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Murat KÜREKÇİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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Sevg�l� meslektaşlarım,

Başlarken 1954 yılında kurulduğunda 10 Odası ve 
yaklaşık olarak 8.000 üyes� bulunurken, günümüzde oda 
sayısı 24, üye sayısı �se yaklaşık 550.000 üyeye sah�p olan 
B�rl�ğ�m�z TMMOB'n�n ve 10 odadan b�r�s� olan Odamız 
Mak�ne Mühend�sler� Odamızın 64 üncü yılı hep�m�ze 
kutlu olsun. Bu gurur kuruluşundan bugüne hep�m�z�n. Bu 
ves�leyle s�z değerl� meslektaşları 1 Aralık 2018 günü 
yapacağımız “Geleneksel “Gece ve Plaket Tören�”ne 
davet ed�yor, Meslekte 50-40 ve 25. Onur Yılı Plaketler�n� 
alacak meslektaşlarımız başta olmak üzere tüm  
üyeler�m�z� ve saygıdeğer eş, çocuk ve yakınlarını 
“Gecem�z”de aramızda görmek �st�yoruz. 

TMMOB, 18-22 Ek�m 1954 tar�h�nde yaptığı �lk genel 
kurulu �le kuruluşunu �lan etm�ş ve bu yıl bu tar�hler 
arasında sekreteryalık görev�n� devam ett�rd�ğ�m�z 
TMMOB İ l  Koord�nasyon Kurulumuz taraf ından 
Mühend�sl�k-M�marlık  Haftası'nda Basın açıklaması, 
“ TMMOB Başkanlarından Sayın Kaya GÜVENÇ'�n 
sunumuyla “TMMOB Tar�h� ve Değerler�” konulu b�r söyleş�, 
“ İş  Akd�n�n Fesh�” konulu panel  etk �nl �k ler �y le 
meslektaşlarımız ve kamuoyuyla buluşmuştur. 

Y�ne 19 Eylül Müh, Müm. Ve Şeh�r Plancıları Dayanışma 
Günü neden�yle Basın Açıklaması, Müz�k D�nlet�s�-Kokteyl 
etk�nl�kler� yapılmıştır.

Yerel katılımlarımızla destekled�ğ�m�z TMMOB-TTB-
KESK-DİSK Başkanlarının Flormar İşç�ler�n�n send�kal 
örgütlenme mücadeles�ne destek ver�lm�şt�r.

Y�ne 10 ek�m 2015 günü Ankara Tren Garı önünde 
kaybett�ğ�m�z canlar �ç�n, TMMOB-TTB-KESK-DİSK Yerel 
B�leşenler� b�rl�kte k�tlesel basın açıklaması ve Panel 
etk�nl�ğ� düzenlenm�şt�r.

Ün�vers�telerde Bölüm Başkanlarının z�yaretler�, 1 Sınıf 
öğrenc�ler�ne yönel�k tanışma etk�nl�kler�, Yen� üyelerle 
tanışma toplantıları vs üyem�ze dönük yüz-yüze 
etk�nl�kler�n yanı sıra, Safranbolu-Amasra Gez�s� ve d�ğer 
sosyal etk�nl�kler, SANTEK Fuarına katılım, tekn�k çok 
sayıda genel-özel eğ�t�mler vb.  çokça etk�nl�ğ�n yapıldığı 
�k� aylık b�r dönem� daha ger�de bırakmış olduk. 

Değerl� meslektaşlarım,
K�m ne des�n, meslektaşlarımızdan, vatandaşlardan, 

sanay�  ve  t �caret  f � r malar ından,  p �yasa lardan, 
uzmanlarından ve hatta TUİK g�b� kamu kurumlarından 
alınan b�lg�ler ve ver�ler �le zamlar ve döv�z kurlarındak� 
oynaklıklar c�dd� b�r ekonom�k kr�z�n yaşandığını açıkça 
göstermekte; gelecek beklent�s�n�n �se daha da zorlu b�r 
sürec�n b�zler� bekled�ğ� açıktır. Bu duruma yönel�k 
B�rl�ğ�m�z TMMOB'de sözünü söylemekted�r: “Kr�ze 
Karşı Emeğ�m�ze, Mesleğ�m�ze ve Haklarımıza Sah�p 
Çıkıyoruz.”

Kamuda ve özel sektörde her türlü mühend�sl�k, 
m�marlık ve şeh�r planlama h�zmetler�n�, planlama, 
projelend�rme, uygulama, denetleme �şler�ne a�t görev ve 
sorumluluk üstlenen meslektaşlarımız ekonom�k kr�z 
koşullarından en çok etk�lenen kes�mler arasında yer 
alıyor. İşten çıkarılma tehd�d�n� her zaman yanı başında 
h�sseden ücretl� çalışan meslektaşlarımız kr�z koşullarında 
�lk gözden çıkarılacaklar l�stes�nde bulunuyor. İşs�zl�k 
tehl�kes�; düşük ücretlerle esnek, güvences�z ve sağlıksız 
koşullarda çalışma mecbur�yet�n�n hatırlatıcısı olarak 
meslektaşlarımız üzer�nde açık b�r tehd�t oluşturuyor. 
Ücretler�m�z enflasyon karşısında g�derek er�yor ve yaşam 
standardımız d�be doğru çek�l�yor. S�gorta pr�mler�m�z�n 
gerçek ücretler üzer�nden yatırılmaması �le emekl�l�k ve 
sosyal güvence haklarımız da gasp ed�l�yor. 

• Ücretl� Çalışan Mühend�s, M�mar Ve Şeh�r 
Plancılarının Asgar� Ücretler�ne İl�şk�n Protokol 
İved�l�kle Tekrar Yürürlüğe Konulmalıdır!
• Kamuda Çalışan Mühend�s, M�mar Ve Şeh�r 
Plancılarının Ücretler� Ve Özlük Hakları İy�leşt�r�lmel�, 
Emekl�ler�n Koşulları İnsanca Yaşam Düzey�ne 
Çek�lmel�d�r!
• Ohal Khk'ları İle İhraç Ed�len Mühend�s, M�mar Ve 
Şeh�r Plancıları Bütün Hakları İle İşler�ne İade 
Ed�lmel�d�r!
• Tmmob Yasasını Değ�şt�rmey� Amaçlayan 
G�r�ş�mlere Son Ver�lmel�d�r!
• Kr�z Karşısında Emeğ�n Hakları Korunmalıdır
• Tüm Ücretler Derhal Artırılmalıdır.
• Toplu İşten Çıkarmalar Yasaklanmalı, İşs�zl�k Fonu 
İşs�zler İç�n Kullanılmalıdır
• Kamusal Mal ve H�zmetlere Yapılan Zamlar Ger� 
Alınmalıdır
• Verg� Adalet� Sağlanmalıdır
• Kred� Borç Fa�zler� S�l�nmel�d�r
• Kıdem Tazm�natına Dokunulmamalıdır

S�zlere ve değerl� a�leler�n�ze, b�rl�kte umut dolu 
yarınlar d�l�yorum.



birliğimizden

KARMA EĞİTİM GELECEĞİMİZDİR,
GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ !

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı'nın Karma Eğ�t�m� ortadan kaldırma doğrultusundak� yönetmel�k değ�ş�kl�ğ�ne 
�l�şk�n TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz tarafından 3 Ek�m 2018 tar�h�nde basın açıklaması 
gerçekleşt�r�ld�.

10 Eylül 2018 tar�hl� Resm� Gazete'de yayımlanan 
değ�ş�kl�k �le “M�llî Eğ�t�m Bakanlığı Kurum Açma, 
Kapatma ve Ad Verme Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Yönetmel�k”�n 7. maddes�n�n 11. 
fıkrasında yer alan “Çok Programlı Anadolu L�ses�, 
Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Merkez� ve Meslek� Eğ�t�m 
Merkez�nde karma eğ�t�m yapılır.” �fades� yönetmel�kten 
çıkarılmıştır.

B�l�nd�ğ� g�b�, nüfusun ve öğrenc�n�n sayılarının az 
olduğu yerleş�m yerler�nde, düz l�se, meslek l�ses� ve 
tekn�k l�se programlarını tek b�r çatı altında toplayan 
l�selere “çok programlı l�se” adı ver�lmekted�r. 2018 yılı 
L�selere g�r�ş ve yerleşt�rme sınavında çok sayıda 
öğrenc� Anadolu L�ses� �stemes�ne rağmen yeterl� 
kontenjan olmadığı �ç�n yerleşemem�şt�r. Kontenjan 
artırımlarının büyük bölümü �se çok programlı l�selere 
olmuştur.

Konunun kamuoyunda gündem yaratması üzer�ne, 
k o n u y a  � l � ş k � n  a ç ı k l a m a  y a p ı l a r a k , 
“Yönetmel�ğ�n değ�şen ve gel�şen şartlar �le 
ortaya çıkan �ht�yaçlar ve yargı kararları 
doğrultusunda güncellend�ğ�n�, M�ll� Eğ�t�m 
Temel Kanunu'nda zaten yer alan karma eğ�t�m 
vurgusunun okul türler�ne göre ayrıca 
bel�rt�lmes�ne gerek olmadığı” �fade ed�lm�şt�r.

Açık k�, yapılan bu açıklamalar kamuoyunun 
tepk�s�n� azaltmaya yönel�kt�r. Yönetmel�k 
değ�ş�kl�ğ�yle bu okullardak� karma eğ�t�m 
kaldırılmış olacaktır. Bu uygulamanın zaman 
�çer�s�nde yaygınlaştırılarak d�ğer okullar �ç�n 
de benzer b�r değ�ş�kl�k yapılması sürpr�z 
olmayacaktır.

Tüm çocukların b�r arada öğrenmes�n�, sosyalleşmes�n� 
ve c�ns�yet ayrımının ortadan kaldırılmasını amaçlayan 
karma eğ�t�m, çağdaş toplumlarda b�r gerekl�l�k olarak 
added�lmekted�r. Eğ�t�m ortamları her �k� c�ns�yet�n 
g e r e k s � n � m l e r � n e  u y g u n  h a l e  g e t � r � l e r e k 
yaygınlaştırılmaktadır. Bu alandak� pedagoj�k ve 
b�l�msel yaklaşımlar karma eğ�t�m�n önem�ne �şaret 
ederken M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı'nın aks� yöndek� 
çalışmaları kabul ed�lemez.

Tüm çabalarına karşın, İmam Hat�p L�seler�ne �sted�ğ� 
�lg�y� sağlayamayan AKP �kt�darının yen� takt�ğ�, mevcut 
l � s e l e r �  k e n d �  p o l � t � k a l a r ı  d o ğ r u l t u s u n d a 
dönüştürmekt�r. Uzun süred�r uygulanan la�kl�k karşıtı, 
ger�c� pol�t�kalar neden�yle, eğ�t�m s�stem�m�z�n 
sorunları �ç�nden çıkılmaz b�r hale dönüştürülmüştür. 
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı bu sorunlara çözüm üretmek 
y e r � n e  ö z e l l � k l e  k ı z  ç o c u k l a r ı n ı  e ğ � t � m d e n 
uzaklaştırmayı hedeflemekted�r. Yet�şk�n yaşlarında 
kadın ve erkeğ�n toplumda b�rl�kte söz sah�b� olacakları 
göz önüne alındığında, her �k� c�ns�yet arasındak� 
�let�ş�m ve saygı kavramının gel�şmes�n� sağlayan karma 
eğ�t�mden vazgeç�lmek �stenmes� de bu ger�c� pol�t�k 

yaklaşımın başka b�r tezahürüdür.

TMMOB, herkes �ç�n eş�t, ücrets�z, n�tel�kl�, la�k 
ve b�l�msel eğ�t�m hakkını savunmaktadır. 
S�yasal �kt�darın dünya görüşü ve pol�t�k 
öncel �k ler �  neden�yle bu hak k ın gasp 
ed�lmes�ne, karma eğ�t�m�n tartışmaya 
açılmasına �z�n vermeyeceğ�z. Karma eğ�t�m 
geleceğ�m�zd�r, geleceğ�m�ze sah�p çıkacağız!

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI



birliğimizden

TMMOB CUMARTESİ ANNELERİNİN YANINDADIR

4
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TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz ve 
Emek, Meslek Örgütler� başkanlarının da katıldığı 
Cumartes� Anneler�'n�n 707. Hafta eylem�, Galatasaray 
Meydanına yürüyüşe �z�n ver�lmed�ğ� �ç�n İnsan Hakları 
Derneğ� (İHD) önünde 13 Ek�m 2018'de gerçekleşt�r�ld�.

Gözaltında kaybed�len yakınları �ç�n 23 yıldır adalet 
mücadeles�n� sürdüren Cumartes� Anneler�'n�n 
Galatasaray L�ses� önünde oturma eylem� yapmaları 
700. haftasında Beyoğlu Kaymakamı tarafından 
yasaklanmış; yasağın ardından her hafta İnsan Hakları 
Derneğ� İstanbul Şubes� önünde toplanıp Galatasaray 
Meydanı'na yürümeye çalışan kayıp yakınları pol�s 
ş�ddet�ne maruz kalmıştı.

Cumartes� Anneler�'n�n Galatasaray Meydanı'na 
çıkmasına �z�n vermeyen pol�s, 13 Ek�m 2018 tar�h�nde 
�se dernek önünde açıklama yapılmasına �z�n verd�. 
TMMOB, KESK, DİSK, ve CHP �le HDP M�lletvek�ller�yle 
avukat gruplarının destek verd�ğ� 707. hafta basın 
açıklamasını zorla kaybed�len Fehm� Tosun'un kızı 
Besna Tosun okudu. “Hak�kat ve adalet taleb�m�zden 

vazgeçmeyeceğ�z” d�yen Tosun, gözaltına alındıktan 
sonra kaybed�len Abdulker�m Şemsett�n Yurtseven, 
M�kdat Özeken ve Münür Sarıtaş'ın gözaltında 
kaybed�l�şler�n�n 23. yılında cezasızlıkla kapatılan 
davalarının yen�den açılmasını talep ett�. Tosun, 
“Onların akıbetler�n� açığa çıkartacak ve ceza adalet�n� 
sağlayacak b�r yargılamanın başlatılmasını �st�yoruz. 
Hak�kat ve adalet taleb�m�z gerçekleş�nceye kadar 
kayıplarımızı aramaktan ve kayıplarımızla buluşma 
mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğ�z” 
�fadeler�n� kullandı.

Cumartes� Anneler�'n�n 707'nc� hafta eylem�ne katılan 
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, 
B�rGün'e konuştu. Koramaz, şunları söyled�: "B�zler 
Cumartes� Anneler�'nden çok şey öğrend�k. Cumartes� 
Anneler� b�zlere vazgeçmemey� öğrett�, d�rençl� olmayı 
öğrett�, umutlu olmayı öğrett�. B�l�nmel�d�r k�, 
Cumartes� Anneler� bu toplumun v�cdanı ve hafızasıdır. 
Kardeşler�m�z�, evlatlarımızı aramızdan alan ve onları 
öylece unutmamızı bekleyen karanlık yürekl�lere karşı 
v � c d a n ı m ı z ı  v e  h a f ı z a m ı z ı  k o r u y a c a ğ ı z . 
Kaybett�kler�m�z� asla unutmayacağız. Anılarını ve 
mücadeleler�n� da�ma yaşatacağız."

