � n a  d a  S a a t : 1 8 . 3 0  d a 
gerçekleşt�r�ld�.
44 öğrenc� üyem�z�n, üyeler�m�zle b�r araya geld�ğ� 
toplantıda, öğrenc� üyeler�m�z, Şafak Işık ve Zuhal 
Yüksek öğrenc� kom�syonu hakkında b�lg� paylaşırken, 
MMO b�r öncek� dönem başkanımız Ünal Özmural, şube 
başkan vek�l� Emrah Aydem�r öğrenc� üyeler�m�ze oda 
yapısı ve �şley�ş� hakkında b�lg� aktardı. Sonrasında 
öğrenc� üyeler�m�z, üyeler�m�z �le b�rl�kte meslek ve 
odamız hakkında sohbet etme şansı buldu. Toplamda 
52 k�ş� etk�nl�ğe katıldı.

“Endüstr�yel Boru Kaynak Hazırlığı-Kaynak Koruma Gazı 
Uygulama Tekn�kler�-Endüstr�yel Boru Tam�rler�nde, 
Boru Dondurma ve Buz Tapası Yöntem�” konularının 
anlatıldığı Eğ�t�m Sem�ner�m�z,12 Mart  2019 Salı  günü 
saat:10:00 – 16:00 arasında Mak�na Mühend�sler� Odası 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�'nde gerçekleşt�r�lm�şt�r.
TAG P�pe Equ�pment Spec�al�st Ltd.'den Rudy PANTANO, 

15-18 Mart 2018 Tar�hler� arasında, İstanbul Tüyap Fuar 
merkez�nde düzenlenen Wın Eurasıa 2019 Fuarına 16 
Mart 2019 tar�h�nde tekn�k gez� düzenlend�.
Tekn�k gez�m�ze tems�lc�l�kler�m�z ve şubem�zden 
toplamda 57 üyem�z katılım sağladı.
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“Endüstr�yel Boru Kaynak Hazırlığı-Kaynak Koruma Gazı 
Uygulama Tekn�kler�-Endüstr�yel Boru Tam�rler�nde, 
Boru Dondurma ve Buz Tapası Yöntem�” konularının 
anlatıldığı Eğ�t�m Sem�ner�m�z,12 Mart  2019 Salı  günü 
saat:10:00 – 16:00 arasında Mak�na Mühend�sler� Odası 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�'nde gerçekleşt�r�ld�.
TAG P�pe Equ�pment Spec�al�st Ltd.'den Rudy PANTANO, 
HFT-Hunt�ngdon Fush�on Techn�ques Ltd.'den Luke 
KEANE 'n�n İng�l�zce olarak sunduğu sem�ner�, BMC 
Mar�ne Mühend�sl�k Ltd. Şt�.'nden Gem� Mühend�s� 
Gürsel YILDIZ tercüme etm�ş ve kend� tecrübeler�n� de 
aktardı.
Endüstr�yel Boru Tam�rler�nde, Boru Dondurma ve Buz 
Tapası Yöntem�'n�n uygulamalı olarak anlatıldığı 
Sem�nere 20 Mühend�s ve tekn�k eleman katılım 
sağlamıştır.



şube günlüğü

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİ UEM

TEKNİK GEZİSİNDE AĞIRLADIK

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ KAHVALTI VE
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doç.Dr. Şule ÖZDEMİR ve Kocael� Ün�vers�tes� Enerj� 
S�stemler� Mühend�sl�ğ� bölümü öğrenc�ler� Uygulamalı 
Eğ�t�m Merkezler�m�ze 26.03.2019 tar�h�nde yaptıkları 
Tekn�k Gez�de ağırladık. 
40 öğrenc�n�n katıldığı gez�de Enerj� ve Enerj� Ver�ml�l�ğ� 
alanındak� b�lg�ler� şube personeller�m�z B�rkan SÜNGÜ 
ve Tül�n TOSUNOĞLU aktarırken, mak�na bakım bölümü 
�le �lg�l� ün�teler hakkında b�lg�lend�rme Hasan 
VENEDİKOĞLU gerçekleşt�rd�.

PROMETEON TURKEY (PİRELLİ LASTİK A.Ş.)
FİRMASINA ÖĞRENCİ ÜYE TEKNİK GEZİSİ

DÜZENLENDİ

Prometeon Turkey (P�rell� Last�k A.Ş) f�rmasına  tar�h�nde 
öğrenc� üye kom�syonumuzun katkılarıyla  tekn�k gez�s� 
düzenlend�. 03.04.2018 tar�h�nde gerçekleşt�r�len 
gez�ye 20 öğrenc�m�z katılım sağladı.

Saç İşleme, Metal Kesme ve Şek�llend�rme Teknoloj�ler�, 
Uluslararası Yüzey İşleme Teknoloj�ler�, Uluslararası 
Entegre Otomasyon ve Hareketl� Sürücü S�stemler�, 
Uluslararası B�rleşt�rme, Kaynak ve Kesme Teknoloj�ler�, 
Uluslararası Enerj�, Elektr�k ve Elektron�k Teknoloj�ler�, 
Uluslararası Taşıma, Depolama, İst�fleme, İç Loj�st�k ve 
Loj�st�k konularında faal�yet gösteren kurum ve 
kuruluşların yer aldığı, 6 t�car� fuarın b�r araya geld�ğ� 
WIN EURASIA fuarında katılan üyeler�m�z 360 derece 
�malat sanay�� hakkında b�lg� sah�b� oldular.

14.Dönem çalışmalarını değerlend�rmek ve yapılacak 
çalışmalara �l�şk�n görüşler�n alınması amacıyla İşyer� 
Tems�lc�ler� ve Şube Yönet�m Kurulu üyeler�n�n katıldığı 
kahvaltı ve toplantı organ�zasyonu 06 N�san 2019 
tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�. 
17 �şyer� tems�lc�m�z katılım sağladı.

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
EĞİTİM SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ, AVRUPA VE TÜRKİYE 
U YG U L A M A L A R I ” s e m � n e r � m � z ,  Tü r k  Te s � s a t 
Mühend�sler� Derneğ� (TTMD) �le MMO Kocael� Şube 
ortak etk�nl�ğ� olarak 19 N�san  2019 Cuma  günü 
Saat:14:00 – 17:00 arasında Mak�na Mühend�sler� Odası 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�'nde Uzman Üyem�z Özgür 
Kaan ALİOĞLU - İş Gel�şt�rme D�rektörü/ Austrotherm 
eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�.



şube günlüğü
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BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİNDE ENERJİ
TASARRUFU VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN

PRATİK ÖNERİLER EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BOLU ARÇELİK PİŞİRİCİ CİHAZLAR
İŞLETMESİNDE ÜYE TOPLANTISI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MENGEN GÖLETİNDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
GERÇEKLEŞTİRDİK

TEMSİLCİLİK ÜYE KAHVALTIMIZI
GERÇEKLEŞTİRDİK

"Basınçlı Hava S�stemler�nde Enerj� Tasarrufu ve İş 
Güvenl�ğ� Açısından Prat�k Öner�ler" konulu eğ�t�m 
sem�ner�m�z, 30 N�san  2019 Salı  günü Saat:14:00 – 
17:00 arasında Mak�na Mühend�sler� Odası Uygulamalı 
Eğ�t�m Merkez�'nde ücrets�z olarak gerçekleşt�r�ld�.
Türk Tes�sat Mühend�sler� Derneğ� (TTMD) �le MMO 
Kocael� Şube ortak etk�nl�ğ� olan sem�ner�m�z�n 
eğ�tmenl�ğ�n� Dalgakıran F�rması uzmanı Üm�t AKSU 
yaptı. 
Sem�ner�m�ze 42 üyem�z katılım sağladı.