SANTEK 2018 FUARINA KATILDIK

SANTEK 2018 - 5. Doğu Marmara Sanay� ve Teknoloj� 
Fuarında Salon B, 210/D nolu Şube Standımız �le yer 
aldık.
31 Ek�m - 03 KAsım 2018 tar�hler� arasında Kocael� 
Büyükşeh�r Beled�yes� Uluslararası Fuar Merkez�nde 
düzenlenmekte olan fuarda açtığımız stand �le Odamızı 
tems�l ett�k. Üret�m Mak�nları ve İmalat Endüstr�s�, 
Enerj�, Elektr�k, Elektron�k ve Otomasyon, Otomot�v ve 
Otomot�v Yan Sanay�, L�man, Tersnane ve Gem� Sanay�, 
Dem�r Çel�k ve Dem�r Dırşı Metal sektörler�nde üret�m 
yapan, veya h�zmet veren kurum ve kuruluşların 
oluşturduğu katılımcı f�rma prof�l� �çer�s�nde, Şubem�z�n 
�şletmelere sunduğu tekn�k çalışmaları ve üyeler�ne 
yönel�k ürett�ğ� faal�yetler� katılımcılar �le paylaştık.



birliğimizden

TMMOB, DİSK, KESK VE TTB BAŞKANLARI FLORMAR
İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİ.

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB Başkanları, MMO Kocael� 
Şube Yönet�m�m�z, Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu 
Üyeler�m�z send�kalı oldukları �ç�n �şten atılan ve 161 
gündür fabr�ka önünde d�renen Flormar �şç�ler�ne 
destek z�yaret�nde bulundular.

TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz destek 
z�yaret�nde şunları söyled�:

"Tam 161 gündür �şler�ne, alın terler�ne ve send�kal 
haklarına sah�p çıkmak �ç�n d�renen Flormar �şç�s� 
arkadaşlarım, Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� 
adına hep�n�z� saygıyla selamlıyorum.

OHAL koşulları altında başlattığınız ve �şveren�n tüm 
baskı ve zorbalıklarına rağmen yılmadan devam 
ett�rd�ğ�n�z d�ren�ş�n�z hep�m�ze büyük umut ver�yor. Ne 
mutlu s�ze k� bu umudu tüm Türk�ye'ye yaydınız, 
“Flormar Değ�l, D�ren�ş Güzelleşt�r�r” sloganını d�llere 
pelesenk ett�n�z.

Daha �y� koşullarda çalışmak, emeğ�n�n karşılığını 
�stemek ve bunlar �ç�n send�kalara üye olmak tüm 
emekç�ler�n en temel hakkıdır. Dünyanın h�çb�r yer�nde 
�şç�ler send�kalı olduğu gerekçes�yle �ş�nden atılamaz. 
Ama ne yazık k� Türk�ye'de bunun örnekler�ne çok 
rastlıyoruz. Çünkü patronlar, karşılarında ses�n� 
çıkaramayan, boyun eğen �şç� �st�yorlar. B�r araya 
gelerek hakkını arayan �şç�lerden korkuyorlar. Bu korku 
neden�yle türlü yalanlarla �şç�ler� �ş�nden ed�yorlar, 
onları susturab�lmek �ç�n her şey� yapıyorlar. Bunu 
yaparken de en büyük desteğ� hükümetten alıyorlar.

Bunun en son örneğ�n� 3. Haval�manı �şç�ler�n�n haklı 
�syanında da gördük. Tahtakuruları arasında yatmamak, 
balık �st�f� b�ç�mde taşınmamak, �nsanca koşullarda 
çalışmak �sted�kler� �ç�n gaza boğuldular, gözaltına 
alındılar, terör�stl�kle suçlandılar ve b�r kısmı da 
tutuklandılar.

Ortada b�r terör varsa, o da patronların ve s�yas� �kt�darın 
hakkını arayan emekç�lere uyguladığı b�r terör vardır. 
B�zler emek ve meslek odaları olarak yıllardan ber� 
patronların ve s�yasal �kt�darın emekç�lere uyguladığı 
bu teröre karşı çıktık, bundan sonra da çıkmaya devam 
edeceğ�z.

Bu ülkedek� mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
örgütü olarak d�ren�ş�n�z�  br kez da coşkuyla 
selamlıyorum.

S end�k al ı  o la l ım güzel leşe l �m,  örgüt lenel �m 
güzelleşel�m, b�r araya gelel�m güzelleşel�m!

Yaşasın emekç�ler�n b�rl�ğ�, yaşasın sınıf dayanışması!"



GELENEKSEL GECE VE PLAKET TÖRENİMİZ 1 ARALIK’TA

mmo’dan
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Odamızın 64. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız 
Geleneksel Oda Kuruluş Yıl Dönümü gecem�z, 1 Aralık 
2018 tar�h�nde Tryp by Wyndham  (Last�k İş Otel�- 
Baş�skele) gerçekleşecekt�r.

Gecede, meslekte 25, 40, 50 ve 60. yıllarını dolduran 
üyeler�m�ze plaket ver�lecekt�r.

Plaket almaya hak kazanan üyeler�m�z gecem�ze 
m�saf�rler�m�z (ücrets�z) olarak katılacaktır.

Tüm üyeler�m�z davet�yeler�n�  şubem�zden tem�n 
edeb�l�rler.

İRTİBAT VE REZERVASYON :
(0262) 324 69 33 / 122 S�bel KAHYA

TARİH : 1 Aralık 2018 Cumartes�
YER : Tryp By Wyndam (Last�k-�ş Otel� Baş�skele)
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ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI 2018 TAMAMLANDI
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MMO Öğrenc� Üye Kampı 2018, 30 Ağustos-6 Eylül 2018 tar�hler�nde İzm�r Al�ağa Yen� Şakran Afacan 
Gençl�k Ev�'nde gerçekleşt�r�ld�.

Türk�ye`n�n çeş�tl� şeh�rler�nden öğrenc� üyeler�n 
katılımıyla İzm�r`�n Al�ağa �lçes�ne bağlı Yen� Şakran'da 
başlayan ve 60 öğrenc� üyen�n katıldığı kamp, 30 Ağustos 
Perşembe günü öğle saatler�nde kayıtların yapılmasıyla 
başladı.

Oda Yönet�m Kurulu Sekreter Üyes� El�f Öztürk, Oda 
Merkez� Tekn�k Görevl�ler� Evren Sağ, Cem Şavur, Meltem 
Özdem�r,  İstanbul Şube Tekn�k Görevl� ler�  Yunus 
Küçükkelepçe ve Taşkınege Taşpınar, Ankara Şube Tekn�k 
Görevl�ler� Mualla Özgür Özkan ve Egegün Ünveren, Oda 
M e r k e z �  Ya y ı n  G ö r e v l � s �  Y ı l m a z  E r e n  k a m p ı n 
organ�zasyonunda çeş�tl� görevler üstlend�ler.

TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, Oda 
Yönet�m Başkanı Yunus Yener, Oda Yönet�m Kurulu Sayman 
Üyes� Bedr� Tek�n, Oda Yönet�m Kurulu Üyes� Yılmaz 
Yıldırım, Ankara Şube Yönet�m Kurulu Sekreter Üyes� Sey�t 
Al� Korkmaz ve İstanbul Şube Yönet�m Kurulu Sekreter 
Üyes� İbrah�m Tataroğlu kamp programı kapsamında, 
açılışta ve oturumlarda konuşmacı olarak yer aldılar.

Kampın açılış konuşmasını Oda Yönet�m Kurulu Başkanı 
Yunus Yener yaptı. Yener, 1996 yılında başlayan öğrenc� üye 
çalışmalarının �k� yılda b�r düzenlenen öğrenc� üye 
kurultayları ve de bu yıl beş�nc�s� düzenlenen Öğrenc� Üye 
Kampı �le sürdüğünü bel�rtt� ve emeğ� geçen herkese 
teşekkür ett�. Oda Başkanı konuşmasında özetle, bu 
kampın, öğrenc� üyeler�n Oda kültür ve perspekt�fler�n� 
kavramaları, b�rb�rler�yle kaynaşmaları ve mühend�sl�k 
sorunları �le ülke ve dünya anal�z�n� b�rl�kte yapab�lmeye 
katkı sağlamasını, ver�ml�, eğlencel�, dostça b�r ortamda 
geçmes�n� d�led�.

Oda Başkanı Yunus Yener'�n ardından İzm�r Şube 
Yö n e t � m  K u r u l u  B a ş k a n ı  Yü k s e l  Ya ş a r t e k � n  d e 
öğrenc�ler�m�z� selamladı. Açılış konuşmalarının ardından; 
tanışma,  k amp kural lar ı  ve  programı  hak k ında 
b�lg�lend�rme yapıldı.

Şubem�zden Mahmut İzzet Turhan, Ömer Şeker, 
Gökçen Bahadır katıldığı öğrenc� üye kampı, akşam yemeğ� 
sonrası �lk günün akşam oturumunda Em�n Koramaz ve 
Mehmet Soğancı'nın konuşmacı olduğu "TMMOB ve MMO 
Örgütlülüğü" başlıklı oturum gerçekleşt�r�ld�.

Kampın �k�nc� günü Tanışma Atölyes� �le başladı. İk�nc� 
günün �lk söyleş�s� Güncel S�yasal Gel�şmeler üzer�ne 
B�rGün Gazetes�  yazar ı  Oğuzhan Müf tüoğlu � le 

gerçekleşt�r�ld�. Aynı günün akşamında "Müz�kl� Türk�ye 
Tar�h�" başlık lı  söyleş�de Murat Mer�ç � le söyleş� 
gerçekleşt�r�ld�.

Takım sporları turnuvalarının açılışı da �k�nc� gün 
gerçekleşt�r�ld�. Ayrıca kamp boyunca düzenlenen ve 
moderatörlükler�n� öğrenc� üyeler�n yaptığı oturumlarda 
b�rçok konu ele alındı.

Sonrak� günlerde sırasıyla, “Fotovolta�k Güneş Enerj�s�” - 
İzzet Seferbeyoğlu, "İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ�-R�sk 
Değerlend�rme" - Bedr� Tek�n, "Mühend�sl�ğ�n Tar�h�" - El�f 
Öztürk, "Mekan�k Tasarım" - Yılmaz Yıldırım, "Olağan 
Şüphel�ler" - Av. Barış Türkmenoğlu, Av. Arzu Hazer ve 
Av.Atakan Güngör, “B�r Köyün Kap�tal�zmle İmt�hanı” - Ercan 
Kesal, "D�yalekt�k" - İlhan Kam�l Turan, "Sanay� 4.0" - İbrah�m 
Tataroğlu söyleş�ler� gerçekleşt�r�ld�. 

Y�ne kampta l�der eğ�tmenler eşl�ğ�nde "Tanışma", 
"MMO Örgütlülğü" ve "3D Pr�nter" atölyeler� yapıldı. 

"MMO Öğrenc� Üye Örgütlülüğü" başlıklı forumda, nasıl 
b�r öğrenc� üye örgütlülüğü olması gerekt�ğ�ne da�r söz 
alan kamp katılımcıları görüşler�n� paylaştılar. Kamp 
değerlend�rmes�nde, tüm katılımcıların kampa yönel�k 
görüşler� alındı, kamp yönet�m�n�n düşünceler� öğrenc� 
ü ye l e r  � l e  p ay l a ş ı l d ı .  B u  b ö l ü m d e  ö ğre n c �  ü ye 
örgütlülüğünden gelen Ankara Şube Yönet�m Kurulu 
Sekreter Üyes� Sey�t Al� Korkmaz ve İstanbul Şube Yönet�m 
Kurulu Sekreter Üyes� İbrah�m Tataroğlu öğrenc�ler �le 
söyleş� gerçekleşt�rd�.

5 Eylül Çarşamba akşamı Murat Mer�ç'�n katılımıyla "Esk� 
45`l�kler" eşl�ğ�nde eğlen�ld�.

Kampta ayrıca D�k�l� koylarında tekne turuna çıkıldı.
Kamp yaşamında b�rçok �ş öğrenc� üyeler tarafından 

nöbet s�stem�yle ortaklaşa yapıldı. Her gün 07.30'da güne 
uyanış, sabah sporu ve yüzme �le başlayan günler, 
09.30'dak� kahvaltıların ardından saat 10.30'da başlayan, 
önceden bel�rlenm�ş konulardak� programlarla sürdü. 

B�lg� yarışması, voleybol, futbol, basketbol, masa ten�s�, 
dart, langırt ve yüzme yarışlarının düzenlend�ğ� kampta, 
yarışmalarda b�r�nc� gelen k�ş�, grup ve takımlara kupa, 
madalya, k�tap vb. hed�yeler ver�ld�.

6 Eylül Perşembe günü sabahı, kahvaltının ardından 
kamp, tatlı yorgunluklarla, yen� arkadaşlıklarla ve 
örgütlülük b�l�nc�yle sona erd�.



mmo’dan

10 EKİM KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ !

Türk�ye'n�n en kanlı saldırısı 10 Ek�m 2015 Ankara Gar Katl�amı 3. yılında TMMOB, DİSK, KESK, TTB ve       
10 EKİM DERNEĞİ tarafından hayatını kaybedenler anısına oluşturulan anma etk�nl�ler� kapsamında   

basın açıklaması, oturma eylem� ve b�r panel gerçekleşt�r�ld�.

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter� ünvanı �le  Şube Başkanımız Murat 
KÜREKCİ'n�n yönett�ğ� Panele, 10 Ek�m Derneğ� Yönet�c�s� ve aynı zamanda saldırıda hayatını 
kaybeden Korkmaz TEDİK'�n babası Erdoğan TEDİK, 10 Ek�m Davası Avukatı Av. İlke IŞIK, 
Kocael� Dayanışma Akadem�s� adına Doç.Dr.Yücel DEMİRER ve B�rgün Gaztes� Yönet�c�s� 
İbrah�m AYDIN konuşmacı olarak katıldı.

Panel, saldırıda hayatını kaybedenler�n anısına yapılan saygı duruşu sonrasında, 
konuşmacıların saldırının olduğu gün ve sonrasında yaşanan süreç hakkında yaptığı 
açıklamalar ve karşılıklı �fade ed�len görüşler �le tamamlandı. 



şube günlüğü

PMP PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ DÜZCE
TEMSİLCİLİĞİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZ 09 EYLÜL
2018 TARİHİNDE LEMAN KÜLTÜR/İZMİT

TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KURSUMUZ
14-17 EYLÜL TARİHLERİ ARASI ŞUBE EĞİTİM

SALONUMUZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR
PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN

AÇIKLAMASI VE KOKTEYLİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Düzce İl Tems�lc�l�ğ�m�zde 
gerçekleşt�r�len PMP Proje Eğ�t�m� m�z 08-09 Eylül 2018 
tar�hler�  arası  Vedat BOZKAN eğ�tmenl�ğ�nde 
gerçekleşt�r�ld�.
Eğ�t�m�m�ze 13 üyem�z katılım sağladı.

Geleneksel hale gelen Şube Üye kahvaltımız 09 Eylül 
2018 tar�h�nde Leman Kültür İzm�t tes�sler�nde 
gerçekleşt�r�ld�. Yaklaşık 120 üyem�z�n katılım sağladığı 
kahvaltımızda üyeler�m�z ve a�leler�yle key�fl� b�r pazar 
günü geç�r�ld�.

Temel B�l�rk�şl�k Kursumuz 14-15-16-17 Eylül 2018 
tar �hler �nde şube Şube Eğ�t �m Salonumuzda 
gerçekleşt�r�ld�. 
Eğ�tmenl�ğ�n� Prof. Dr. Gönül BALKIR ve Mak. Müh.İSG 
Uzmanı Hüsey�n Cemal HÜSEYİN'�n gerçekleşt�rd�ğ� 
eğ�t�m�m�ze 24 üyem�z katılım sağladı.

TMMOB tar�h�nde öneml� b�r yer� olan 19 Eylül 1979 �ş 
bırakma eylem�n�n yıldönümünde, 2011 yılından bu 
yana kutlanan 19 Eylül Mühend�s, M�mar, Şeh�r 
Plancıları Dayanışma Günü 19 Eylül 2018 tar�h�nde 
M�marlar Odası Taş b�nada TMMOB üyeler�n�n b�r araya 
gelmes� �le kutlandı.

YENİ ÜYE TANIŞMA TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1 Ek�m Pazartes� günü TMMOB Mak�na Mühend�sler� 
Odası Kocael� Şubem�zde Odamıza yen� kayıt yaptıran 
meslektaşlarımızla tanışma toplantısı düzenlend�. 
Toplantı Şube Sekreter� Mehmet Al� ELMA 'nın açılış 
konuşmasıyla başlarken, etk�nl�k üyeler�m�ze Oda yapısı 
ve çalışmaları hakkında yapılan sunumla devam ett�. 
B�lg�lend�rme sunumunun ardından meslektaşlarımıza 
Oda rozetler�n�n takd�m ed�ld�.
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şube günlüğü

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ORYANTASYON
EĞİTİMİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ELEKTRİKSEL
SİSTEMLER EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜH.
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLE TANIŞMA

ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

PORTATİF UYGULAMALAR İLE TİTREŞİM
ANALİZİ SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“T�treş�m Anal�z� ve Portat�f Uygulamalar” konulu Eğ�t�m 
Sem�ner�, 28 Eylül 2018 Cuma günü, Saat:10:00 – 16:00 
arasında, TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� 
Şubes� Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�zde, Bakım 
Mühend�sl�ğ� alanında faal�yet gösteren 18 k�ş�n�n 
katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.
ENOTEK F�rması uzmanları Ömer HEPERKAN, Mustafa 
BAYSAL ve eğ�tmen  Kareem AL-ASHRI  - (Lead Techn�cal 
Sales Manager@Baker Hughes GE) tarafından sunulan 
eğ�t�mde Kest�r�mc� Bakım, T�treş�m Anal�z�ne G�r�ş, 
T�treş�m C�hazı İle Data Toplama Uygulaması, Toplanan 
Ver�ler�n B�lg�sayarda Anal�z� konularında b�lg� ver�l�p 
pompa ün�tes�nde uygulama gerçekleşt�r�ld�.

Odamızdan yetk� almış EKB Uzmanlarının, BEP-TR II 
vers�yonu �ç�n yetk�ler�n�n güncellenmes�ne yönel�k 
BEPTR2 Oryantasyon Eğ�t�m� MMO Kocael� Şube 
Uygulamalı Eğ�t�m merkez�m�zde gerçekleşt�r�ld�.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve ELEKTRİKSEL SİSTEMLER”  
konulu eğ�t�m sem�ner�m�z, 4 Ek�m 2018 Perşembe 
günü arasında Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� 
Ş u b e s �  U y g u l a m a l ı  E ğ � t � m  M e r k e z � m � z d e 
gerçekleşt�r�ld�. Türk Tes�sat Mühend�sler� Derneğ� 
(TTMD) �le MMO Kocael� Şube ortak etk�nl�ğ� olarak 
gerçekleşt�r�len sem�nere Mühend�s ve Tekn�k 
elemanlardan oluşan 42 k�ş� katılım sağladı. Sem�ner� 
SCHNEIDER-ELECTRIC Uzmanlarından Elk.Müh. Enes 
AKGÜN sundu.

KOÜ Mühend�sl�k Fakültes� Endüstr� Mühend�sler�ne 
yönel�k 09 Ek�m 2018 tar�h�nde tanışma etk�nl�ğ� 
düzenlend�. Endüstr� Mühend�sl�ğ� ve gelecek üzer�ne 
panel şekl�nde düzenlenen etk�nl�ğ�m�zde; Şube 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Murat KÜREKÇİ, Şube 
Başkan Vek�l�m�z Emrah AYDEMİR, Şube Yönet�m Kurulu 
üyem�z Orhan DEMİR, ve Öğrenc� Üye Kom�syon 
Üyem�z G�zem YALÇIN  konuşma yaparak görüşler�n� 
paylaştı. Etk�nl�ğ�m�ze 94 öğrenc� katılım sağlarken, 
öğrenc�lere odaya kayıt olmanın önem� vurgulanarak, 
kayıt formu dağıtıldı.

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
ad.soyad@mmo.org.tr

şeklinde e-posta adresi almak
için Şubemize başvurunuz.

Başvuru: kocaeli@mmo.org.tr



şube günlüğü

SAFRANBOLU & AMASRA GEZİMİZ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sosyal Etk�nl�kler Kapsamında organ�ze ett�ğ�m�z 
Safranbolu&Amasra turumuz 06-07 Ek�m 2018 
tar�hler�nde gerçekleşt�r�ld�.
Düş Pat�kası Tur�zm rehberl�ğ�nde planlanan gez�m�z 32 
üye ve yakınlarımızın katılımıyla key�fl� b�r haftasonu 
gez�s� olarak tamamlandı. 
Gez�m�zde;  lk gün Safranbolu da Kaymakamlar Ev�, 
C�nc�n Hanı, Hamam, Mehmet Paşa Cam��, Hükümet 
konağı ve Saat Kules� Tokatlı Kanyonu üzer�nde bulunan 
Cam teras'ı ve Su Kemerler�n� gezd�kten sonra Bulak 
köyünde bulunan muhteşem Menc�l�s Mağarası 
dolaşıldı,

İk�nc� gün Bektaş� köyü olan Yörük Köyüne g�d�ld�, Yörük 
Köyünde Kaymakçıoğlu Evler�, S�pah� Konağı, Hacı 
Kavas ve esk� çamaşırhanes� ve köy sokaklarında 
fotoğraf molaları vererek, ardından Amasra'ya hareket 
ed�ld�. Amasra'yı tepeden göreb�leceğ�m�z yerlerde 
fotoğraf molaları verd�kten sonra müze kent olan 
Amasra'yı gezmeye başlandı.. 

Öğle yemeğ�m�z� ünlü balık restoranlarında yen�lerek, 
Amasra'da Amasra Kales�, Surlar, Oymacılar Çarşısı, 
Cenev�z armaları ve Çek�c�ler Çarşısını gezd�kten sonra 
dönüşe geç�ld�.
KATILAN TÜM ÜYE VE DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR 
EDERİZ...

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜM BAŞKANLARI
 ZİYARETİ YAPILDI

13
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Şube Yönet�m Kurulu üyeler�m�z tarafından Kocael� 
Ü n � ve r s � t e s �  O t o m o t � v,  M a k � n a ,  M e k a t ro n � k 
Mühend�sl�ğ� bölümler� z�yaret ed�ld�. 
Bölüm hocalarına, Kocael� şuben�n öğrenc�ler ve 
hocalar tarafından kullanılab�lecek Uygulamalı Eğ�t�m 
Merkez� ve İnsan Kaynakları anlatıldı.

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.



şube günlüğü

ÖĞRENCİ ÜYE TANIŞMA & SÖYLEŞİ VE
KOKTEYLİMİZ 16.10.2018 TARİHİNDE

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTISI VE PAZAR
SÖYLEŞİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Her ay Per�yod�k olarak, üyeler�m�z�n b�r araya gelerek 
t a n ı ş m a  v e  k a y n a ş m a  e t k � n l � ğ �  o l a r a k 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z, Geleneksel Üye Kahvaltımız, bu 
pazar Şa�r Şükrü ERBAŞ'ın söyleş�, ş��r d�nlet�s� ve �mza 
günü �le devam ett�.
Toplumsal duyarlılığı ş��rler�ne aktarmış şa�r�m�z Şükrü 
ERBAŞ üyeler�m�zle söyleş�s� sonrası, k�taplarını 
�mzaladı.  

“Ben ona ded�m k� 
Suyun üç hal� var 
Dördüncüsü sens�n...
İnsan adım atmazsa 
G�demez k� �y�l�ğe 
Hüznümü düzeltens�n...
Ben ona ded�m k� 
Bütün kuşlar tüned� 
Göğümdek� tek kanatsın...”

“Ve ş��r tek kalem�zd�r b�z�m...”

Şükrü ERBAŞ

16 Ek �m 2018 tar �h�nde Kocael �  Ün�vers �tes � 
Mühend�sl�k Fakültes� Mak�na, Endüstr� ve Mekatron�k 
M ü h e n d � s l � ğ �  B ö l ü m l e r � n d e  ö ğ r e n � m  g ö r e n 
mühend�sl�k öğrenc�ler�ne yönel�k olarak Öğrenc� Üye 
Kom�syonumuz tarafından M�marlar Odası Taş B�na'da 
Ta n ı ş m a  To p l a n t ı s ı  ve  K o k t e y l �  d ü z e n l e n d � . 
Kokteyl`�m�ze 90 öğrenc� üyem�z, tems�lc�l�k, Şube 
Yönet�m�z Kurulu üyeler�m�z katıldı.

“REDÜKTÖRLER” EĞİTİMİ 19 EKİM 2018
TARİHİNDE UYGULAMALI EĞİTİM

MERKEZİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“REDÜKTÖRLER” eğ�t�m sem�ner�m�z, 19 Ek�m 2018 
Cuma günü saat:10:00 – 12:30 arasında Mak�na 
Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Uygulamalı Eğ�t�m 
Merkez�m�zde gerçekleşt�r�ld�. Sem�ner� YILMAZ 
REDÜKTÖR F�rması Uzmanlarından Mak.Müh. Mehmet 
Nac� ŞENSOY ve Mak.Müh. Emrah BEKTAŞ verd�.



ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ
VERİMLİLİĞİ UYGULAMALI EĞİTİMİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB TARİHİ VE DEĞERLERİ PANELİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KESTİRİMCİ VE KORUYUCU BAKIM SEMİNERİ
23-24 EKİM TARİHLERİ ARASINDA

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HUKUK SEMİNERLERİ - 2 PANELİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü

MERİÇLER EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.'n�n organ�ze 
ett�ğ�,  S�r te O�l  Company (SOC) L�bya devlet� 
lokasyonunda çalışan mühend�s ve tekn�k elemanlarına 
3 Ek�m, 19 Ek�m ve 20 Ek�m 2018 tar�hler�nde 3 ayrı gün 
Endüstr�yel Tes�slerde Enerj� Ver�ml�l�ğ�ne �l�şk�n 
uygulamalı eğ�t�m gerçekleşt�r�ld�. Toplam 16 k�ş�n�n 
katıldığı eğ�t�mlerde MMO Uygulamalı Eğ�t�m 
Merkez�m�zdek� Eğ�t�m Ün�teler�ne Enerj� Ver�ml�l�ğ� 
uygulamalı olarak anlatıldı.

Mühend�sl�k M�marlık Etk�nl�ğ� kapsamında;
"TMMOB TARİHİ VE DEĞERLERİ" konulu panel�m�z.
36.37 dönem TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanımız Kaya 
GÜVENÇ'�n katılımıyla 20 Ek�m Cumartes� Saat : 14.30'da 
M�marlar Odası Taş B�na da gerçekleşt�r�ld�.

MİMAR MÜHENDİSLER HAFTASINDA İYİ PARTİ
MİLLETVEKİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN ZİYARET EDİLDİ

Mühend�s M�marlar Haftası neden�yle sorunlar�m�z�n 
sah�plen�lmes� amacıyla İy� Part� Kocael� Mv. Lütfü 
Türkkan z�yaret� gerçekleşt�r�ld�.
Z�yarete Mak�na Mühend�sler� Kocael� Yönet�m Kurulu 
Başkanı Murat Kürekç�, Yönet�m Kurulu üyes� Hüsey�n 
ÇELİK, Gebze Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu başkanı S�nan 
YÜCEL, Tekn�k görevl�m�z Tanfer YEŞİLTEPE ve Elekr�k 
Mühend�sler Odası Başkanı Ahmet SÖZEN katıldı.

Koruyucu ve Kest�r�mc� Bakım 
Eğ�t�m�, Mak�ne Mühend�sler� 
Odası Kocael� Şubes� Bakım 
Personel� Uygulamalı Eğ�t�m 
Merkez�m�zde 23-24 Ek�m 
2 0 1 8  t a r � h l e r � n d e 
g e r ç e k l e ş t � r � l d � .  u z m a n 
üyem�z Mak.Müh. Hasan 
V E N E D İ K O Ğ L U ' n u n 
sunumuyla gerçekleşt�r�len 
eğ�t�me faal�yet alanımızda 
bulunan bakımcı mühend�s 
ve tekn�k eleman 13 k�ş�n�n katılım sağladı.  

15
14 Hukuk Sem�nerler�  -  2  eğ�t�m�m�z;  M�marlar, 

Mühend�sler Haftası  etk �nl �k ler�  kapsamında, 
23.10.2018 tar�h�nde saat: 18:30 da Şube Eğ�t�m 
s a l o n u m u z d a  A v .  B a n u  S Ö Z A L  t a r a f ı n d a n  
gerçekleşt�r�ld�. İş ak�tler�ne son ver�len üyeler�m�z�n 
yasal hakları �le �lg�l� b�lg� paylaşıldı.



şube günlüğü

“KALİTE SÜREÇ KONTROLÜ (FMEA)”
SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kal�te Süreç Kontrolü (FMEA) Sem�ner�m�z Vedat 
BOZKAN - Mak�na Yük. Müh. A Sınıfı İGU & Yalın Üret�m 
Danışmanı sunumuyla 25 Ek�m 2018 Perşembe günü 
Şube Eğ�t�m salonunda gerçekleşt�r�ld�.
Sem�ner�m�ze 24 k�ş� katılım sağladı.

CHP MİLLETVEKİLİ HAYDAR AKAR
ZİYARET EDİLDİ

Mühend�s M�marlar Haftası neden�yle, mühend�s ve 
m�marların sorunlarının �y�leşt�r�lmes� konularında 
öner�  ve görüşler �n�n al ınması  amacıyla CHP 
Cumhur�yet Halk Part�s� Kocael� M�lletvek�l� Haydar 
AKAN z�yaret� gerçekleşt�r�ld�.

Z�yarete Mak�na Mühend�sler� Kocael� Yönet�m Kurulu 
üyeler� Hüsey�n ÇELİK, Ömer BOZKURT,  Elekr�k 
Mühend�sler Odası Başkanı Ahmet SÖZEN,  Çevre 
Mühend�sler� Odası Şb.Başkanı Sa�t AĞDACI, Jeoloj� 
Mühend�sler� Odası Başkanı N�yaz� TEMİZKAN katıldı.

şube günlüğü - sakarya

CHP Kocael� M�lletvek�l� Haydar AKAR ve CHP Sakarya İl 
Başkanlığı Tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�.

Sakarya Tems�lc�l�ğ�m�zde LPG Dolum Personel� Eğ�t�m� 
düzenlend�. Mak�ne mühend�s� B�rkan SÜNGÜ 
tarafından ver�len eğ�t�me 15 personel katıldı. Yapılan 
sınav sonucu başarılı olan personele eğ�t�m sert�f�kaları 
ver�ld�. 

TMMOB Sakarya b�leşenler� olarak değerlend�rme 
toplantısı gerçekleşt�r�ld�. Toplantıya 13 TMMOB üyes� 
katıldı.