şube günlüğü - bolu

23.04.2019 tar�h�nde Mengen Ş�r�nyazı  Gölet�nde Üye 
doğa yürütüşü gerçekleşt�r�ld�.

29.04.2019 tar�h�nde Yürütme Kurulu olarak Bolu 
Arçel�k P�ş�r�c� C�hazlar İşletmes� D�rektörüyle Odamız 
ve Çalışmaları hakkında b�lg�lend�rme toplantısı 
gerçekleşt�r�ld�.

DAHA GÜÇLÜ BİR ODA İÇİN
ÜYE ÖDENTİLERİMİZİ ÖDEYELİM

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

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

21.04.2019 tar�h�nde Bolu F�l�z Restaurant'ta  üye 
kahvaltısı organ�zasyonu gerçekleşt�r�ld�. Kahvaltımıza 
35 üyem�z katılım sağladı.



şube günlüğü - düzce

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜH.
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLE ALLEGION

FABRİKASINA TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİK

MÜHENDİS ODALARININ BAŞKANLARI İLE
GENÇ MÜHENDİS ADAYLARININ

BULUŞMASI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR
YAKLAŞIMI SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ENDÜSTRİ 4.0 SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

15 Mart 2019 tar�h�nde Düzce Ün�vers�tes�'nde 
düzenlenen "MÜHENDİS ODALARININ BAŞKANLARI İLE 
GENÇ MÜHENDİS ADAYLARININ BULUŞMASI" 
etk�nl�ğ�ne Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� 
Düzce İl Tems�lc�l�ğ�n� tems�len Yürütme Kurulu Başkanı 
Sayın Yavuz ÖVEÇ katıldı.

26 N�san 2019 tar�h�nde Düzce Ün�vers�tes� Mak�na 
Mühend�sl�ğ� Bölümü öğrenc�ler� Alleg�on Emn�yet ve 
Güvenl�k S�stemler� fabr�kasına tekn�k gez� düzenlend�.

25 N�san 2019 tar�h�nde Mak�na Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şubes� Düzce İl Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu 
Üyes�  Sayın Al�mur taza RUTCİ'n�n sunumuyla 
“MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR YAKLAŞIMI” 
sem�ner� Düzce Ün�vers�tes� Mehmet Ak�f Ersoy Eğ�t�m 
ve Kültür Merkez� Kanun� Sultan Süleyman Amf�s�'nde 
gerçekleşt�r�ld�…

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1-3 Mart 2019 tar�hler�nde Mak�na Mühend�sler� Odası 
Düzce İl Tems�lc�l�ğ� eğ�t�m salonunda yapılan Yangın 
Tes�satı Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu 8 üyem�z�n 
katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

şube günlüğü - gebze

 TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� tarafından 2/3 Mart tar�hler�nde 
“Dünyanın Yen� Çalışma Model�, D�j�tal Dönüşüm �le 
Ver �ml � l �k ” temal ı  Endüstr �  4 .0  sempoz yumu 
düzenlend�. 



şube günlüğü - gebze
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MESLEK TANITIM GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

28 NİSAN DÜNYA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ
GÜVENLİĞİ GÜNÜ DOLAYISIYLA

BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“YAŞAMA DAİR” ŞİİR DİNLETİSİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze ve Çayırova da bulunan Özel Yeryüzü Önder 
Andolu L�ses�, Yen� Umut Okulları ve Şeh�r Davut Al� 
Karadağ L�ses�  öğrenc�ler�  � le meslek tanıtım 
etk�nl�ğ�nde b�r araya geld�k. Mühend�sl�k ve M�marlık 
meslekler�n� tanıttık. Odamız adına yürütme kurulu 
başkanı S�nan YÜCEL, yürütme kurulu üyeler� Barış İNCE, 
Mehtap DEMİR ve üyem�z C. Bulut YILMAZ'ın konuşmacı 
olarak katıldığı etk�nl�klerde l�se öğrenc�ler�ne 
mühend�sl�k ve m�marlık meslekler� tanıtıldı.

G ebze İ lçe  Tems� lc � l �ğ�m�z  sosyal  etk �n l �k ler 
kom�syonunun katkıları �le  "Yaşamaya Da�r"  ş��r 
d�nlet�s� etk�nl�ğ� gerçekleşt�r�ld�. Nazım H�kmet 
ş��rler�n�n seslend�r�ld�ğ� d�nlet�m�z  Tek�n Çel�k ve Üm�t 
Çavusoğlu katkıları �le gerçekleşt�r�ld�. 

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
Kom�syonunun katkıları 28 N�san Dünya İşç� Sağlığı ve İş 
Güvenl�ğ� gününe da�r basın toplantısı gerçekleşt�rd�. 
Basın açıklamasını İSİG kom�syonu başkanı Kam�l Kılıç 
okudu. Yapılan açıklamada İSİG Kom�syonu Başkanı 
Kam�l Kılıç �şç� sağlığı ve güvenl�ğ�ne da�r önlemler�n 
yeters�z kaldığını bel�rt�p sorunun çözümüne da�r 
yapılacak çok şey olduğunu söyled�.



basın açıklaması

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
“TMMOB ÜYESİ KADINLAR OLARAK EŞİT VE ÖZGÜR

BİR DÜNYA İSTİYORUZ.”
Bu yıl 8 Mart Dünya Emekç� 
K a d ı n l a r  G ü n ü  d o l a y ı s ı y l a 
B�rleşm�ş M�lletler tarafından 
yapılan açıklamada, kadınlarla 
e r k e k l e r � n  h e r  a l a n d a  e ş � t 
olmalarının hedeflend�ğ� ve tüm 
dünyada bu amaca yönel�k 
a d ı m l a r  at ı l m a s ı  g e re k t � ğ � 
vurgulandı. Farklı b�leşenler� 
değerlend�rerek   ülkem�zdek� 
duruma baktığımızda ne yazık k� 
böyle b�r hedefe ulaşmaktan 
henüz çok uzak olduğumuzu 
görüyoruz.

8 Mar t;  dünya kadınlar ının 
talepler�n� b�rl�kte daha gür 
haykırdığı, kend�ler�n� toplumda 
eş�t b�r b�rey olarak yok sayan 
z�hn�yetlere karşı çıktığı, kadını 
sömüren, aşağılayan, yok eden 
s�stem ve z�hn�yetlere karşı omuz omuza mücadele 
verd�ğ� gündür.

Kadına yönel�k ayrımcılığı; dünyada sömürünün, 
ş�ddet�n, eş�ts�zl�ğ�n, yoksulluğun artmasına neden olan 
s�stemden ayrı düşünmek mümkün değ�ld�r. Bu 
nedenle temel olarak bu s�stem�n değ�şmes� 
sağlanmadan kadın sorunlarına çözüm bulmak 
mümkün olmayacaktır. C�ns�yet ayrımının ortadan 
kaldırılması ancak özgür, eş�t b�r b�rey ve toplum 
oluşturma çabasıyla sağlanab�l�r.

Ülkem�zde nüfusumuzun yarıs ını  teşk � l  eden 
kadınlarımız; yaşamın her alanında varken; karar alma 
organlarında, �st�hdamda, eğ�t�mde, pol�t�kada aynı 
oranda tems�l ed�lememekted�r. Bunun yanında kadına 
ve çocuklara yönel�k ş�ddet ve c�nsel �st�smar s�stemat�k 
b�r şek�lde artmaktadır. Kadına yönel�k ş�ddet ve c�nsel 
�st�smarın artmasını, görünürlüğün ve farkındalığın 
artmasıyla açıklanmasını kabul etm�yoruz. Kadına 
yönel�k ş�ddet ve �st�smarın artmasında kadına yönel�k 
pol�t�kalarda s�steml� b�r ger�ye g�d�ş�n etk�s� büyüktür. 
Eğ�t�m müfredatı �le toplumsal c�ns�yet roller�ndek� 
eş�ts�zl�kler pek�şt�r�lmekte, d�n� referanslar d�kkate 
alınarak kanun� düzenlemeler yapılmakta, kes�nt�s�z 
zorunlu eğ�t�m süres� kısaltılmakta, kadına yönel�k 
ş�ddet haberler�nde medyada er�l d�l kullanılmakta, 
kadının asıl görev�n�n annel�k ve esas yer�n�n ev olduğu 

algısı yaratılarak kadının sosyal 
y a ş a m d a  y e r  a l m a s ı 
k ı s ı t l a n m a k t a d ı r.  K a m u s a l 
alanların kadınlar �ç�n güven�l�r 
hale get�r�lmes� sağlanacağı 
yerde kamu h�zmetler� toplumsal 
c�ns�yet ayırımına yol açacak 
şek�lde ver�lmekte; fa�l�n f��l� 
tar t ış ı lacağı  yerde k adının 
ş�ddete uğramasına bulunduğu 
yer, zaman ve g�y�n�ş b�ç�mler� 
mazeret olarak kullanılmaktadır.

K a d ı n a  y ö n e l � k  ş � d d e t � n 
önlenmes�, toplumsal c�ns�yet 
eş�ts�zl�ğ� problem�; ekonom�k ve 
toplumsal hayatın eş�tl�k �lkes� 
kapsamında düzenlenmes�yle 
m ü m k ü n d ü r .  K a d ı n l a r ı 
toplumsal hayat dışına �tmeye 
çalışan, c�ns�yetç� ve ayrımcı 

pol�t�kalardan ve uygulamalardan vazgeç�lmel�d�r.

La�k eğ�t�m s�stem� her türlü toplumsal c�ns�yet 
eş�ts�zl�ğ�n�n kaldırılması �ç�n b�r zorunluluktur. Y�ne 
yıllarca kes�nt�s�z zorunlu eğ�t�m, kız çocuklarının b�rey 
olmasını sağlayacak öneml� b�r olgudur. A�le kavramı 
kul lanı larak ;  k adına yönel �k  ş �ddette ve a� le 
mahkemes�n�n görevl� olduğu alanlarda ve davalarda 
arabuluculuk ve uzlaştırma yöntemler�  kabul 
ed�lmemel�d�r. Kadını sadece a�len�n b�r parçası gören 
pol�t�k, kültürel anlayış değ�şt�r�lerek, kadının eş�t ve 
özgür b�rey olduğu kabul ed�lmel�d�r.

B � z l e r ;  T M M O B  ü y e l e r �  o l a r a k  ü l k e m � z � n 
kazanımlarından ödün vermeyeceğ�m�z� haykırıyor; 
kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, 
kadının b�rey olarak var olduğu, özgürlükler�n�n 
kısıtlanmadığı, ş�ddett�n ve �st�smarın önlend�ğ�, barışın 
sağlandığı b�r dünya �sted�ğ�m�z� b�r kez daha 
kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Ger�c�l�ğe, sömürüye, baskıya, ş�ddete, tac�z ve 
tecavüzlere HAYIR sesler�n� yükselten kadınların 8 Mart 
Dünya Emekç� Kadınlar Günü kutlu olsun!

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu
Kadın Çalışma Grubu 



basın açıklaması

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDEKİ ARTIŞLAR
İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO ve EMO olarak ortak basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�, oluşturulan basın metn�nde, 2018 yılında 
elektr�k ve doğalgaz sektöründe yaşanan zamlar ve vatandaşlarımızın artan f�yatlar karşısında yaşadığı 
mağdur�yetler basın ve kamuoyu �le paylaşıldı.

Yapılan Basın Açıklaması metn�; 
Hayat pahalılığından ez�len vatandaş, elektr�k ve 

doğalgaz faturalarını ödeyemeyecek duruma geld�. 
M�lyonlarca abonen�n ev ve �şyerler�ndek� elektr�k ve 
doğalgazı, borcundan dolayı kes�ld�.

Bakanlıktan alınan b�lg�ye göre; Elektr�k faturası 
ödenmemes� dolayısıyla Türk�ye genel�nde 2017-2018 
yıllarında toplam 14 m�lyon 314 b�n 375 abonen�n elektr�ğ� 
kes�lm�şt�r. Doğalgazda �se 2014-2018 yılları arasında 
toplam 5 m�lyon 386 b�n 338 abone borcunu ödeyemed�. 
Bu aboneler�n de doğalgazı borcundan dolayı kes�ld�.

2018 yılı �ç�nde yapılan zamlarla elektr�k f�yatları, 2017 
yılı sonuna göre konutlarda yüzde 45, d�ğer tüket�c� 
grupları �ç�n yüzde 71-72 oranlarında artmıştır. Bütün 
tüket�c� grupları �ç�n 2017 sonu �le 2019 başı arasında 
elektr�k f�yatlarındak� yüzde 30,5-72,1 oranlarındak� 
artışlar, kamuoyuna �ft�harla açıklanan yüzde 20,3 
oranındak� yıllık enflasyonun 1,5-3,5 katıdır. 

2018 yıl sonu doğalgaz f�yatları da 2017 sonuna göre 
konutlarda yüzde 25-37, küçük sanay� kuruluşlarında 
yüzde 29,5, büyük sanay� kuruluşlarında yüzde 100; 
elektr�k üret�m� �ç�n yakıt olarak doğalgaz kullanan 
santrallerde yüzde 146 oranında artmıştır.

2018 yı l ı  zamların sonucunda,  asgar�  yaşam 
standardında dört k�ş�l�k b�r a�len�n aylık doğal gaz ve 
elektr�k faturası toplamı, en az 284 TL'ye varmaktadır. Bu 
tutar asgar� ücret�n yaklaşık % 17's�d�r. Elektr�k ve doğal gaz 
zamları, dar gel�rl� b�rçok a�ley� enerj� yoksulluğu �le karşı 
karşıya bırakacak sev�yeded�r.

2018 yılında kurdak� artış ve dalgalanmalar, p�yasa 
denges� g�b� gerekçelerle elektr�k ve doğalgaz f�yatlarına 
çok yüksek oranlarda artışlar yapılarak, enerj�n�n temel b�r 
�nsan hakkı olduğu ve f�yatlarının herkes�n ulaşab�leceğ� 
düzeyde olması gerekt�ğ� göz ardı ed�lm�şt�r.

Hayat pahalılığından ez�len vatandaşların ücretler� en 
az %40 arttırılmalı, asgar� ücret verg� dışı bırakılmalı, enerj� 
yoksunlarına bedels�z elektr�k ve doğalgaz desteğ� 
ver�lmel�d�r. Enerj�n�n temel b�r �nsan hakkı olduğu ve 
ekonom�n�n ana g�rd�s�n� oluşturduğu d�kkate alınarak, 
enerj� p�yasasında kar esaslı p�yasa pol�t�kaları yer�ne, 
Ülkem�z kaynaklarının en �y� şek�lde değerlend�r�leceğ�, 
kamu yararını esas alan s�yas� ve t�car� müdahalelerden 
uzak özerk b�r yapıya geç�lmel�d�r.

Murat KÜREKCİ                                Ahmet SÖZEN
Mak�na Mühend�sler� Odası         Elektr�k Mühend�sler� Odası
Kocael� Şube Başkanı                     Kocael� Şube Başkanı

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA YÖNELİK
SALDIRIYI KINIYORUZ !