CHP SAKARYA İL BAŞKANLIĞI
TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

LPG DOLUM PERSONELİ EĞİTİMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SAKARYA BİLEŞENLERİ  DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mühendis, Mimarlar ve Şehir Plancıları

Meslek Odalarına Neden Üye Olmalıdır?
TMMOB mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek 
örgütüdür. TMMOB’nin temel ilkesi, mühendislik, mimarlık ve 
şehir planlama alanlarını düzenlemek; mesleki eğitim ve 
meslektaş dayanışması temelinde üyelerinin hak ve çıkarlarını 
korumaktır. Meslek odalarının, üyelerinin çalışma 
yaşamlarındaki sorunlarına karşı sorumlulukları vardır. Bu 
sorumlulukların daha etkin yerine getirilebilmesinin yolu 
elbetteki meslektaşların birbirleriyle dayanışması ve meslek 
odaları ile örgütlü ilişki kurmasından geçmektedir. Değerli 
meslektaşlarımız, meslek odalarınızla kurulan ilk iletişim üye 
olmaktan geçmektedir.

Meslek Odanıza

Üye Olmalısınız?
Neden



şube günlüğü - sakarya

Sakarya �l Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulumuz Sakarya 
Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes� Rektörü Prof.Dr. 
Mehmet SARIBIYIK ve Genel Sekreter Dr. Öğret�m Üyes� 
Gökhan ERGEN' � z�yaret ett�.Z�yarette oda- ün�vers�te 
�şb�rl�ğ� konuları görüşüldü. 

Sakarya Uygulamalı B�l�mler ün�vers�tes� Mak�ne 
Mühend�sl�ğ� Bölümünde Mak�ne Mühend�sl�ğ�ne G�r�ş 
ders�nde Mak�ne Mühend�sler� Odası hakkında 
öğrenc�ler� b�lg�lend�rd�k. 

Sakarya Tems�lc�l�k yürütme kurulumuz üye z�yaretler� 
kapsamında TIRSAN A.Ş'de çalışan üyeler�m�z� z�yaret 
ett�. Oda çalışmaları ve üye örgütlülüğü hakkında 
b�lg�lend�rme yapıldı

1 3 . 1 0 . 2 0 1 8 - 2 0 . 1 0 . 2 0 1 8  Ta r � h l e r �  a r a s ı n d a 
gerçekleşt�r�len turnuvada dereceye g�ren üyeler�m�z
1- Erol PATLAR
2- Orhan CANTEKİN
3- Al� İRİÇ

3. GELENEKSEL TAVLA TURNUVAMIZI
GERÇEKLEŞTİRDİK

Autodesk F�rması �şb�rl�ğ�nde İŞ'te Tasarım Z�rves� 
Etk�nl�ğ� düzenled�k.M�mar ve Mühend�slere yönel�k 
olarak düzenlenen etk�nl�ğe 110 k�ş�l�k b�r katılım 
sağlandı. 

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BASINÇLI HAVA TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TIRSAN A.Ş. ÜYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İŞ’TE TASARIM ZİRVESİ ETKİNLİĞİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MAKİNE MÜHENDİSİ ÖĞRENCİLERİNİ
ODAMIZ HAKKINDA BİLGİLENDİRDİK

17
16 “BASINÇLI HAVA TEKNOLOJİLERİ”  konulu eğ�t�m 

sem�ner�m�z, 11 Ek�m 2018 Perşembe günü saat:14:00 – 
17:00 arasında Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� 
Şubes� Sakarya Sanay� ve T�caret Odası'nda, Uzman 
ü y e m � z  M a k � n a  M ü h e n d � s �  E m r e  A N D A Ç ' ı n 
eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�.



şube günlüğü - bolu

Temel V�brasyon Anal�z� sem�ner�m�z 03.11.2018 
C u m a r t e s �  g ü n ü   ü y e m � z  Ya v u z  Tü t ü n o ğ l u 
eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşt�r�lf� 12 üyem�z katılım 
sağladı.

TMMOB Bolu İl Koord�nasyon Kurulu olarak 19 EYLÜL 
TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 
D A Y A N I Ş M A  g ü n ü n d e  b a s ı n  a ç ı k l a m a s ı 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

10 Ek�m 2018 tar�h�nde MMO Düzce İl Tems�lc�l�ğ� Eğ�t�m 
Salonunda Mak�na Mühend�sler� Odası, M�marlar Odası 
ve Tema Vakfı Düzce İl Tems�lc�l�kler�n�n ortaklaşa 
düzenled�ğ� “Doğa Sanay� Sağlık Kent” �s�ml� konferans 
göğüs hastalıkları uzmanı Per� Arbak ve Öğr. Gör. 
Oğuzhan Kend�rl�'n�n konuşmacı olarak katılımıyla 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

şube günlüğü - düzce

şube günlüğü - gebze

YANGIN GÜVENLİĞİ SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
Kom�syonun katkıları �le 20 Eylül 2018 tar�h�nde üyem�z 
Orhan Sönmez'�n sunumuyla “Yangın Güvenl�ğ�” 
sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. Sem�nere �ş güvenl�ğ� 
alanında çalışan 30 k�ş� katılım sağladı. 

KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Teknoloj� Kom�syonunun 
katkıları �le 26 Eylül 2018  Çarşamba günü Başak Koç 
Davulcu'nun sunumuyla “Kal�te Mühend�sl�ğ�” sem�ner� 
gerçekleşt�r�ld�. Sem�nere 35 üyem�z katılım sağladı.

TEMEL VİBRASYON ANALİZİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB DAYANIŞMA GÜNÜ
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DOĞA SANAYİ SAĞLIK KENT KONULU
KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BASINÇLI HAVA TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Enerj� Kom�syonun katkıları 
�le “Basınçlı Hava Teknoloj�ler�” sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. 
Mak�na Mühend�s�  Emre Andaç'ın sunumuyla 
gerçekleşt�r�len sem�nere 16 üyem�z katılım sağladı. 



şube günlüğü - gebze

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PANELİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
kom�syonun kakıları �le Gebze T�caret Odası Konferans 
Salonunda İSİG panel� gerçekleşt�r�ld�. Yaklaşık 100 
k�ş�n�n katıldığı panel Gebze Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu 
Başkanı S�nan Yücel'�n açılış konuşmasıyla başladı. 
Gerçekleşt�r�len panelde İş Güvenl�ğ� Uzmanları 
Send�kası Başkanı İrfan Sayar �ş güvenl�ğ� uzmanlarının 
meslek� sorunları ve çözüm öner�ler� üzer�ne sunum 
yaptı. Avukat Hüsey�n Numan B�l�r, �ş güvenl�ğ� 
uzmanlarının hukuk� hakları üzer�ne b�r sunum 
gerçekleşt�rd�. İk� bölümde gerçekleşt�r�len panel�n 
�k�nc� bölümünde MMO Kocael� Şube Yönet�m Kurulu 
Üyes� Selçuk Karstarlı “Türk�ye de İş C�nayetler�” üzer�ne 
sunum gerçekleşt�r�ld�. Gazetec� Hal�l Yen� �se yerel ve 
ulusal basında �ş c�nayetler�n�n yer alması ve �ş 
kazalarının medyada nasıl yer aldığı üzer�ne konuştu. 
Panel�n son bölümünde �se panele katılım sağlayan 
d�nley�c�ler�n soruları �le devam ett�. 

Üyeler�m�z ve a�leler�ne yönel�k olarak düzenled�ğ�m�z 
geleneksel üye kahvaltımız sosyal etk �nl�k ler 
kom�syonun katkıları �le 21  Ek�m  2018 tar�h�nde 
Bayramoğlu Doğa Park Restaurantta gerçekleşt�r�ld�. 
Kahvaltı etk�nl�ğ�m�ze 50'y� aşkın üyem�z katılım 
sağladı.

Gebze İ lçe Tems�lc�l�ğ�m�zde 22-24 Ek�m 2018 
tar�hler�nde Hakan Yavuz'un eğ�tmenl�ğ�nde Yangın 
Tes�satı Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu gerçekleşt�r�ld�.

19
18

YENİ ÜYE TANIŞMA TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

G e b z e  İ l ç e  Te m s � l c � l � ğ � m � z e  y e n �  ü y e  o l a n 
meslektaşlarımızla tanışma toplantısı ve rozet takma 
etk�nl�ğ� gerçekleşt�r�ld�. Tems�lc�l�k kom�syonlarımızın 
da katıldığı etk�nl�k sonunda yen� kayıt yaptıran 
üyeler�m�ze oda rozetler� takıldı.



basın açıklaması

3. HAVALİMANI İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ TALEBİMİZ,
MÜCADELELERİ MÜCADELEMİZDİR.

İş c�nayetler�ne ve �nsanlık dışı çalışma koşullarına karşı 
�ş bırakan 3. Haval�manı �şç�ler�n�n talepler� 15 Eylül 
2018 Cumartes� günü sabaha karşı gerçekleşen pol�s ve 
jandarma baskınıyla bastırılmak �stend�. Yaklaşık 500 
�şç�, devlet�n kolluk güçler� tarafından gözaltına 
alınarak, taşeron ş�rketler�n araçlarıyla karakollara 
taşındı. Yetmed� İnşaat İş ve Dev Yapı İş send�kalarının 
çağrısı �le 15 Eylül 2018 Cumartes� �şç�lere destek 
açıklaması yapmak �steyenlerde gözaltı ve ş�ddetle karşı 
karşıya kalınmıştır.

İşç� Sağlığı ve İş güvenl�ğ� Mecl�s�n�n kamuoyuna 
yansıyan ver�ler�ne göre en az 35 �ş c�nayet�n�n 
yaşandığı ancak gerecekte bu sayının ne kadar üzer�nde 
�şç�n�n öldüğünün b�le tam olarak b�l�nmed�ğ� bu 
�nsanlık dışı şartlara tek b�r müdahales� olmayan hatta �ş 
c�nayetler� haberler�n� g�zlemeye çalışan �kt�darın sıra 
yasaların tanıdığı haklarını talep eden �şç�lere dönük 
saldırgan tutumu kabul ed�lemezd�r. 

Soruyoruz: “İş kazalarına karşı önlemler alınsın, 
yatakhaneler-banyolar tem�z olsun, tahtakurusu 
sorunu çözülsün, maaşlar elden ver�lmes�n, SGK ve 
verg� hırsızlığı yapılmasın, ücretler zamanında ödens�n” 
talepler�n� karşılanamayacak talepler olarak görüp 
�şç�lere saldırı emr�n� veren �rade k�md�r?

Hukuk dışı ve �nsanlık dışı 18. yüzyıl çalışma koşulları 
sona erd�rmek yer�ne �şç�ler�n üzer�ne kolluk gücü 
gönder�lmes�, �şverenler �le ülkey� yönetenler�n 
ortaklığının açık b�r �t�rafıdır. 

Jandarma karakollarının önündek� taşeron ş�rket �mzalı 
“gözaltı” araçları bu düzen�n sembolü olarak tar�he 
geçm�şt�r. Bell� k� devlet�n b�r çok �hales�n�n torp�ll�s� 
olan, verg�ler� sıfırlanan, doğayı yok eden, emeğ� yok 

sayan projeler�yle b�l�nen, m�llete yönel�k küfürler�yle 
namlanan 3-5  ş � rket �n  güvenl �ğ� ,  � şç � ler �n  �ş 
güvenl�ğ�nden, sağlığından, yaşamından öneml�d�r.  

AKP �kt�darı “köle değ�l�z” d�yen haval�manı �şç�ler�n� 
gözaltına alarak, Türk�ye'n�n tüm �şç� ve emekç�ler�ne 
“Hayır köles�n�z” yanıtı verm�şt�r. 

İnsanlık dışı çalışma çalışma koşullarını, devlet�n zor 
aygıtları kullanılarak dayatanlar b�ls�n k�, 29 Ek�m'de b�r 
s�yas� göster� �le açmak �sted�kler� Haval�manı, doğa 
katl�amıyla, �şç� ölümler�yle, �şç�ler�n haklı talepler�n�n 
zor kullanarak ez�lmek �stenmes�yle, yandaşları zeng�n 
eden döv�z üzer�nden garant�l �  sözleşmelerle 
anılacaktır. 

Bu kara lekeler�n daha da büyümemes� �ç�n gözaltına 
alınan �şç�ler derhal serbest bırakılmalı, �şç�ler�n 
y a y ı n l a d ı k l a r ı  a ş a ğ ı d a  y a z ı l ı  t ü m  t a l e p l e r � 
karşılanmalıdır. 

• Habers�z şek�lde �şten atılanlar �şe �ade ed�ls�n.
• Serv�s sorunu çözülsün.
• Yatakhane, lavabo, banyo tem�zl�kler� düzenl� olarak 
yapılsın, tahtakurusu sorunu çözülsün.
• Maaşların tamamı hesaba yatırılsın, elden maaş 
ödemes� yapılmasın.
• Geçm�şe dönük ödenmeyen ücretler ödens�n.
• 6 aydır maaşları yatırılmayan �şç�ler�n ödemeler� 
yapılsın.
• İş c�nayetler� çözülsün.
• Rev�r personel� �şç�lerle �lg�lens�n, gerekl� sağlık 
malzemeler�n�n tem�n� sağlansın, �şç�lere dönük 
aşağılayıcı muamele engellens�n.
• İşç� ve formenler aynı yemekhanede yemek yes�n.
• Sorunlara sebep olan İGA yetk�l�ler� görevden alınsın.
• Bayram �kram�yes� ver�ls�n.
• Azerbaycanlı �şç�ler�n bulunduğu ek�b�n başı Sel�m 
Öztürk,yarattığı mağdur�yet dolayısıyla �şten atılsın.
• İşç� kıyafetler� ver�ls�n.
• Serv�ste geçen süre mesa� olarak ver�ls�n.
• Bu talepler�n kabul ed�ld�ğ� basın karşısında okunsun.

TMMOB 
KOCAELİ İL KOORDİNASYON SEKRETERİ
MURAT KÜREKÇİ
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19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI
DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ
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TMMOB tar�h�nde öneml� b�r yer� olan 19 Eylül 1979 �ş bırakma eylem�n�n yıldönümünde, 2011 yılından bu 
yana kutlanan 19 Eylül Mühend�s, M�mar, Şeh�r Plancıları Dayanışma Günü 19 Eylül 2018 tar�h�nde 
M�marlar Odası Taş b�nada TMMOB üyeler�n�n b�r araya gelmes� �le kutlandı. 
Bu güne kadar hayatını kaybetm�ş Mühend�s, M�mar, Şeh�r Plancılarına yapılan saygı duruşu sonrası 
Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube Başkanı, İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter� Murat Kürekç�'n�n 
yapmış olduğu basın açıklaması sonrası, MMO üyeler�nden oluşan Grup Balans ın müz�k d�nlet�s�yle 
devam ett�. Yapılan Basın açıklamasına ve Kokteyl'e; K�mya Mühend�sler� Odası Şb.Başkanı Hal�m 
KARABEKİR, Elektr�k Mühend�sler� Odası Şb.Başkanı Ahmet SÖZEN M�marlar Odası Şb. Başkanı Füsun 
YILMAZ Çevre Mühend�sler� Odası Şb.Başkanı Sa�t AĞDACI Jeoloj� Mühend�sler� Odası Başkanı N�yaz� 
TEMİZKAN Z�raat Mühend�sler� Odası İl Tems.Başkanı Özgür YILMAZ Har�ka Kadastro Mühend�sler� Odası 
İl Tems.Başkanı Cuma ÖZDEMİR ve TMMOB üyeler� katıldı .

Bugün 19 Eylül TMMOB Mühend�s, M�mar ve Şeh�r 
Plancıları Dayanışma günü. 19 Eylül 1979 tar�h�nde 
TMMOB'n�n “ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ 
VE İNSANCA YAŞANABİLECEK BİR ÜCRET” çağrısıyla,  
Türk�ye'n�n 55 farklı �l�nde, 740 �şyer�nde, Mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancılarının hayatın her alanında, 
üret�m�n her aşamasında gerçekleşt�r�len �ş bırakma 
eylem�n�n otuz dokuzuncu yıldönümü. 