Öncek� gün Hakkar�'de yaşamını y�t�ren asker�m�z�n 
Ankara'nın Çubuk İlçes�nde katıldığı cenazes� sırasında 
Cumhur �yet  Halk  Par t �s �  G enel  Başk anı  Kemal 
Kılıçdaroğlu'na gerçekleşt�r�len örgütlü saldırıyı kınıyoruz. 

Ülkem�z uzunca süred�r b�zzat �kt�dar el�yle çok 
tehl�kel� b�r kutuplaşmanın �ç�ne �t�lmekted�r. Yakın zaman 
önce ger�de kalan seç�m sürec�nde muhal�f halka ve 
part�lere karşı kullanılan üslup bunun en �ler� örnekler�n� 
oluşturmuştur. 

S�yas� �kt�darın seç�m sürec�nde ve sonrasındak� 
uygulamaları  �se demokrat�k değerler �n açıkça 
ç�ğnenmes� anlamına gelen b�r n�tel�k taşımaktadır. 

Bu saldırıyı yaratan atmosfer bu s�yas� düşmanlaştırma 

uygulamalarının �ç�nde aranmalıdır. 
Yönetenler� ac�len bu anlayışı terk etmeye, seç�m 

sonuçlarını kabullenmeye yurttaşların can güvenl�ğ� 
başta olmak üzere huzurun �nşası �ç�n adım atmaya 
çağırıyoruz. 

Yaşamını y�t�ren dört asker�m�z�n a�leler�ne baş sağlığı 
d�l�yoruz. 

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP 
örgütüne geçm�ş olsun d�lekler�m�z� sunuyoruz.

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



basın açıklaması

GÜVENLİ VE GÜVENCELİ ÇALIŞMA İÇİN
SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ !

TMMOB 3 Mart �ş c�nayetler� �le mücadele günü anma kapsamında İnsan Hakları parkında Emek 
Platformu olarak basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.
Basın açıklamasını Şube Başkanımız  Murat KÜREKÇİ okudu. 

3 Mart tar�h�, ülkem�z�n en öneml� maden fac�alarından 
b�r� olan ve 263 madenc�n�n yaşamını y�t�rd�ğ� 1992 
Kozlu Maden Fac�ası'nın yıldönümüdür. Ülkem�zdek� �ş 
c�nayetler�ne d�kkat çekeb�lmek, �şç� sağlığının ve �ş 
güvenl�ğ�n�n önem�n� vurgulamak �ç�n bu tar�h TMMOB 
tarafından “İş C�nayetler�ne Karşı Mücadele Günü” 
olarak �lan ed�lm�şt�r.

İş c�nayetler�nde hayatını kaybedenler�n, �ş kazalarında 
�ş göremez hale gelen �şç�ler�n sayısının dah� tesp�t 
ed�lemed�ğ� b�r dönemdey�z. İş kazaları ve �ş c�nayetler� 
kamuoyunda normalleşt�r�lerek, yaşam ve çalışma 
hakkı gasp ed�l�yor. C�nayetler ve kazaların önlenmes�, 
meslek hastalıklarının engellenmes� şöyle dursun, 
mal�yet ve �şgücü hesabı yapılarak bu çalışmalara 
kaynak b�le ayrılmıyor, emekç�ler�n can güvenl�ğ� h�çe 
sayılıyor.

Yasalar �le koruma altına alındığı söylenen �şç� sağlığı ve 
�ş güvenl�ğ�, her geçen gün kötüye g�d�yor. Ülkem�z 
toplu �ş c�nayetler�nde, �şç� ölümler�nde dünyada �lk 
sıralarda gel�yor. İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� mecl�s�n�n 
yayınladığı rakamlara göre 2018 yılında en az 1923 k�ş� 
�şyer� kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetm�şt�r. 
AKP'n�n �kt�dara geld�ğ� 2002 yılından 2019 yılının 
başına kadar �ş c�nayetler�nde hayatını kaybeden 
emekç�ler�n sayısının en az 22.370 olduğunu üzüntüyle 
görüyoruz.

2011 yılından bugüne gerçekleşen �ş kazaları ve bunlara 
bağlı gel�şen ölüm sayılarını �ncelemek mümkündür. 
SGK 2016 yılı �stat�st�kler�ne göre 286.068 �ş kazasında 

1.405 �şç� hayatını kaybetm�şt�.  Açıklamaya göre, 2017 
yılında b�r öncek� yıla göre �ş kazası sayısı %25 oranında, 
�ş kazaları sonucu ölüm % 16 oranında artmış; 2018 
ver�ler� �se henüz açıklanmamıştır.

• 2013 yılında 191.389 kazada 1.360 k�ş�
• 2014 yılında 221.336 kazada 1.626 k�ş�
• 2015 yılında 241.547 kazada 1.252 k�ş�
• 2016 yılında 286.068 kazada 1.405 k�ş�
• 2017 yılında 359.766 kazada 1.636 k�ş� k�ş�
çalışırken hayatını kaybetm�şt�r.

İSİG Mecl�s ver�ler�ne göre �se 

• 2018 Yılı: 1923 k�ş� (Kocael� 81 k�ş�)
• 2017 Yılı: 2006 k�ş� (Kocael� 71 k�ş�)
• 2016 Yılı: 1970 k�ş� (Kocael� 89 k�ş�)
• 2015 Yılı: 1730 k�ş� (Kocael� 54 k�ş�)
• 2014 Yılı: 1886 k�ş� (Kocael� 65 k�ş�)
• 2013 Yılı: 1235 k�ş� (Kocael� 33 k�ş�) yaşamını y�t�rd�. 

Ancak b�l�yoruz k�, SGK ver�ler� s�gortalı k�ş�lere a�t 
ver�ler olmaktadır ve tarım �şç�ler�n�n, mültec�ler�n ve 
k açak çal ışt ı r ı lan k �ş � ler �n  ölümler �  �ş  k azası 
�stat�st�kler�ne g�rmemekted�r. 

Her yıl, ev�ne ekmek götürmeye çalışan 2 b�ne yakın 
�şç�n�n hayatını kaybed�yor olması, ülkem�zdek� 
�şyerler�n�n güvens�z ve �lg�l� mevzuatın yeters�zl�ğ� 
olduğunu göstermekted�r. 

Ülkem�zde gerçekleşen �şç� katl�amlarının bazılarını ve 
hayatını kaybeden emekç�ler�n sayılarını hatırlatmak 
�ster�z; 

• 31 Ocak 2008 Davutpaşa Maytap Atölyes� Patlaması 21 
�şç�
• 17 Mayıs 2010 Karadon Maden Fac�ası 30 �şç�
• 3 Şubat 2011 Ost�m OSB Fac�ası 7 �şç�
• 3 Şubat 2011 İvedık OSB Fac�ası 13 �şç�
• 6 Şubat 2011 Çöllolar Maden Fac�ası 11 �şç�
• 11 Mart 2012 Esenyurt Şant�ye Çadır Yangını 11 �şç�
• 22 Kasım 2012 ETİ Bakır Samsun Çökme 9 �şç�
• 7 Ocak 2013 Kozlu Maden Fac�ası 8 �şç�
• 13 Mayıs 2014 Soma Maden Fac�ası 301 �şç�
• 6 Eylül 2014 Torunlar Center Asansör Fac�ası 10 �şç�
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• 4 Kasım 2014 Isparta Yalvaç Tarım İşç�ler� Fac�ası 18 �şç�
• 28 Ek�m 2014 Ermenek Maden Fac�ası 18 �şç�
• 17 Kasım 2016 Ş�rvan Maden Fac�ası 16 �şç�
• 17 Ek�m 2017 Şırnak Maden Fac�ası 8 �şç�
• 02 Eylül 2018 Gaz�antep tarım �şç�ler�n� taşıyan kamyon 
kazası 8 �şç� 
• 23 Şubat 2019 S�l�fke'de tarım �şç�ler�n� taşıyan araç 
kazası 4 �şç�

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu ve kanun 
çerçeves�nde bu güne kadar yapılan düzenlemeler 
probleml�d�r. Bununla b�rl�kte, 4857 Sayılı İş Kanunu'nda 
yer alan “telaf� çalışması”, “denkleşt�rme”, “çağrı üzer�ne 
çalışma”, “kısm� sürel� çalışma”, “asıl �şveren-alt �şveren 
�l�şk�s�” başta olmak üzere kuralsız çalışma koşulları 
olduğu sürece �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� alanındak� 
düzenlemeler b�r anlam �fade etmeyecekt�r.

AKP'n�n sanay�leşme ve kalkınma pol�t�kası, �ş gücü 
mal�yetler �n�n düşürülmes�ne ve sermayen�n 
denet�ms�zl�ğ�ne dayanmaktadır, çalışma yaşamını 
emekç�ler�n aleyh�nde kuralsızlaştıran bu pol�t�ka �ş 
c�nayetler�n�n artmasındak� öneml� etkenlerdend�r. 
Zaten yeterl� sayı ve olanaktan yoksun olan denet�m 
mekan�zması s�yas� müdahalelerle de tamamen 
çalışmaz hale get�r�lmekted�r. Bunun en somut hal�n� 
s e ç � m  d ö n e m l e r � n d e  d u r d u r u l a n  � ş l e t m e 
denet�mler�nde görüyoruz. B�r yanda �şç�ler�n 
ölümler�n� öte yanda bu ölümler�n çok yaşandığı 
�şyerler�n�n yandaş patronlarına cumhurbaşkanı ve 
bakanların ödül verd�ğ� törenler� görüyoruz. 

Bunun yanında, ülkem�zde �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� 
uygulamaları, bas�t b�r h�zmet alımına dönüştürülmek 
�stenmekted�r. B�r danışmanlık h�zmet� olan �şç� sağlığı 
ve �ş güvenl�ğ� uygulamalarında sorumluluk hem �ş�n 
gereğ� hem yasanın gereğ� bütünüyle �şverene a�tken, 
ülkem�zde �şveren tüm sorumluluklardan kaçmaktadır. 
Bu kaçış �ç�n �se, danışmanlık h�zmet� aldığı �ş güvenl�ğ� 
uzmanını sorumlu tutmaktadır. İşveren�n önley�c�, 
engelley�c� çalışmaları yapmadığı, kaza yaşanan 
durumlarda fatura �ş güvenl�ğ� uzmanı veya b�r başka 
ücretl� çalışana kes�lmekted�r, yargı önüne �ş güvenl�ğ� 
uzmanları çıkarılmaktadır.

İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� konusunda �y�leşt�r�c� adımlar 
atılab�lmes� �ç�n öncel�kle �şverenler�n sorumluktan 
kaçmasının önünde geç�lmel�d�r. İşverenler�n temel 
sorumluluklarından kaçtıkları, kend� yerler�ne b�rer 
günah keç�s� olarak �ş güvenl�ğ� uzmanlarını koydukları 
b�r çalışma yaşamında, önley�c� ve engelley�c� h�çb�r 
çalışmanın yapılamayacağı açıktır.

Ülkem�zde �ş c�nayetler�n�n, �ş kazalarının ve meslek 
hastalıklarının bu denl� yaygın olmasının b�r d�ğer 

neden� de, emekç�ler�n send�kal haklarının baskı altında 
tutulmasıdır. Send�kal örgütlenmen�n önündek� 
engeller tüm çalışanlar �ç�n kaldırılmadıkça �şç� sağlığı 
ve �ş güvenl�ğ� konusunda yol almak mümkün 
olmayacaktır. İSİG Mecl�s� raporlarına göre 2018 yılında 
�ş c�nayetler�nde ölen �şç�ler�n %98'� send�kasızdır. 
Send�kasız uzman, send�kasız �şç�, örgütsüz b�r çalışma 
yaşamı �le emekç�ler tüm olumsuzluklara karşı açık ve 
savunmasızdır.

İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� alanına �l�şk�n düzenlemeler�n 
ve denet�m�n yalnızca A�le, Çalışma Sosyal H�zmetler 
Bakanlığı tarafından yürütülmes�, doğru kararların 
alınmasının önünde b�r engeld�r.  Bu nedenle 
düzenleme ve denetleme; A�le, Çalışma Sosyal 
H�zmetler Bakanlığı'nın yanında, Sağlık Bakanlığı, 
ün�vers�teler, send�kalar ve meslek örgütler�nden 
oluşan �dar� ve mal� yönden bağımsız b�r enst�tü 
tarafından yer�ne get�r�lmel�d�r. Çalışma yaşamına 
�l�şk�n tüm düzenlemeler bu enst�tü tarafından yen�den 
ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

B�zler, her 3 Mart'ta olduğu g�b� bu gün de �ş c�nayetler� 
�le mücadele etmek �ç�n ses�m�z� yükselt�yoruz. Ölüm, 
yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvences�z çalışma 
h�çb�r emekç�n�n kader� değ�ld�r. İnsan onuruna yakışır, 
güvenl� ve güvencel� çalışma hakkımız �ç�n ses�m�z� 
yükselt�yoruz. 

Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında �şç� sağlığı ve �ş 
güvenl�ğ� önlemler�n�n artırılması, bağımsız denet�m 
s�stem�n�n yerleşt�r�lmes�, �ş c�nayetler�n�n ve �ş 
kazalarının durdurulması �ç�n yılmadan mücadele 
edeceğ�m�z� kamuoyuna saygı �le duyururuz.

KOCAELİ EMEK PLATFORMU

YENİ ZELANDA'DA MEYDANA GELEN
IRKÇI SALDIRIYI  LANETLİYORUZ!!!

Bu defa, 15 Mart 2019 günü Yen� Zelanda'dan toplu 
katl�am haberler� geld�. Yen� Zelanda'da �badetler�n� 
gerçekleşt�rmek üzere �k� farklı cam�� de bulunan 49 
Müslüman kafatasçılar tarafından katled�ld�. 48 k�ş� �se 
yaralı.  
İnancı, m�ll�yet�, düşünces� ne olursa olsun �nsanların 
yaşamlarına kast eden saldırıların karşısında; kardeşl�ğ�, 
�nsanlığı ve yaşam hakkını savunmaya devam edeceğ�z.
Her türden nefret suçunun karşısında olduğumuzu 
kamuoyuyla paylaşıyor; ölenler�n a�leler�ne sabır, 
yaralılara ac�l ş�falar d�l�yoruz.