19 Eylül tar�h�, maden ocaklarından enerj� santraller�ne; 
fabr�kalardan tarlalar; şant�yelerden bürolara dek farklı 
�şyerler�nde çok zor koşullar altında görev yapan, bu 
ülke �ç�n düşünen, planlayan, üreten mühend�s, m�mar 
ve şeh�r plancılarının meslek onurlarına, özlük haklarına 
v e  a l ı n  t e r l e r � n e  s a h � p  ç ı k t ı k l a r ı n ı  � l a n 
ett�kler�,yaşadıkları ülken�n geleceğ� hakkında söz 
sah�b� olduklarını gösterd�kler� tar�ht�r.

Bu yüzden bu anlamlı gün, "TMMOB Mühend�s, M�mar 
ve  Ş eh�r  P lancı lar ı  Dayanışma Günü"  o larak 
kutlanmakta ve her yıl yen�den hatırlanmaktadır.

Değerl� TMMOB ÜYELERİ, TMMOB Dostları, Basın 
Emekç�ler�;

Aradan geçen otuz dokuz yıla rağmen, mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancıları günümüzde de gerek kamuda, 
gerekse özel sektörde kötü çalışma koşulları altında, 
yeters�z ücretlerle çalışmaya devam etmekted�r.

Son b�rkaç gündür kamuoyuna yansıyan, Türk�ye'n�n en 
büyük şant�yes� 3. Haval�manındak� çalışma ve yaşam 
koşulları, ülkem�zde emekç�ler�n �ç�nde bulunduğu zor 
koşulların aynasıdır. İnsanlık dışı çalışma koşulları 
derhal düzelt�lmel�d�r.

İşs�zl�k, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvences�zl�k, 
özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkem�zde çalışan 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının öncel�kl� 
s o r u n l a r ı  o l m aya  d e va m  e t m e k te d � r.  İ ç � n d e 
bulunduğumuz der�n ekonom�k kr�z, tüm halkımızın 
olduğu g�b� emeğ�yle geç�nen mühend�s, m�mar ve 
şeh�r plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. 
Bugün her zamank�nden daha fazla üretmeye, 
sanay�leşmeye, b�l�m ve teknoloj�ye, planlı kalkınmaya 
dayalı b�r ekonom�k yapıya gereks�n�m vardır. 

Değerl� TMMOB ÜYELERİ, TMMOB Dostları, Basın 
Emekç�ler�;

Ülkem�zdek� mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
bugün karşı karşıya olduğu sorunlar sadece ekonom�k 
sıkıntılar değ�ld�r. 

B�rl�ğ�m�z �le SGK arasındak� yapılan asgar� ücret 
protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak 
feshed�lmes�yle ücretler�m�z ve özlük haklarımız 
ger�let�lm�şt�r.

Mayıs ayında çıkartılan İmar Affı yasasında yer alan b�r 
madde �le “tekn�k öğretmen, tekn�ker ve tekn�syenler�n” 
Yardımcı Kontrol Elemanı adı atında yapı denet�m 
s�stem�ne eklenerek,  mühend�sl�k mesleğ�n�n 



basın açıklaması

uygulama alanlarından b�r�s� daha farklı meslek 
gruplarına açılmıştır. 

Meslektaşlarımızın hak ve yetk�ler�n� kaybetmes�ne 
neden olan son örnekler�nden b�r�s�  de, yapı 
ruhsatlarındak� proje müell�fler�n�n �mza gerekl�l�ğ�n�n 
kaldırılması olmuştur. Bu uygulama uzun yıllardır 
mücadele ett�ğ�m�z “sahte proje müell�fl�ğ�”n�n ve 
sorunlu-denet�ms�z projeler�n önünü açmıştır.

Meslek alanlarımıza yönelen tüm bu düzenlemeler, 
halkın �y� ve güvenl� mühend�sl�k, m�marlık, şeh�r 
plancılığı h�zmet� almasını engellemekte ve bu durum 
�se toplumumuza mal�yet, daha güvens�z yapılar, daha 
fazla yıkım, daha çarpık b�r kentleşme olarak 
yansımaktadır. 

Değerl� TMMOB ÜYELERİ, TMMOB Dostları, Basın 
Emekç�ler�;

B�l�m�, tekn�ğ� ve yaratıcı f�k�rler� değers�zleşt�ren bu 
yaklaşımlar sadece tekn�k elemanların yaşamlarını 

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

5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnames� �le b�rl�kte, 
Devlet Denetleme Kurulunun b�r denetleme organı 
olmaktan çıkartılarak adeta yargı organı b�ç�m�nde 
hareket etmes�n� sağlayan bu düzenleme, sadece 
meslek örgütümüzü hedef almamakta, mahkemelere 
a�t olan yargı yetk�s�n� de hukuka aykırı şek�lde dev�r 
almaktadır.

Değerl� TMMOB ÜYELERİ, TMMOB Dostları, Basın 
Emekç�ler�;

19 Eylül 1979'un 39. yılında b�r kez da hatırlatmak �ster�z 
k�, bu ülken�n onurlu ve d�rengen mühend�s, m�mar ve 
şeh�r plancıları vardır ve yaşanan bu haksızlıklara karşı 
meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve meslek 
örgütlülüğümüzü savunmaya devam edeceğ�z.

Bu anlayış ve kararlılıkla 19 Eylül Mühend�s, M�mar ve 
Şeh�r Plancıları Dayanışma Gününü b�r kez daha 
kutluyoruz. 

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
Yaşasın Mücadelem�z!

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

ÇOCUKLARIMIZ OKULLARDA ÖLMEMELİ !...
İzm�t Turgut Re�s İlkokulu'nda,  dem�r kapının düşmes� sebeb�yle yaşanan üzücü ölümlü kaza �le �lg�l� 
09.10.2018 tar�h�nde şube basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.  

Mak�na Mühend�sler� Odası olarak İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� 
Alanında çalışmalar yürütüp, çeş�tl� eğ�t�m ve etk�nl�kler 
düzenleyerek yıllardır bu öneml� konuya kamuoyunun 
d�kkat�n� çekmeye çalıştık. Turgut Re�s İlkokulu'nda 
yaşanan üzücü ölümlü kaza �lk olmadığı g�b�, bu anlayışla 
son da olmayacaktır.

• Yıl 2007, 14 Yaşındak� Al� Rıza Araz'ın kafasına çocukların 
salladığı bayrak d�reğ� düştü. 
• Yıl 2010, bayrak d�reğ�n�n kafasına düşmes� üzer�ne ağır 
yaralanan 9 yaşındak� Ayten Akbaş �s�ml� öğrenc�, 
kaldırıldığı hastanede ölüm kalım mücadeles� ver�yor.
• Yıl 2010, İstanbul Maltepe'de b�r ana sınıfı öğrenc�s�, 

düşerek kırılan lavabonun boğazını kesmes� sonucu öldü.
• Yıl 2017, G�resun'un Bulancak �lçes�nde 5 yaşındak� çocuk 
oyun oynadığı okul bahçes�nde elektr�k akımına kapılarak 
hayatını kaybett�. 
• Yıl 2017, S�vas'ta 6 yaşındak� �lkokul öğrenc�s� S�nem Ece, 
okulun �k�nc� katından yangın merd�ven� boşluğuna 
düşerek hayatını kaybett�.
• Yıl 2018, Şanlıurfa'da oyun oynamak �ç�n g�rd�ğ� okulun 
bahçes�nde üzer�ne dem�r korkuluk devr�len 3 yaşındak� 
çocuk hayatını kaybett�.
Ve  4  Ek �m 2018 Perşembe,  D er �nce  D en�zc � ler 
Mahalles�'nde bulunan Turgut Re�s İlkokulu bahçes�nde 
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arkadaşlarıyla b�rl�kte oyun oynayan 1'�nc� sınıf öğrenc�s� 
Mehmet Al� İşler'�n tuttuğu raylı metal bahçe kapısı üzer�ne 
devr�lmes� sonucu ağır yaralanmıştı, ne yazık k� Mehmet 
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybett�. Hang� yürek bu 
m�n�k bedenler�n böyle hayattan kopup g�tmes�ne razı 
olab�l�r.  Çok bas�t kontroller ve tedb�rler �le önleneb�lecek 
bu ölümler�n b�r çoğundan sonra kamu otor�teler�nden 
ölümler� önleyecek b�r tedb�r ve çalışmayı bırakın 
s o r u ş t u r m a  a ç m a  � ş l e m � n � n  d ı ş ı n d a  a ç ı k l a m a 
duyulmamıştır.  

Daha önce uyardık; çözüme katkı sunmak �sted�k. Ama…

Mak�na Mühend�sler� Odası olarak geçm�şte yaptığı 
�ncelemeler sonucunda okullarda b�rçok tehl�kel� durum 
fark etm�ş, 2011 yılında okullarda r�sk değerlend�rmes� 
yaparak M�l l �  Eğ�t �m Müdürlüğü'ne raporlamak 
�sted�ğ�m�z� dönem�n m�ll� eğ�t�m müdürünü makamında 
z�yaret ederek �letm�şt�k. Ancak bu taleb�m�z o dönemde 
d�kkate alınmamıştır. 

O dönem, �ş güvenl�ğ� kom�syonumuzun okullarda yaptığı 
�ncelemelerde; okulların kazan da�reler�n�n �ş güvenl�ğ� 
açısından uygun olmadığı, elektr�k tes�satlarında kaçak 
akım koruma röles� bulunmadığı, topraklama ölçümü 
yapılmadığı, pencereler�n, merd�venler�n, ac�l çıkış kapı ve 
yollarının çocuklar düşünülmeden yapıldığı, bahçeler�nde 
dem�r f�l�zler�n�n olduğu, b�rçok okulda dolapların 
s a b � t l e n m e d � ğ �  g � b �  c � d d �  s o r u n l a r  o l d u ğ u n u 
gözlemlem�şt�r.  

Kanundan kamu kurumlarının muaf tutulması meşru 
değ�ld�r!

31 Haz�ran 2012 tar�h�nde yayınlanan 6331 sayılı  İş Sağlığı 
ve Güvenl�ğ� Kanunu kamudak� yürürlük tar�h� ardı ardına 
ertelenerek 2020 yılına ötelenm�ş, adeta devlet kurumları 
mevzuattan kaçırılmıştır. Halen okullar g�b� güvenl�ğ�n çok 
öneml� olduğu kamusal alanlarda �ş güvenl�ğ� konusunda 
b�r çalışma yapılmamakta, çocuklarımızın canı yanmaya 
devam etmekted�r. 

Eğ�t�m emekç�ler� �lkyardım, ac�l durum yönet�m�, yangın 
söndürme g�b� konularda yeterl� meslek �ç� eğ�t�m� 
alamamaktadır. Bu nedenle okullarda yaşanacak ac�l 
durumlarda ve kazalarda doğru müdahale tamamen şansa 
bırakılmıştır. 

Okullarda yaşanan kazaların önlenmes� �ç�n; 
•  Ö n c e l � k l e  p r o b l e m l e r �  g � z l e y e n  a n l a y ı ş t a n 
vazgeç�lmel�d�r.  
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu kamu 
�şyerler�nde ac�len yürürlüğe sokulmalıdır. 
• Okulların r�sk değerlend�rme çalışmaları hızla yapılarak 
tesp�t ed�len olumsuzluklar g�der�lmel�d�r. Okullarda 
elektr�k tes�satı, kazan da�res� g�b� tes�satlar mevzuatın 
�sted�ğ� şartlara kavuşturulmalı, per�yod�k muayene e 
testler� yapılmalıdır. 

• Bahçe kapıları, bayrak d�rekler�, yağmur olukları ve çatı 
k�rem�tler� planlı olarak kontrol ed�lmel� ve tesp�t ed�len 
uygunsuzluklar g�der�lmel�d�r. 
• Otomat�k kapı g�b� mekan�zmalar var �se bunlar uygun 
sensörler �le kontrol ed�lmel�d�r. 
• Okullarda dolap, raf, eğ�t�m araç gereçler� g�b� devr�lme 
r�sk� olan nesneler sab�tlenmel�d�r. 
• B�naların m�mar� açıdan çocukların f�zyoloj�k özell�kler�ne 
uygun olmayan kısımları �y�leşt�r�lmel�d�r. 
• Serv�sler�n standartlara uygunluğu per�yod�k olarak 
kontrol ed�lmel�. İlkokul serv�sler�nde destek ve güvenl�k 
amacı �le �k�nc� b�r personel olup olmadığı traf�k 
denet�mler� yolu �le denetlenmel�d�r. 
• Eğ�t�m emekç�ler�n�n tamamı �lkyardım, ac�l durumlar, 
ya n gı n a  m ü d a h a l e  g � b �  k o n u l a rd a  u yg u l a m a l ı 
eğ�t�mlerden geç�r�lmel� ve bu eğ�t�mler per�yod�k olarak 
tekrarlanmalıdır. 
• Meslek�, tekn�k okullardak� mak�ne ve ek�pmanlar mak�ne 
emn�yet� açısından değerlend�r�lmel�, uygun güvenl�k 
donanımları �le donatılmalıdır.  Mevzuata uygun olarak 
per�yod�k muayene ve bakımları yapılmalıdır.
• Tüm bunların yapılab�lmes� �ç�n daha önce küçültülen 
m�ll� eğ�t�m bütçes� artırılmalıdır. 

B�r kez daha Çocuk, Kadın, İşç� ayrımı yapmaksızın okulda, 
sokakta, fabr�kada “sağlık ve güvenl�k” şartlarının 
değerlend�r�lmes�, düzenlenmes�, �y�leşt�r�lmes� çabasını 
göstereceğ�m�z�; tüm kamu kurum ve kuruluşlarla b�rl�kte 
çalışmalar yapab�leceğ�m�z� y�nel�yoruz.

Murat Kürekç�
TMMOB Mak�ne Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şube Başkanı 
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DENETLENMEYEN EĞLENCE PARKLARI
ÖLÜM GETİRİYOR

Şube Başkanımız Murat Kürekç�  Cezay�rl� tur�st�n 18 metre yüksekl�kten düşerek hayatını kaybett�ğ� 
üzücü olay sonrasında ulusal basına açıklama yaparak yeterl� denet�mler�n yapılmadığını d�le get�rd�.

Yaptığı açıklamalarda özetle ; 

Eğlenmek �nsanların en temel �ht�yaçlarından b�r�s�d�r. 
Özell�kle �nsanların bu alanlarda daha güvenl� b�r 
zaman geç�reb�lmeler�n�n ön şartı, tab�� k� b�r belgeye 
dayalı b�r �ş yer�nden yararlanmalarıdır. Bu alanda 
ruhsatsız çalıştırılan çok sayıda �şletmen�n olduğu 
hep�m�z tarafından b�l�nen b�r gerçek. Burada yaşanan 
kazada da gördüğümüz temel eks�kl�k budur. Bunula 
b�rl�kte, bu problem� sadece bu �şletmede değ�l, bu 
konuyla �lg�l� b�rçok �şletmede bunu göreb�l�yoruz. 
Özel�kle bu tür eğlence alanlarında değ�l, b�l�nd�ğ� üzere 
seyyar olarak h�zmet veren taşınab�l�r lunaparklarda da 
bu t�p sorunlarla karşılaşab�lmektey�z. Bu t�p eğlence 
a lanlar ı  20  gün b�r  yerde,  10  gün b�r  yerde 
k u r u l a b � l m e k t e ,  d e n e t � m  v e  k o n t r o l l e r � 
yapılamamaktadır. Bu t�p eğlence tes�sler�n�n her 
g�tt�kler� yer�n ayrıca ruhsatlandırılması gerekt�ğ�n� 
düşünmektey�m. Ruhsatlandırma süreçler�n�n 
sorumlularının denetleme süreçler�n�n de sorumluları 
olduğunu �fade etmek �st�yorum. Bu tes�sler�  k�m 
belgelend�r�yorsa, belgen�n geçerl�l�ğ�n�n yürütülmes� 
de o kurum tarafından yapılmalıdır.