Murat KÜREKCİ
TMMOB Mak�ne Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şube Başkanı
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Kültür & Sanat 

 

BİR FOTOĞRAFI ANLAMAK
Berger'�n fotoğraf üzer�ne yazıları, 
onun düşünmeye verd�ğ� d�kkat ve 
özen� çok �y� kanıtlıyor. Yazılarını 
okumaktan bu kadar zevk almamızın 
b�r neden� olmalı: Düşünce onun �ç�n 
asla b�r jest, k�b�r ya da entelektuel 
b � r  e g z e r s � z  d e ğ � l .  K ü ç ü k  b � r 
çocukken �çgudusel b�r merakla 
bak manın yet�şk �n d�s �pl �n�ne 
kavuşmuş hal� sank�. Kend�n� baktığı 
nesneyle �çtenl�kle ve şefkatle 
özdeşleşt�rmes�nden gelen, b�zler� de �ç�ne çeken b�r hak�kat. 
İk�nc�s�, Berger'ın yalın b�r b�ç�mde tanımladığı o estet�k ölçüt: 
"Bu eser �nsanların toplumsal haklarını öğrenmeler�ne ve 
haklarını talep etmeler�ne katkıda bulunuyor mu, onları buna 
teşv�k ed�yor mu?" B�r özell�ğ� daha var bu yazıların: İnceleme 
Berger �ç�n h�ç b�r zaman sadece b�r eleşt�r� ve sorgulama 
değ�l, her zaman fotoğrafa a�t görünür ya da görünmez b�r 
h�kâye anlatıyor b�ze. Aynı zamanda b�r h�kâye anlatıcısı o.
Geof f Dyer'ın hazırladığı bu derleme fotoğrafa özel b�r 
ed�syon olarak tasarlandığı �ç�n Berger'ın öncek� k�taplarından 
bölümler de �çer�yor. Yanı sıra, serg�ler �ç�n veya kataloglara 
sunuş veya sonsöz olarak yazılmış ama herhang� b�r k�tabında 
yer almamış met�nler var aralarında. Berger okumaktan 
aldığınız zevk�n bunlarda da süreceğ�n� düşünüyoruz.
(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 240 • Baskı Yılı: 2015
Yayınev�: Met�s Yayıncılık

OYUNPEREST
H�ç oyuncak olmadan çevren�zde 
k o l a y l ı k l a  b u l a b � l e c e ğ � n � z 
malzemelerle, gel�ş�m� destekley�c� 
n � t e l � k t e  o y u n l a r  ü r e t m e n � n 
m ü m k ü n  o l d u ğ u  b � r  k e z  d e 
"Oyunperest"le  ortaya kondu. 
El�n�zde tuttuğunuz bu k�tap pahalı 
oyuncaklara �ht�yaç duymadan, 
eğlencen�n ve gel�ş�m�n kol kola 
yürüyeb�leceğ� ç�çekl� b�r pat�ka 
sunuyor. Neşeyle, huzurla, umutla bu 
pat�kadan yürümeye var mısınız? O 
halde oyun ve eğlence yolculuğunuz başlıyor, kemerler� 
çözün!
"Oyun her yerde" d�yerek başlıyor söze San�ye Benc�k Kangal. 
Evde, sokakta, okulda…
Korkma İy� B�r Annes�n k�tabıyla tüm annelere cesaret veren 
yazar, ş�md� de çocuklarınızla oynayab�leceğ�n�z yaklaşık 250 
oyunu, rengârenk fotoğraflar eşl�ğ�nde s�zlere anlatıyor. Bu 
güzel oyun ans�kloped�s� �le çocuklarınızla key�fl� zamanlar 
geç�receks�n�z.
Elma Yayınev� har�ka b�r k�tapla, Oyunperest'le b�r kez daha 
s�zlerle… (Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 496 • Baskı Yılı: 2019
Yayınev�: Elma Yayınev�

Bu yıl üçüncüsü 25 N�san-1 Haz�ran tar�hler� arasında 
gerçekleşecek Caz Fest�val�'n�n programı açıklandı.

Zorlu PSM Caz Fest�val� çatısı altında; blues, elektron�k, 
world, funk, �nd�e, klas�k, pop ve rock müz�ğ�n çeş�tl� 
örnekler�, beş hafta boyunca Zorlu PSM'n�n çeş�tl� 
salonlarında yer alacak. “Her müz�ğ�n cazı” söylem�yle 
b�rçok sanatçıyı programında barındıran fest�val�n 
programında �se;  John McLaughl�n & The 4th 
D�mens�on, Ólafur Arnalds, Chr�s Bott�, Fazıl Say, 
Bobby McFerr�n, Madele�ne Peyroux, Morcheeba, John 
Scof�eld, Port�co Quartet, Chr�st�an Löffler, Stavroz, 
Estas Tonn g�b� b�rçok farklı tarzda �s�m yer alacak.
Geçt�ğ�m�z PSM Caz Fest�val�'nde açılan Touché �s�ml� caz 
kulübünde �se, İlhan Erşah�n Electr�c Quartet, İlhan 
Erşah�n Acoust�c Tr�o, Stanpol�tes Project Meets Okay 
Tem�z, Fer�t Odman Qu�ntet, Önder Focan Tr�o feat. 
Şenova Ülker, Kürşad Den�z Tr�o feat. S�bel Köse, 
Ercüment Orkut Tr�o – Persona, Ozan Musluoğlu 
Quartet, Barış Dem�rel – Barıştık Mı / Efe Dem�ral 'Uyku 
Pans�yon', Geeva Flava / B�dar, Terry R�ley & Gyan R�ley 
g�b� yerl� ve yabancı �s�mler yer alacaklar.

GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ

Beden�m�n �ç�ndek� canı gör, sadece 
et�m� değ�l.
Gözler�m�n �ç�ndek� hayatı gör, 
sadece bakışımı değ�l.
H�ssett�kler�m� gör, sadece 
tepk�ler�m� değ�l.
Ben� gör.

Der�nl�ğ�mde boğulmadan,
Sorularımda kaybolmadan, 
Korkularında yok olmadan,
Gör Ben�.

B�r fısıltıya koydum kend�m�.
Kalb�ne soruyorum yer�m�:
Başarab�l�r m�s�n ben� görmey�? 
Cesaret�n yeter m�?
Topla cesaret�n� ve Gör Ben�.

Sayfa Sayısı: 592
Baskı Yılı: 2019
Yayınev�: Everest Yayınları





Amazon Spot�fy'a rak�p oluyor!
Amazon Mus�c, kal�tel� müz�k yayını sunacak 
yen� b�r abonel�k s�stem� üzer�ne çalışıyor. Bu 

s�stem �le ş�md� de Spot�fy g�b� ş�rketlere rak�p olmaya 
hazırlanıyor.CD kal�tes�nden çok daha üstün olacağı defalarca 
vurgulayan Amazon yetk�l�ler� bu ses kal�tes�n�n Alexa �le 
b�rleşmes�, ortaya �nanılması güç b�r ses deney�m� çıkaracağı 
düşünülüyor.

e-Devlet'te yen� h�zmet!
B� lg�  Tek noloj � ler �  ve  İ let �ş �m Kurulu, 
vatandaşların adlarına açılan sab�t hatları 

öğreneb�lmeler� �ç�n e-Devlet Kapısı üzer�nden sorgulama 
h�zmet� ver�lmes�n� kararlaştırdı.Alınan yen� kararla 200 b�nden az 
aboneye sah�p sab�t telefon �şletmec�ler� de hat sorgulama 
h�zmet� vermeye başlayacak. Söz konusu �şletmeler, en geç 31 
Aralık �t�barıyla "Sab�t Hat Sorgulama" h�zmet�n� e-Devlet Kapısı 
üzer�nden uygulamaya koyacak.

Canı sıkılınca NASA'yı hack'led�!
Canı sıkıntısından NASA'yı hack'led�ğ�n� söyleyen 
S�ber Güvenl�k Uzmanı Chr�s Roberts "D�j�tal 
s�stemler� korumak �ç�n alınan önlemler s�stemler�n 
hack' lenmes�n�  önleyemez.  Hack' lenemez 

den�leb�lecek b�r s�stem mevcut değ�l" açıklamasında bulundu.

B�l�m �nsanları suda çözünen ver�ler gel�şt�rd�!
B�l�m �nsanları, nöronların çalışma prens�b�n� kopyalayarak, 
�ç�nden geçen elektr�ğ�n yönünü hatırlayarak ver� depolayan ve 
suda çözüneb�len c�hazlar gel�şt�rd�. Nöronlar bel�rl� düzenler 
�ç�nde, bel�rl� b�r sıklıkla harekete geçerek b�zlere hafıza den�len 
büyüley�c� yeten�ğ� sunuyorlar. B�l�m �nsanları, nöronların çalışma 
prens�b�n� kopyalayarak, �ç�nden geçen elektr�ğ�n yönünü 
hatırlayarak ver� depolayan ve suda çözüneb�len c�hazlar 
gel�şt�rmey� başardı.

Türk�ye'de �nternet kullanımı 5 yılda yüzde 
72'ye çıktı
Türk Telekom Üst Yönet�c�s� Paul Doany, 'Türk�ye'de 
�nternet kullanımının yüzde 48'den yüzde 72'ye 
yükseld�ğ�n� bel�rtt�.Doany, �nternet kullanımı 
o r a n l a r ı n ı n  a r t m a s ı n d a  v e  f a r k ı n d a l ı k 

sağlanmasında Türk Telekom'un da kurumsal sosyal sorumluluk 
projes� olan İnternetle Hayat Kolay g�b� çalışmaların büyük önem 
taşıdığını söyled�.

Huawe� devlet kurumlarından madd� 
destek almadığını açıkladı
Ç�nl �  ş � rket  Huawe� ,  üç fark l ı  devlet 

kurumundan madd� destek aldığı yönünde çıkan haberler� 
yalanladı.Ç�nl� akıllı telefon ve ağ ek�pman üret�c� Huawe�, son 
aylarda başta ABD olmak üzere Ç�n hükümet� adına casusluk 
yaptığı yönündek� suçlamaların hedef� oldu. Ş�md�ye kadar 
Huawe�'n�n casusluk yaptığına da�r herhang� b�r kanıt olmasa da 
bazı ülkeler, Ç�nl� ş�rkete yaptırımlar uygulamış ve 5G ağlarının 
kurulmasında Huawe� terc�h ed�lmem�şt�.

Apple, A�rPods 3 �ç�n çalışmalara başladı
Apple, yen� A�rPods kablosuz kulaklıkları �ç�n 
kolları sıvadı. Ş�rket, gelecek yılın başlarında 
A�rPods 3 kulaklıklarını p�yasaya sürecek.

Tesla 702 m�lyon dolar zarar ett�ğ�n� 
açıkladı
Elon Musk'ın sah�b� olduğu elektr�kl� otomob�l 
ş�rket� Tesla, bu yılın �lk çeyreğ�nde 702 m�lyon 

dolar zarar ett�.

Yen� �Phone ser�s� daha güçlü kameralar �le 
gelecek
Yen� gelen b�lg�lere göre Apple'ın eylül ayında 
tanıtmayı planladığı yen� �Phone ser�s�nde, 
daha gel�şm�ş kameralar bulunacak.Apple'ın 

tanıtmaya hazırlandığı üç yen� �Phone model�n�n heps�nde, 
�Phone XR model�ndek� 7 MP ön kameranın yer�ne 12 MP ön 
kameralar kullanılacak. Kuo'nun raporlarına göre �Phone XS ve 
�Phone XS Max'ın yen� modeller� sırasıyla 5.8 �nç ve 6.5 �nç OLED 
ekranlarla satışa sunulacak.

Instagram h�kayelere test ekleme özell�ğ� geld�
Sosyal medya dev� Instagram, kullanıcıların 
tak�pç�ler�ne çoktan seçmel� test soruları 
y ö n e l t e b � l e c e ğ �  y e n �  ö z e l l � ğ � n � 
yayınladı.Kullanıcılar yen� güncelleme �le 
h�kayeler�nde, tak�pç�ler�ne sorular sorup şıklar 

ekleyeb�lecek ve tak�pç�ler�nden cevaplar alab�lecek.

BlackBerry Messenger kapatılıyor!
Black berr y  te lefon kul lanıc ı lar ın ın  kend�  ara lar ında 
konuşmalarını sağlayan mesajlaşma uygulamalarından 
BlackBerry Messenger �ç�n artık yolun sonu göründü.Popüler 
anlık mesajlaşma uygulamaları arasında kaybolan Blackberry 
Messenger, yen� alınan b�r kararla artık yolun sonuna 
geld�.WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Skype, V�ber 
ve Telegram uygulamaları neden�yle bugüne kadar kullanıcılar 
tarafından fazla terc�h ed�lmeyen Blackberry Messenger. 31 
Mayıs 2019 tar�h�nde kapatılacak.

5G �le k �lometrelerce uzaktan araç 
sürüleb�lecek
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serkan 
Öztürk, 5G �let�ş�mle araçların çok uzaktan 

sürüleb�ld�ğ� b�r geleceğ�n yakın olduğunu bel�rtt�.İspanya 
Barcelona'da sanal b�r mak�neden İsveç'tek� b�r kamyon 
sürüleb�ld�. Yan� s�z d�reks�yonu buradan çev�r�yorsunuz ve 
5G �let�ş�mle kamyonu uzaktan s�z kontrol edeb�l�yorsunuz.

B�l�m �nsanları bey�n s�nyaller�n� konuşmaya dönüştürdü
Kal�forn�ya Ün�vers�tes�'nden b�r grup b�l�m �nsanı, �nsanların 
düşünceler�n� konuşmaya çev�reb�len b�r bey�n �mplantı 
gel�şt�rd�kler�n� açıkladı.B�l�m �nsanları, y�ne çok konuşulacak b�r 
buluşa �mza attı. Kal�forn�ya Ün�vers�te's�ndek� araştırmacılar, 
gel�şt�rd�kler� yen� b�r bey�n �mplantıyla bey�n s�nyaller�n� 
konuşmaya dönüştürmey� başardı. Bey�n s�nyaller�n� deş�fre 
derek ses aygıtından çıkarmayı başaran b�l�m �nsanları, 
konuşamayan b�rçok hastaya umut olmak �st�yor.
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FİBROMİYALJİ NEDİR?

F�brom�yal j �  sendromu k as- �skelet 
s�stem�nde uzun sürel� olab�len, vücutta 
yaygın ağrı ve hassas�yete yol açan b�r 
yumuşak doku romat�zmasıdır. Uzun sürel� 
ağrı ve özürlülüğe yol açan sendromlar 
arasında f�brom�yalj� sendromu �ş gücü 
kaybı ve �laç-tedav� masrafları açısından ön 
sıralarda yer almaktadır. Bazen yumuşak 
doku romat�zması yada kas romat�zması 
olarak adlandırılmaktadır. 
F�brom�yalj�de tüm beden� etk�leyen 
yaygın gez�c� ağrılar, hals�zl�k ve yorgunluk 
en bel�rg�n ş�kayetlerd�r. Depresyon, 
h�pot�ro�d� ,  tükenm�şl �k sendromu, 
myofas�yal ağrı sendromu, ank�lozan 
spond�l�t ve romato�d artr�t g�b� yanlış tanıları alan hastalar 
çoğunluktadır. F�brom�yalj� hastalarının ancak 1/3'ü doğru 
tanı alab�lmekted�r.
İnceleme, tahl�l ve f�lmler genelde normal çıkar. O nedenle 
hastaların abarttığı, uydurduğu, ps�koloj�k olarak hasta 
olduğu g�b� yaklaşımlar çoğunluktadır. Hatta hastalar b�le 
kend�ler�nden şüphe etmeye başlayab�l�rler. Oysa yalnızca 
semptomları gözlemlemek b�le, durumun herhang� b�r�n�n 
uydurab�leceğ�nden çok daha c�dd� olduğunu görmeye yeter.
“Ağrı görünmese de oradadır. F�brom�yalj� GERÇEKTİR…"