Burada ruhsatsız çalışarak �nsanların can güvenl�ğ�n� 
tehd�t eden �şletmeler başta olmak üzere, bu �ş� yapan 
tüm �ş yerler�n�n, bu ölümlü kazadan yola çıkarak, 
heps�n�n durdurulması ve yen�den ruhsatlandırma 
sürec�n�n, denet�mler�n�n gerçekleşt�r�lmes� gerek�yor. 
Bu denet�mler�n ardından hem belge yönünden hem 
de ürün güvenl�ğ� yönünden denet�mden geçenlere 
tekrar ruhsat ver�lmel�d�r. Bu şek�lde �şletmeler 

Yapılan açıklamalara ulusal basındak� l�nklerden ulaşab�l�rs�n�z; 
http://www.hurr�yet.com.tr/mak�ne-muhend�sler�-sube-baskan�-
kurekc�-ruhsa-40942810 
https://www.mynet.com/mak�ne-muhend�sler�-sube-baskan�-
kurekc�-ruhsats�z-eglence-parklar�-denetlenmel�-110104365500
https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/dev-sal�ncaktan-duserek-
can-verd�-2599885/

f a a l � ye t l e r � n e  d e va m 
ets�n.  Bu süreçlerden 
geçemeyen �şletmeler de 
bu faal�yetler�nden men 
ed�lm�ş olsun. Burada �lk 
ruhsat ver�l�rken b�rtakım 
belgeler�n tam olması �le 
b�rl�kte o �şletmelerde 
bulunan her c�hazın test 
ra p o r l a r ı n ı n ,  k o n t ro l 
raporlarının olması lazım 
ve bunlar ın güven�l �r 
kuruluşlar  taraf ından 
yapılmış olması gerekmekted�r.
Ayrıca günlük kontroller�n�n de yapılması gerek�r. 
Sabah ek�pmanlar kullanılmaya başlamadan öncel�kle 
boş b�r şek�lde çalıştırılması, sonrasında z�yaretç� ya da 
müşter� kullanımına açılması lazım. Bu ek�pmanların 
kontroller� �ç�n; günlük bakımı, aylık bakımı, yıllık bakımı 
ya da b�r yerden b�r yere taşındığında veya �lk defa 
ruhsatlandırılmasındak� bakım, kontrol süreçler�n�n 
farklı olduğunu b�lmem�z gerek�yor.
Kullanılan mapaların doğru olup olmadığı, taşıyacakları 
yükün hesap ed�lmes�, bu �ş tümden aslında b�r 
mühend�sl�k �lm�yle ortaya konulması gereken b�r alan. 
Dolayısıyla bununla �lg�l� b�r mevzuat da söz konusu. 14 
Temmuz 2005 tar�hl�  ' İşyer�  Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İl�şk�n 9207 sayılı Yönetmel�k'te s�rk ve 
lunaparklara özel, genele �lave olmak üzere, bazı 
maddeler var. Bu maddelerden en başlıcası �se o �ş 
yer�nde b�r mühend�s ve b�r tekn�syen çalıştırma 
zorunluluğudur. B�r mühend�s ve tekn�syen çalışması 
zorunluluğu �şletmeler tarafından b�r mal�yet olarak 
görülmekte. Ancak bu kazada da gördük k�, b�r �nsan 
canının h�çb�r bedelle ölçülemeyeceğ� hep�m�z 
tarafından kabul ed�lmel�d�r. B�z�m öncel�kle bu 
düşünceye yürekten �nanmamız gerek�yor. Daha az 
para kazanmak ama daha fazla �nsanı memnun etmek, 
�nsanların ocaklarına ölüm acısını göndermemek 
gerekt�ğ� bel�rtt�.

http://www.hurriyet.com.tr/makine-muhendisleri-sube-baskani-kurekci-ruhsa-40942810
http://www.hurriyet.com.tr/makine-muhendisleri-sube-baskani-kurekci-ruhsa-40942810
https://www.mynet.com/makine-muhendisleri-sube-baskani-kurekci-ruhsatsiz-eglence-parklari-denetlenmeli-110104365500
https://www.mynet.com/makine-muhendisleri-sube-baskani-kurekci-ruhsatsiz-eglence-parklari-denetlenmeli-110104365500
https://www.mynet.com/makine-muhendisleri-sube-baskani-kurekci-ruhsatsiz-eglence-parklari-denetlenmeli-110104365500
https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/dev-salincaktan-duserek-can-verdi-2599885/
https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/dev-salincaktan-duserek-can-verdi-2599885/
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TMMOB KAMU ÇALIŞANI MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR
PLANCILARININ YANINDADIR...
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TMMOB Elektr�k Müh. Odası'nda Kamuda Çalısan Mühend�s, M�mar ve Seh�r Planc�lar�n�n özlük 
hakler�n�n �y�lest�r�lmes�ne da�r TMMOB İKK olarak bas�n ac�klamas� gerçekleşt�r�ld�. Basın açıklamasına 
Jeoloj� Mühend�sler� Odası Başkanı N�yaz� TEMİZKAN, Elektr�k Mühend�sler� Odası Başkanı Ahmet SÖZEN, 
Peyzaj M�marları İl Tems�lc�l�ğ� Başkanı Onur ÖZTÜRK, Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube Başkanı 
Murat KÜREKÇİ ve TMMOB üyeler� katıldı.

Basın açıklamasını İKK Sekreter� Murat KÜREKÇİ okudu.

B�zler, ülkem�zde gerek kamu gerekse özel sektörde her 
türlü mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r planlama 
h�zmetler�n�; planlama, projelend�rme, uygulama ve 
denetleme �şler�ne a�t görev-yetk� ve sorumlulukları 
üstlenen, sayısı 550 b�n� aşan mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarıyız.

B�r ülken�n kalkınmışlık düzey�n�n ölçüsünün, b�r kamu 
h�zmet� olan mühend�sl�k h�zmet alanlarındak� 
gel�şm�şl�k düzey� ve bu meslek mensuplarından o 
ülken�n hak ett�ğ� h�zmetler� alması �le doğru orantılı 
olduğu aş�kârdır.

Bu gerçekl�ğe karşın özell�kle son 25 yılda, kamuda 
çeş�tl� statülerde çalışan ve farklı ücretler alan 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının ekonom�k ve 
sosyal koşulları, üstlend�kler� sorumluluklara ve almış 
oldukları eğ�t�me uymayan b�r düzeye ger�let�lm�ş, 
kamudak� mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
meslek� �ş alanları farklı ve/veya yardımcısı sayılab�lecek 
branşa k� alt grup tekn�k elemanların görevlend�r�lmes� 
�le daraltılmış, kamu çalışanı üyeler�m�z�n gerek ücretler� 
gerekse özlük hakları açısından �ç�ne düşürüldükler� 
durum kr�z aşamasına gelm�ş ve meslek onurlarını 
koruma sınırlarını zorlamaya başlamıştır.

TMMOB olarak, kamu çalışanı mühend�s, m�mar, şeh�r 

plancılarının ekonom�k sorunlarının çözümünde son 
derece öneml� gördüğümüz, kamuoyunda da haklılığı 
kabul ed�len ve �ved�l�kle çözüme kavuşturulmasını 
bekled�ğ�m�z talepler�m�z şunlardır:

1- D�n görevl�s�, hemş�re, öğretmen, pol�s, asker� 
personel, tab�p, d�ş hek�m�, hak�m, savcı vb. kamu 
çalışanlarının emekl� aylık ücretler�ne yapılan zam ve 
�y�leşt�rmeler kamuda tekn�k h�zmetler sınıfında 
çalışmış mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarına da 
yapılarak ek göstergeler� ayrımsız 4800-6400 
arasında yükselt�lmel�d�r.

2- Ücret eş�ts�zl�ğ� yaratması neden�yle başta mühend�s, 
m�mar ve şeh�r  plancı lar ı  olmak üzere k amu 
çalışanlarının tümünde aynı h�zmet� üret�rken farklı 
statülerde çalıştırılma ve araz� tazm�natı g�b� farklı 
ücret alma uygulamalarına son ver�lmel�d�r.

3- Devlet Personel Başkanlığının ver�ler�ne göre 2001 
yılında 13 b�n düzey�nde �ken 2018 yılı başında 210 b�n 
d ü z e y � n e  ç ı k m ı ş  o l a n  s ö z l e ş m e l �  p e r s o n e l 
uygulaması, kapsam dışı personel statüsü ve buna 
bağlı olarak yaratılan ücret denges�zl�ğ� ve ç�fte 
standart ortadan kaldırılmalıdır.

4- OECD'ye üye ülkelerde ortalama her 15 k�ş�ye b�r 
kamu çalışanı �st�hdam ed�l�rken, bu rakam ülkem�zde 
her 34 k�ş�ye b�r kamu çalışanı şekl�nded�r. Yıllardır 
üret �m,  yat ır ım,  eğ�t �m,  �st �hdam planlaması 
yapılmadığı �ç�n on b�nlerce mühend�s m�mar ve 
şeh�r plancısı ya �şs�z durumundadır ya da 
meslekler� dışında çalışmak zorunda kalmaktadır. 
Hal böyle �ken yabancı ya da yurtdışından personel 
�st�hdamı ve danışmanlık h�zmet� alınması 
uygulamalarına son ver�lmel�, ülke ortalaması göz 
önüne alındığında, kamu çalışanı sayısının olması 
gereken �ht�yacı karşılayab�lmes�, tekn�k �ht�yacın 
g�der�lmes�, denet�mler�n alanında uzman k�ş�lerce 
yapılab�lmes� amacıyla kamuda atama bekleyen 
b�nlerce mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısının 
�st�hdamı sağlanmalıdır.



basın açıklaması

5- Tekn�k H�zmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel 
H�zmet Tazm�natının tavan oranı arttırılarak en az 
%260 olmalıdır ve bu oran emekl� aylık ücretler�ne 
de yansıtılmalıdır. (Bugün kamuda çalışan b�r 
mühend�s %160 oranında özel h�zmet tazm�natı alırken 
Uzman Doktor¼ %215, TSK personel� Yüzbaşı %180, 
Albay %260-%280 almaktadır.)

6- Yıllar �çer�s�nde kamuda çalışan mühend�s, m�mar ve 
şeh�r plancılarının d�ğer meslek gruplarına oranla 
mağdur�yetler� daha da artmıştır. Bu durum �ved�l�kle 
düzelt�lerek meslektaşlarımızın aylık ücretler� ve 
sosyal hakları eşdeğer meslek d�s�pl�nler� düzey�ne 
yükselt�lmel�d�r.

TMMOB olarak;ülke ve toplum yararına bütüncül 
kalkınma anlayışı kapsamında ve kamu çalışanı 
üyeler�n�n haklarını koruma b�l�nc�yle, ülkem�zdek� her 
projen�n, her çalışmanın planlanmasından yaşama 
geç� r � lmes�ne k adar  sorumluluk lar  üst lenen 
denetleyen, hak ed�şlere �mza koyan, ülke �marının, 

sanay�n�n, tarımının, madenc�l�ğ�n�n, ormancılığının ve 
üret�m�n�n temel unsuru olan, tekn�k ve b�l�msel 
temelde yürüttükler� çalışmalarla, ülkem�z�n 
kalkınması açısından vazgeç�lmez b�r yere sah�p 
olan kamuda çalışan mühend�s, m�mar ve şeh�r 
p l a n c ı l a r ı n ı n  ö z l ü k  h a k l a r ı  v e  e k o n o m � k 
sorunlarının �ved�l�kle aşılması gerekt�ğ�n� 
savunmaktayız.

Ülkem�z k alk ınmasının lokomot�f l �ğ�n�  yapan 
meslekler�n başında gelen mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarına hak ett�kler� özlük haklarının ver�lmes� ve 
bu konuda gerekl� �y�leşt�r�lmeler�n yapılması 
gerekt�ğ�n� �lg�l�ler ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. 
TMMOB ve İl Koord�nasyon Kurulumuz bu doğrultuda 
çeş�tl� etk�nl�klerle çalışmalarını devam ett�rmeye 
kararlıdır.

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

18-22 Ek�m Mühend�sl�k M�marlık Haftası etk�nl�kler� kapsamında  (18.10.2018) saat 18.00 de Tar�h� Taş 
B�na'da TMMOB İl Koord�nasyon Kurulu (İKK) olarak ortak basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 
Basın açıklamasını İKK Sekreter�, Mak�na Mühend�sler� Odası Şube Başkanı Murat KÜREKÇİ okudu.

64 YILDIR MESLEĞİMİZİ, MESLEKTAŞLARIMIZI VE 
ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI SAVUNUYORUZ, SAVUNMAYA 

DEVAM EDECEĞİZ!

4 Şubat 1954 tar�h�nde Resm� Gazete'de yayınlanan 
6235 Sayılı Kanun'la kurulan TMMOB'n�n �lk Genel 
Kurulu, 18-21 Ek�m 1954 tar�hler�nde Ankara'da 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Farklı mühend�sl�k ve m�marlık 
d � s � p l � n l e r � n d e n  t e m s � l c � l e r � n  k a t ı l ı m ı y l a 
gerçekleşt�r�len �lk genel kurulumuzda, TMMOB tüzüğü 
kabul ed�lm�ş ve b�rl�k bünyes�nde 10 meslek odası 
kurulmuştur. TMMOB'n�n örgütsel hayatının f��len 
başlangıcı olan �lk genel kurulumuzun yapıldığı 18-21 
Ek�m günler� her yıl Mühend�sl�k-M�marlık Haftası 
olarak kutlanmaktadır.