F�brom�yalj� Tanısı
 F � b r o m � y a l j � 
teşh�s�n�n konulması 
çok da kolay değ�ld�r; 
ç ü n k ü  h a s t a l ı ğ a 
özgü b�r laboratuvar 
test� yoktur. Benzer 
ş � k a y e t l e r � 
yapab�lecek başka b�r hastalığın olmadığından em�n olmak 
gerek�r. Hasta hek�m tarafından d�kkatl�ce muayene ed�lmel�, 
gerek�yorsa b�yok�mya ve kan tahl�ller� �stenmel� ve t�ro�d 
fonks�yon testler� yaptırılmalıdır. Genelde uzun süren kas-
�skelet s�stem� ağrısı �le b�rl�kte yorgunluk ve vücudun bel�rl� 
bölgeler�ndek� hassas noktaların varlığı �le f�brom�yalj� 
sendromu tanısı konulur. Vücutta hassas noktaların 
bulunduğu bölgeler;

Klas�k F�brom�yalj� Tanısı
· Yaygın vücut ağrısı (3 ayı aşan)
· 18 hassas noktanın en az 11'�nde ağrı
· Vücudun �k� tarafında ağrı, tüm omurga boyunca ağrı, boyun-
sırt-kalça bölges� ağrı
· Öyküde enfeks�yon, amel�yat, travma, yoğun stres
· Hormonal bozukluklar (t�ro�d, âdet düzens�zl�kler�)

F�brom�yalj�y� Tanımak –
· Esk�den olduğunuz k�ş� olarak h�ssedem�yorsanız,
· Yapmak �sted�kler�n�ze beden�n�z yetm�yorsa,
· S�ze dokunulmasından hoşlanmıyorsanız,
· Çevren�zdek�lere kend�n�z� anlatmakta zorlanıyorsanız,
·  Tü m  b u n l a r a  r a ğ m e n  d ı ş  g ö r ü n ü m ü n ü z  � y � y s e : 
FİBROMİYALJİ OLABİLİRSİNİZ!..
F�brom�yalj� aynı zamanda ps�koloj�k boyuta sah�p b�r 

hastalıktır. Depresyon hastalarında, uyku 
bozukluğu alanlarda ve anks�yetes� yüksek 
olan k�ş�lerde f�brom�yalj� çok daha fazla 
görülüyor. Genell�kle 25-55 yaş aralığındak� 
kadınlarda daha sık görülen F�brom�yalj� 
s e n d r o m u  ( y u m u ş a k  d o k u 
romat�zması)erkeklerde ve çocukluk 
dönem�nde de görüleb�lmekted�r. Hastalık 
özell�kle eğ�t�m ve ekonom�k düzey� 
ortalamanın üzer�nde olan k�ş�lerde daha 
sık görülmekted�r. Mükemmel�yetç� ve 
�şkol�k k �ş� l �k yapısı  da f �brom�yalj � 
hastalığına yakalanma nedenler� arasında 
göster�leb�l�r. Gazetec�l�k, M�marlık, F�nans 
Sektörü g�b� meslekler �le uğraşanlarda 

f�brom�yalj� sıklıkla görülür. Ayrıca �ş�n� sevmeyen k�ş�lerde de 
f�brom�yalj� görülür. Mutsuzluk ağrıları artıran b�r faktör 
olduğu �ç�n yaptığı �şten memnun olmayanlar da en az stresl� 
mesleklerde çalışanlar kadar f�brom�yalj� olma r�sk�ne sah�pt�r.
Genel olarak bakıldığında F�brom�yalj� nedenler� uyku 
bozukluğu, ağrı algılama bozukluğu, santral s�n�r s�stem�nde 
nörotransm�tter den�len maddeler�n denges�zl�ğ�, s�n�r 
s�stem� ve hormonal s�stem bozukluğu, kas ve kas �şlevler�nde 
bozukluk, sempat�k s�stem�n aşırı çalışması olarak sıralanab�l�r.

F�brom�yalj� Tedav�s� Nasıl Yapılır?
F�brom�yalj�n�n tedav�s�nde �st�krar çok öneml�d�r. Doğru 
teşh�s konulmaz �se farklı b�r hastalığın tedav�s�ne başlanmış 
olur ve hasta gereks�z b�r �laç yükü altında ek sorunlarla 
karşılaşab�l�r. Bu durum f�brom�yalj�n�n kron�kleşmes�ne de 
neden olur. Sürekl� doktor değ�şt�rmek, tedav�s� yarıda 
kesmek ve farklı tedav�ler arayışında olmak da f�brom�yalj� 
tedav�s�n� olumsuz etk�ler.  İlaçla tedav� ed�leb�len f�brom�yalj� 
hastalığında özell�kle tedav�y� sürdürüleb�l�r kılmak çok 
öneml�d�r.
F�brom�yalj� hastalarının �laç tedav�s�ne ek olarak günlük 
h a y a t l a r ı n d a  d a  b � r t a k ı m  d e ğ � ş � k l � k l e r  y a p m a s ı 
gerekmekted�r. Stresten arındırılmış, düzenl� b�r yaşam, 
dengel� beslenme ve düzenl� uyku tedav�n�n en öneml� 
anahtarlarıdır. Vücut d�nlenemed�ğ� sürece k�ş�, günlük 
yaşamda karşılaştığı en ufak b�r olaya b�le aşırı tepk� verecekt�r.
F�brom�yalj� tedav�s�nde en öneml� prens�p hasta-hek�m 
�şb�rl�ğ�d�r. K�ş�ye özel uygulanan tedav� seçenekler� arasında 
PRP uygulamaları, f�z�k tedav� ve rehab�l�tasyon yöntemler�, 
egzers�z programmlarından b�r� ya da heps� b�rl�kte 
uygulanab�l�r. Özell�kle son dönemlerde PRP yöntem� �le 
f�brom�yalj� hastalığında asıl sebep olan f�broz�tler� (ağrılı kas 
düğümler�) yok etmek çok daha kolay. F�brom�yalj� 
tedav�s�nde k�ş�ye bağlı olarak değ�şeb�lecek bazı f�z�k tedav� 
seçenekler� şöyled�r;
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BAŞSAĞLIĞI
• Üyem�z C�han ŞENGÜL'ün annes� 12 N�san 2019 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 
• Üyem�z  Erdoğan ÖZTÜRK'ün babası 16 N�san 2019 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.
• Üyem�z Adnan DEMİRAL'ın babası  13 N�san 2019 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 
• Üyem�z Aydın BİLGİNOĞLU'nun annes� 29 N�san 2019 tar�h�nde vefat etm�st�r. Üyem�z�n ve kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, 
başsağlığı d�l�yoruz.

BURAK KARADENİZ
SELİM S. AKTÜRKOĞLU
SELAMİ PALAZ
FATİH ÇİLİNGİR
SAMET ÇELİK
TOLGA KORKMAZ
ERDİ ÖZDEMİR

DOĞUKAN ALTINOĞ
ÖMER ÇALIŞKAN
FEHMİ ALTÜRK
ALPER CANKURTARAN
HAKAN KOŞUM
İBRAHİM GÖNÜLTAŞ
LÜTFÜ MUTLU

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Mart - N�san 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

AHMET P.OĞULLARI
ERKAN GÖKÇE
İBRAHİM ÇUKDAR
FARUK TEMEL
İSA SÖYLEMEZ
PAKİZE T. DEVECİLER
HARUN ÇINAR

CİHAT AKÇA
SEMİH KURT
BATUHAN DİNDAR
MUSTAFA OĞUZHAN ÖZER
ÖMER GÖKALP
ENSARİ ERİ

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

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