1954 yılından bu yana aradan geçen 64 yıl �çer�s�nde 
Türk�ye'n�n tekn�k gücünü oluşturan m�mar, mühend�s 
ve şeh�r plancılarının sayısı artmış, meslek d�s�pl�nler� 
çeş�tlenm�şt�r. Bugün B�rl�ğ�m�z bünyes�nde 24 Oda, bu 
Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koord�nasyon 
Kurulu bulunmaktadır.  TMMOB, 100'den fazla 
mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r plancılığı d�s�pl�n�nden 
550 b�n�n üzer�nde üyes�yle, Türk�ye'n�n en büyük 
meslek� k�tle örgütler�nden b�r�d�r.
64 yıl önce genel kurul salonunda başlayan örgütlü 
mücadelem�z�n, yıllar �çer�s�nde emek ve demokras� 
mücadeles� �le kaynaşmasıyla b�rl�kte, B�rl�ğ�m�z�n 
bugün taşıdığı kurumsal k�ml�ğ� ortaya çıkmıştır. Bu 
k�ml�k, ülkem�z�n kalkınma ve sanay�leşmes�nde b�l�m 
ve teknoloj� pol�t�kalarının önem�ne vurgu yapan, kamu 
yararı ve ad�l paylaşımdan yana, yurtsever, demokrat, 
�ler�c� ve toplumcu geleneğ�m�zd�r.
B�rl�ğ�m�z ve bağlı odalarımız, 64 yıldır, sanay�den 
planlamaya, kentleşmeden yapılaşmaya, gıda 
güvenl�ğ�nden ormanlara, çevre pol�t�kalarından yapı 
denet�me, �şç� sağlığından madenc�l�ğe, ulaşımdan 
enerj�ye kadar �nsana ve topluma da�r her alanda 
meslek� b�lg� ve b�r�k�m�m�z� emekten, halktan, 
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ülkem�zden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana 
kullanmaktadır. Mesleğ�m�z�n ve meslektaşlarımızın 
hak ve çıkarlarını, ülkem�z çıkarları temel�nde koruyup 
gel�şt�r�rken, meslek� b�r�k�mler�m�z�n toplum yararına 
kullanılmasının zem�n�n� yaratmak TMMOB'n�n 
mücadele d�yalekt�ğ�d�r.
Bugün ülkem�zde ekonom�k b�r kr�z yaşanmaktadır. 
Dışa bağımlı ekonom� pol�t�kalarının kaçınılmaz sonucu 
olan bu kr�z, tüm halkın olduğu g�b� mühend�s, m�mar 
ve şeh�r plancılarının yaşamlarını da olumsuz 
etk�lemekted�r. Yaratılan s�yasal ortam ekonom�k r�skler� 
der�nleşt�r�rken, halkın hak arama talepler�n�n ş�ddetle 
bastırılarak görmezden gel�nmes� kr�z�n sonuçlarını 
daha da ağırlaştırmaktadır.
İşs�zl�k, güvences�zl�k, esnek �st�hdam ve düşük ücret 
g�b� sorunlar genç meslektaşlarımızın en büyük 
problem� hal�ne gelm�şt�r. Kr�z neden�yle kapanan 
�şletmeler, duran yatırımlar ve üret�m�n� azaltan ş�rketler 
meslek alanımızdak� �şs�zleşme sorununu g�derek 
der�nleşt�rmekted�r. Kamuda çalışan meslektaşlarımız 
�se düşük ve eş�ts�z ücret, sözleşmel� �st�hdam, özlük 
hakkı kayıpları ve tekn�k personel ataması yapılmaması 
g�b� sorunlarla yüz yüzed�r. Kr�z tüm meslektaşlarımızın 
emeğ�n�n değers�zleşmes�ne, gel�rler�n�n düşmes�ne ve 
borçlarının artmasına neden olmaktadır.
TMMOB, meslektaşlarımızın bu sorunlarının çözülmes�, 
ekonom�k kr�z�n emek yanlısı b�r programla aşılması, 
üreten-sanay�leşen-kalkınan b�r Türk�ye'n�n yaratılması 
�ç�n mücadele etmekted�r. TMMOB, halkın �y� ve güvenl� 
mühend�sl�k, m�marlık, şeh�r plancılığı h�zmet� alması 
�ç�n mücadele etmekted�r. TMMOB, yaratıcı f�k�rler�n, 
aklın ve teknoloj�n�n gel�şmes�, öne çıkması ve 
toplumsal yaşamı kolaylaştırması �ç�n mücadele 
etmekted�r.
Yasa ve yönetmel�k değ�ş�kl�kler� yapılarak, meslek� 
denet�m yetk�ler�m�z kısıtlanarak, meslek� unvan ve 
alanlarımız aşındırılarak, özlük haklarımız gasp ed�lerek, 
beled�yeler ve kamu kurumlarıyla yaptığımız 
protokoller �ptal ed�lerek, TMMOB yönet�c�ler�m�ze 
davalar açılarak mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
ö z  ö r g ü t ü  o l a n  T M M O B  g ü ç s ü z l e ş t � r � l m e k 
�stenmekted�r.
Mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının meslek� 
haklarına ve onların savunucusu olan TMMOB 
örgütlülüğüne sah�p çıkmak, aslında tüm toplumun 
geleceğ�ne sah�p çıkmak demekt�r. Çünkü b�z�m meslek 
alanımız, toplumun ortak yaşamının üret�m�n� ve 
devamlılığını sağlamaktadır. Mesleğ�m�z�n bu özell�ğ�, 
b�zlere toplumsal b�r görev ve sorumluluk vermekted�r.
TMMOB ve bağlı odaları, geçm�şte olduğu g�b� bugün 
de meslek alanları �le �lg�l� her konuda b�lg�y� 
b�r�kt�rmey� ve kamuoyuyla paylaşmayı ana çalışma 
alanı olarak görmekted�r. Bu doğrultuda yayınlanan 
raporlarla, açılan kamu davalarıyla, düzenlenen 
kongre-sempozyumlarla,yapılan açıklamalarla, 

gerçekleşt�r�len m�t�nglerle b�l�m�n ve tekn�ğ�n halktan 
ve doğadan yana kullanılmasıyla başka b�r dünyanın 
mümkün olab�leceğ�n� ortaya koymaya çalışmaktadır.
Bu sorumluluk duygusuyla, meslektaşlarımızın 
haklarının korunması �ç�n şu hususların b�r kez daha 
altını ç�zmek �st�yoruz:

• TMMOB ve bağlı odalarımızın üzer�ndek�, Bakanlıklar, 
Devlet Denetleme Kurulu ve merkez� �dare üzer�nden 
yapılan her türden vesayet g�r �ş �mler�ne son 
ver�lmel�d�r.
•TMMOB görevler�n�, yetk�ler�n�, seç�m s�stem�n� ve 
yönet�m yapısını  değ�şt �rme yolundak �  yasal 
düzenlemeler ger� çek�lmel�d�r.
•  K amuda çal ışan mühend�s,  m�mar ve şeh�r 
plancılarının ek gösterge, eş�t �şe eş�t ücret, kadrolu 
�st�hdam, meslek� atama ve özel h�zmet tazm�natı 
talepler� karşılanarak, ücretler� �nsanca yaşanab�l�r b�r 
düzeye çıkartılmalıdır.
• Kayıt dışı çalışmanın ve ücret adalets�zl�kler�n�n 
engelleneb�lmes� �ç�n, B�rl�ğ�m�z �le Sosyal Güvenl�k 
Kurumu arasında 2012 yılında �mzalanan fakat 2017 
yılında SGK tarafından keyf� b�ç�mde �ptal ed�len Asgar� 
Ücret Protokolü yen�den uygulanmaya başlamalıdır.
• B�rl�ğ�m�z TMMOB'ye bağlı odalarımızın meslek� 
denet�m yetk�ler�n� kısıtlayan tüm düzenlemeler 
kaldırılmalıdır.
• Meslek� çıkarlarımızı ve statüler�m�z� aşındırmaya ve 
gasp etmeye yönel�k uygulama ve düzenlemeler ger� 
çek�lmel�d�r.
• B�rl�ğ�m�z�n ve bağlı odalarımızın kamusal yaşamı 
düzenlemeye yönel�k kurul, konsey ve organlara 
katılımının önündek� engeller kaldırılmalıdır.

TMMOB olarak bu talepler�m�z�n tak�pç�s� olmaya 
devam edeceğ�z. Unutulmaz Başkanımız Teoman 
Öztürk'ün ded�ğ� g�b�, dün olduğu g�b� bugün de, 
“Yüreğ�m�zdek� �nsan sevg�s�n� ve yurtseverl�ğ�; baskı, 
z u l ü m  v e  e n g e l l e m e  y ö n t e m l e r � n � n  s ö k ü p 
atamayacağının b�l�nc� �ç�nde; b�l�m� ve tekn�ğ� 
emperyal�zm�n ve sömürgenler�n değ�l, halkımızın 
h�zmet�ne sunmak �ç�n her çabayı güçlend�rerek sürdürme 
yolunda �nançlı ve kararlıyız.”

Bu �nanç ve kararlılıkla Odalarımızı ve TMMOB'y� 
savunmaya, büyütmeye ve güçlend�rmeye devam 
edeceğ�z. 

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelem�z!

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



komisyonlarımızdan

EŞİTSİZLİK Mİ? FARKLILIK MI?

Ayla AKTÜRK 
(Eğ�t�m Sen Gebze Şubes� Kadın Sekreter�)

Kadınlar ve erkekler BİYOLOJİK olarak farklıdır. B�yoloj�k 
açıdan kız ve erkek çocuk olarak dünyaya gel�r�z. Toplumsal 
olarak kadın-erkek olmayı öğren�r�z. Roller ve anlamlar 
kadınlar ve erkeklerle sınırlı kalmaz. B�z� kuşatan dünyayı da 
�k�ye böler. B�yoloj�k c�ns�yet, �nsanların doğuştan gelen 
özell�kler�nden b�r�s�d�r. Bu anlamda c�ns�yet b�r eş�ts�zl�k 
değ�l sadece b�r farklılıktır. Kadınlar �le erkekler arasındak� 
eş�ts�zl�ğ�n kaynağı, sınıflar arasında olduğu g�b� 
toplumsaldır. Tar�hsel süreç �ç�nde ortaya çıkmıştır. Eş�ts�zl�k 
p�yasa, a�le, devlet, ordu g�b� kurumsal yapılara yerleşm�şt�r. 
En mahrem �l�şk�lerden, uluslararası �l�şk�lere kadar 
b�rb�r�yle �l�şk�l� b�r “rej�m” oluşturur (c�ns�yet rej�mler�)

TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI
Kültürel ve sosyal olarak bel�rlenen c�ns�yet roller�ne karşılık 
gel�r. Bu roller davranış kalıplarını, sorumlulukları, paylaşım 
düzenler�n�, kaynaklara ve ayrıcalıklara er�ş�m�m�z� de 
bel�rler. Kadın-Erkek eş�ts�zl�ğ�n�n toplumsal b�r eş�ts�zl�k 
olduğunu anlatır. Kadınlardan, güzel-bakımlı, becer�kl�, 
naz�k, yumuşak, �taatkar g�b� n�tel�klere sah�p olması 
beklen�r. Erkeklerden �se l�der, güçlü, mantıklı, dayanıklı, 
rekabet eden g�b� özell�klere sah�p olması beklen�r. Kız ve 
erkek çocukların kıyafet ve oyuncak seç�m�nden, konuşma 
�fadeler�ne bu eş�ts�zl�k yansır. Kız çocuklara 'ne kadar 
güzels�n,  hanım hanımcık olmalısın,  alçak sesle 
konuşmalısın; erkek çocuklara 'erkek adam korkmaz',' her 
zaman güçlü olmalısın' g�b�  c�ns�yetç� �fadeler dayatılır.
“Saçı uzun aklı kısa,  erkek kocayınca koç olur, kadın 
kocayınca h�ç olur”  g�b� dey�mler�n ötes�nde kadınları 
bel�rl� b�r yerde tutma, boyun eğd�rme ve �k�nc�lleşt�rme 
�ç�n d�l�n nasıl kullanıldığını deney�mlemeyen kadın yoktur!
Kadınların nasıl g�y�necekler�, nasıl yaşayacakları, nasıl 
davranacakları erkek denet�m�ne tab�d�r. Nerede, nasıl 
g�y�necekler�ne da�r yazılı olmayan kurallar kadınların 
canına mal olmaktadır. Her d�ldek� en kötü hakaretler kadın 
vücudunun bölümler�nden ya da kadın c�nsell�ğ�nden 
bahseder. C�ns�yetç� bakış açısını kabul etmeme 
durumunda kınama, yaptırımlar, alay etme, beklenen 
kadın-erkek davranışlarına uymaya zorlamanın başka b�r 
güçlü yöntem�d�r.

CİNSİYETE DAYALI İŞ BÖLÜMÜ
Kadınlar ve erkekler�n ne yapması gerekt�ğ� ya da neler� 
yapab�leceğ� hakkında toplumda yaratılmış olan f�k�rlere ve 
değerlere dayanarak kadınlara ve erkeklere farklı roller, 
sorumluluklar ve görevler yüklen�r. Erkekler kar�yer 
basamaklarında �lerlerken, kadınlar sürekl�l�k ve d�kkat 
�steyen �şlere yerleşt�r�lmezler veya terf� ett�r�lmezler.
Erkek: Ev�n re�s�, ev�n ekmeğ�n� kazanan, mülk sah�b�, 
yönet�c�, s�yasetç� (s�yaset adamı),mühend�s, d�n adamı, �ş 
ve meslek hayatında akt�f… 
Kadın: Çocuk doğuran ve yet�şt�ren, hasta ve yaşlı bakan, ev 
�şler�n� yapan ve kadına uygun �şlerde çalışan; öğretmen, 
hemş�re…
Kadının ev �ç�ndek� yükümlülükler�, çalışma yaşamına 
eş�ts�z koşullarda katılmasına neden olur. Kadının yer� 

ev�d�r yaklaşımı ve 
ev�n esas ekmek 
parası kazananının 
e r k e k  o l d u ğ u 
y a r g ı s ı ,  b u 
eş�ts�zl�ğ� pek�şt�r�r. 
Kap�tal�st üret�m�n 
�ht�yaç duyduğu 
d ö n e m l e r d e 
k a d ı n l a r  ü re t � m 
s ü r e c � n e 
ç e k � l � r k e n ( I . v e 
I I .Dünya Savaşı ) 
dara lma ve  k r �z 
d ö n e m l e r � n d e 
yen�den kadının 
yer�n�n a�le olduğu 
vurgusu ön plana çıkarılarak kadınlar evler�ne gönder�l�rler. 
KAPITALIST SÖMÜRÜ CINSIYET AYRıMCıLıĞıNDAN 
YARARLANıR
Kadınların ev �ç�nde harcadıkları ve karşılığı ödenmeyen 
emekler�, sermaye açısından �şç� sınıfının mal�yet�n� 
düşürür. Toplumsal c�ns�yet ayrımcılığı emekç� sınıfların 
tümünün sorunudur.  Çünkü sınıf sömürüsü �le c�ns�yet 
ayrımcılığı b�rb�r�n� besler. 
Kap�tal�st sömürü s�stem� c�ns�yet ayrımcılığından 
yararlanır ve yen�den üret�lmes�n� sağlar. 
C�ns�yete dayalı �ş bölümü ve kadının görünmeyen emeğ� 
kadın emekç�ler� sermaye karşısında daha güçsüz kılarken, 
sınıfın da bölünmes�ne ve güçsüzleşmes�ne yol açmaktadır. 
İsted�ğ� koşullarda erkek �şç�ler� çalıştıramayan sermaye 
sah�pler� kadınları(kaçak göçmenler�, azınlıkları vb.) 
çalıştırab�lmekted�rler.  Kap�tal�stler de en kolay 
sömürüleb�l�r b�r k�tle olarak kadın ve çocuk emeğ�n� 
sonuna kadar kullanmışlardır. 

BU CİNSİYETÇİ İŞ BÖLÜMÜ SONUCU KADINLAR 
ERKEKLERDEN DAHA AZ;
Kaynağa: para, eğ�t�m, �st�hdam, boş zamana, seçme 
şansına: denet�m, özerkl�k, yaşam tarzına,  
karar alma yetk�s�ne sah�pt�r. 
Kadının a�le �ç�ndek� konumunun ve annel�k rolünün 
sürekl� ön plana çıkarılmasının sonucunda: 
1-Kadın çalışma yaşamında marj�nalleş�r,
2-Esnek çalışma meşrulaşır,
3-Kayıt dışılığı besler,
4-Muhafazakarlaşma-Ger�c�leşme artar.
Eş�ts�zl�ğ�n, ş�ddet�n, baskının ve sömürünün bu 
evrensell�ğ�ne paralel b�r b�ç�mde, kadınların, emekç�ler�n 
her alanda evde, �şte, sokakta, send�kalarda, meslek 
örgütler�nde, part�lerde verd�ğ� emek, eş�tl�k ve özgürlük 
mücadeles� de evrenseld�r, evrensel olmak zorundadır…Bu 
nedenle toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�ne karşı kadın-erkek 
t ü m  b � re y l e r � n  o m u z  o m u z a  m ü c a d e l e  e t m e s � 
gerekmekted�r.



  
 

Kültür & Sanat 

 

MEZOPOTAMYA HİKAYELERİ
Hasan EKEN

BARIŞ PORTRELERİ

DEDEMİN BAKKALI (Çocuk Ser�s�)
Şerm�n YAŞAR

10 Ek�m 2015'te Ankara Katl�amı'nda 
hayatını kaybedenler �ç�n hazırlanan 
B a r ı ş  Po r t r e l e r �  k � t a p  o l a r a k 
y a y ı m l a n d ı .  P 2 4  v e  K 2 4  g � b � 
s�telerden 62 yazarın gönüllü olarak 
kaleme aldığı k�tap P24 Hafıza 
K�taplığı'ndan çıkan �lk k�tap aynı 
zamanda.
Bu k�tapta yer alan portreler�n 
o l u ş t u r u l m a s ı n a  A n k a r a 
Katl�amı'ndan hemen sonra karar ver�l�yor. İlk olarak P24 
Bağımsız Gazetec�l�k Platformuunun �nternet s�tes�nde tek tek 
ele alınan portreler sonrasında k�tap hal�ne get�r�l�yor 
gönüllüler�n çabalarıyla. Barış Portreler�10.10.15'te hayatını 
kaybedenlere toplumsal belleğ�m�zde kalıcı b�r alan açma 
çabasının b�r ürünü olarak değerlend�r�leb�l�r.

85 portre
K�tapta 85 portre yer alıyor, eks�k portreler, dokunulamayan 
hayatlar var belk� de ancak, “Şayet a�leler�, dostları f�k�r 
değ�şt�r�rse bu eks�k portreler� tamamlamak ve bu k�tabın yen� 
b�r baskısında s�zlere sunmak boynumuzun borcu olsun,” 
d�yor k�tabı hazırlayanlar…
“K�tabın gel�r� hayatını kaybeden BTS üyeler�n�n 
çocuklarına eğ�t�m hayatları boyunca burs fonu olarak 
kullanılacak”

Baskı Yılı : 2018
Yayınev�: P24 Hafıza K�taplığı

Hasan Eken bu kez "Mezopotamya 
H�kayeler�"yle karşımıza çıkıyor. Bu 
ülken�n topraklarından h�kayeler� 
y�ne �nsanın �ç�n� ısıtacak sıcaklıkta. 
K � m �  h ü z ü n l ü  k � m �  � n s a n ı 
sam�m�yetle gülümseten öyküler...
Yazarın usta kalem�n�n keyf�n� 
ç ı k a r ı r k e n  b � r b � r � n d e n  re n k l � 
karakterlerle Mezopotamya �nsanını 
hatırlayacaksınız. Yöresel kel�meler�n 
bolca yer aldığı öykülerde geçm�ş 
zamandan günümüze uzanan �nsan 
h�kayeler�yle �kl�mden �kl�me halden 
hale dolaşacaksınız. Key�fl� b�r yolculuk başlıyor...
"Dao, b�r müddet bekley�p Ebu Mîx'�n uyuduğuna kanaat 
get�r�nce usulca yer�nden kalktı. Abasının altına d�zd�ğ� b�rkaç 
taşın üzer�ne, yürürken kullandığı asasını yerleşt�rd�. K� 
böylece Ebu Mîx baktığında Dao'nun uyuduğunu 
düşünecekt�. Kend� �se on beş metre kadar daha ötede 
bulunan b�r başka kayanın arkasına �l�şt�.
Abası olmadığı �ç�n soğuğu daha sert duyuyordu. Ama ölüm 
korkusu her şeye baskın gel�yordu. Çakmaklı tüfeğ�n� ta 
Çukurova'da doldurmuş olduğunu hatırladı. Tüfeğ�n�n 

namlusu da �y�ce soğumuştu. Barut ıslanmış mıydı? Kullansa 
ateş alır mıydı? Em�n değ�ld�. Yen�den doldurmayı düşündü, 
ama bu karanlıkta yapamazdı. Tüm soğukluğuna rağmen 
çalışacağından em�n olmadığı tüfeğ�ne, ısınmaya çalışırcasına 
sarıldı.
Böyle ne kadar bekled�ğ�n� b�lem�yordu. Göz kapakları da 
ağırlaşıyordu. Uyku sersem� düşen kafası namlunun dem�r�ne 
her çarptığında tekrar uyanıyordu. Gece b�tmek b�lmez 
g�b�yd�.”

Sayfa sayısı : 3120
Baskı Yılı : 2012
Yayınev�: Post�ga

O, tuz ruhu �steyen müşter�ye yemek 
tuzu gönder �p  “ruhu ar k adan 
gelecek” d�yen b�r g�r�ş�mc�…
O, fak�r müşter�lere bedava ürünler 
satıp ücret� zeng�nler�n hesabına 
yazan b�r kahraman…
O, bakkaldak� �çecekler� b�rb�r�ne 
karıştırıp daha güzel�n� bulmak ve 
müşter�ler�ne sunmak �ç�n uğraşan 
b�r s�vr� zeka…
O,  A f r � k a l ı  ç o c u k l a r a  y a r d ı m 
göndermek �ç�n arkadaşlarının 
eller�nden kand�l y�yecekler�n� toplayan b�r yardımsever…
O, attığı her adım olay olan, aşırı eğlencel�, c�n f�k�rl�, fena halde 
yen�l�kç� b�r bakkal çırağı…
 
T�caret hayatında tam gaz koştu ama her sefer�nde 
yet�şk�nler�n dünyasına tosladı. Yet�şk�nler yüzünden başına 
gelmeyen kalmadı…  Ve tüm deney�mler�yle, sen�n �ç�n har�ka 
b�r rehber hazırladı.
 
Çocukların Yet�şk�nlerle İlet�ş�mde D�kkat Etmes� Gereken 
Hassas Konular, bu k�tapta.
Tam on madde. Oku ve d�kkat et…
Sana b�r sır verey�m:
Yet�şk�nler...
Her yerdeler…
 
Şerm�n Çarkacı'nın kend� hatıralarından �lhamla kaleme aldığı 
Dedem�n Bakkalı, büyüklere çocukların gözünden kend�ler�n� 
görme �mkânı ver�rken; küçüklere t�caret�n, yen�l�kç� 
düşünmen�n, büyükler�n dünyasının ve �nsan �l�şk�ler�ne da�r 
�ncel�kler�n �puçlarını ver�yor. Epey güldürüyor, b�raz 
hüzünlend�r�yor, uzun uzun düşündürüyor.
(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa sayısı : 200
Baskı Yılı : 2016
Yayınev�: Taze K�tap
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sağlık

YORGUN UYANMANIZI ENGELLEYECEK ÖNERİLER

31
30

Geceler� uyumakta zorlanıyor, uyanınca da çok yorgun 
h�ssed�yorsanız ne yazık k� o 10 k�ş�den b�r� de s�zs�n�z. 
G�t g�de artmaya başlayan kron�k yorgunluğu doğal 
yöntemlerle engelleyeb�lmek mümkün. İşte kron�k 
yorgunluğunuzu engelleyecek, daha da öneml�s� 
sabahları d�nç ve d�nlenm�ş b�r şek�lde uyanmanızı 
sağlayacak öner�ler…
Sabahları d�nç olmak s�z�n el�n�zde b�rkaç m�n�k 
adımla bunları oldukça kolay yapab�l�r d�nç 
olab�l�rs�n�z.
*Akşam yemeğ�nden 45 dk �le 1 saat sonra b�raz meyve 
yemek oldukça �y� gelecekt�r. Bunun dışında çay kahve 
vs gıdalardan uzak durmak faydalı olacaktır ve akşam 
yatmadan önce kes �n l �k le  at ış t ı r ma yapmak 
sakıncalarıdır. Bu tür durumlar uyku sorunu ortaya 
çıkarır sabah z�nde d�nç uyanmanızı engeller.
*Yatağınızda ya da uyuma şekl�n�zde b�r sorun 
olmadığından em�n olmalısınız. Vücudunuzun rahat 
e d e b � l e c e ğ �  b � r  p oz � s yo n d a  u y u m u yo r s a n ı z 
d�nlenmen�z ve d�nç b�r şek�lde uyanmanız mümkün 
değ�l.
B�rden çok yastıkla uyuyor ya da yastıksız yatıyorsanız 
özell�kle boyun bölgen�zde yaşanacak sorun ve ağrılar 
gün �çer�s�nde ya da uyandığınızda s�z� hals�z 

h�ssett�recekt�r. Bu sebeple tek ve dolgun b�r yastık 
yeterl� olacaktır.
*Uyku kal�tes�n� etk�leyen en öneml� hormon 
melaton�nd�r. Uyumadan 2, 3 saat önce y�yeceğ�n�z b�r 
yemek kaşığı  f ıst ık ezmes�  ve küçük b�r  muz 
vücudunuzda melaton�n etk�s� yaratacaktır. Fıstık 
ezmes�n�n yanı sıra zerdeçal da �y� b�r kaynaktır. Sütün 
�çer�s�ne ekleyeceğ�n�z b�r çay kaşığı bal ve yarım çay 
kaşığı toz zerdeçal melaton�n salgılanmasını hızlandırır. 
Bu karışımı �se uyumadan b�r saat önce �çmel�s�n�z.
*Uyanıruyanmaz 1-2 bardak ılık su �çer�s�ne; 1 d�l�m 
l�mon, 2 adet karanf�l ve 1 çay kaşığı zencef�l ekley�n. 
Güne hızlı b�r metabol�zma �le g�r�ş yapın.

KIŞ AYLARINDA BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN BESİNLER
Kış depresyonuna davet�ye çıkartan çokça olumsuzluk da peş�m�z� bırakmaz. Soğuk havalarda dışarı 

çıkmak yer�ne evde oturma �steğ�, geceler�n uzayıp gündüzler�n kısalması �le negat�f düşünceler k�ş�n�n 
�stem dışı k�lo almasına sebep olab�l�r,

Pek�, bağışıklık s�stem�m�z� kuvvetlend�rmek ve kışın 
k�lo almayı engellemek �ç�n neler yapmalı? İşte kış 
aylarında nasıl beslenmel�y�z sorusunun yanıtı...
B�tter Ç�kolata: Ç�kolatanın mutluluk saçtığı �nkar 
ed�lemez b�r gerçek. Aynı zamanda �çerd�ğ� teobrom�n 
sayes�nde ruh hal�m�z� düzelt�r ve kış aylarında b�z� d�nç 
tutmaya yardımcı olur. 
Ya l n ı z  b � t te r  o l m a s ı n a  ve  g ü n d e  1 - 2  k a re y � 
geçmemes�ne d�kkat.
Sem�zotu: İşte s�ze omega3 şölen�. Sem�zotu �çerd�ğ� 
omega3 sayes�nde bey�n yorgunluğunu alıyor ve aynı 
zamanda s�z� depres�f ruh hal�nden çek�p çıkarıyor.
Yoğurtla b�rl�kte salata yaparak veya zeyt�nyağı �le 
p�ş�rerek tüketeb�l�rs�n�z.
Nar: Ant�oks�dan �le dolup taşan bu meyve yüksek C 
v�tam�n� neden�yle stres� azaltarak poz�t�f ruh hal�n� 
beraber�nde get�r�yor. Aynı zamanda serbest rad�kaller 
�le mücadele ederek metabol�zmamızı kuvvetlend�r�yor 
ve hastalıklara karşı kalkan oluşturuyor. Kış aylarında 
salatalarınıza serperek kullanab�l�rs�n�z. 
H�nd� et�: İy� b�r tr�ptofan kaynağıdır ve kal�tel� 

prote�nlere sah�pt�r. Kırmızı et ve tavuğa göre 
zayıflamaya daha çok yardım eder. İçerd�ğ� tr�ptofan �le 
seroton�n salınımını arttırarak modumuzu yükseltmeye 
yardımcı olur.
Ispanak: Kış aylarının en sağlıklı seraton�n. Ispanak 
�çerd�ğ�  fo l �k  as � t  ve  magnez yum sayes �nde 
gevşemem�ze ve mutluluk hormonu salgısını uyararak 
b�z� poz�t�f b�r ruh hal�ne sokuyor.
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MERT ŞAKAR
FERHAT AKMAN
FEHİM CAN AÇIKGÖZ
UĞURCAN KAYA
ACARCAN KALKAN
MUSTAFA UNUTMAZ
ARİF BİNUMEYR ÇOBANOĞLU
ÜMİT ÜNALAN
SELAM KAYIHAN
ONUR KAYA
OKAN KARAHAN
HURİ NUR ERSOY
ZAFER HARPUT
UĞUR KELEŞ

MEHMET ATILĞAN
MUSTAFA YÖRÜR
GAMZENUR MERT
HAMZA GÜRKAN
AHMET ATASOY
VOLKAN GÖL
BETÜL TAŞ
MERVE KOŞAR
BURAK ÇONGARA
YUNUS KESKİN
MELİH ERDİVAN
MURAT YALÇINKAYA
MELİH ALKAN

BURAK YENER
HASAN GÜNDÜZ
MUSTAFA SALİH KORKMAZ
OSMAN İRİ
BETÜL BEYAZIT
ÖZEN YILMAZ
SONER HAKBİLEN
ABUBEKİR KADİR DİKEN
MESUT GÜNGÖRDÜ
REFİK ŞAFAK GÜLER
YASİN YURTASLAN
BERKCAN YILDIZ
METİN BAŞTUĞ

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Eylül - Ek�m 2018 tar�hler�nde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza “ARAMIZA HOŞGELDİNİZ” 
d�yoruz. Oda ve Meslek� çalışmalarında başarılar d�l�yoruz.  Şube Yönet�m Kurulu

SELAM SAMET YILDIZ
VELİ KARAKAYA
DEVRİM BAL
SAMET KESER
CEMAL ÇUBUK
CİHAN ASLAN
OZAN KARA
AHMET GÜNAYDIN
MUSTAFA SELİM ÇATALBAŞ
COŞKUN YAZICI
TUĞBA AYIRKAN
LATİF ANIL GÜLALAN
GÖKAN ÇELİKTOZ
ERDİ ASLAN
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TEBRİKLER

BAŞSAĞLIĞI

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   https://www.mmo.org.tr/kocael�/uyeler�m�ze-�nd�r�m-protokolu-yap�lan-f�rmalar
sayfamızdan ulaşab�l�r ya da Kare Borkod uygulamamızı kullanab�l�rs�n�z. 

• Değerl� Üyem�z C�han ÖZCAN 29.09.2018 tar�h�nde 
evlenm�şt�r. Üyem�z� ve a�les�n�  tebr�k eder, mutluluklar 
d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Kaan ÜRERLER 28.10.2018 tar�h�nde 
evlenm�şt�r. Üyem�z� ve a�les�n�  tebr�k eder, mutluluklar 
d�ler�z

• Değerl� Üyem�z Murat YILDIZ'ın babası 01.09.2018 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z ve Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yürütme 
Kurulu Üyem�z Sevda SARAÇ'ın  annes� 14.09.2018 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z. 

• Değerl� Üyem�z Bülent ARACI'nın babası  15.09.2018 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z ve Bolu İl Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu 
Üyem�z Hakan DİNÇEL'�n annes� 30.09.2018 tar�h�nde 
vefat etm�şt�r. Üyem�ze Kederl� a�les�n�n acısını 
paylaşıyor, Rahmet ve başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z N�zamett�n ALURAL'IN annes� 
20.10.2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Kederl� a�les�n�n 
acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz. 

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





