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hang� şartlar altında olursa olsun onları ancak �y�ye kullanmaya; yurduma ve �nsanlığa yararlı olmaya,

kend�m� ve mesleğ�m� madd� ve manev� alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum ve şeref�m üzer�ne yem�n eder�m.
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Değerl� meslektaşlarım,
Ülkem�z ve bölgem�zde olduğu g�b�, B�rl�ğ�m�z ve Odamız 
etk�nl�k ve faal�yetlerle yoğun b�r �k� aylık per�yodu daha 
ger�de bıraktık. 

Eylül ve Ek�m ayları �ç�nde TMMOB adına Yerel Kurultayların 
ve Odamız adına Ulusal  ve Uluslararası  Kongre -
Sempozyum-Kurultayların yoğunlaştığı bu dönemde 
ş u b e m � z � n  y ü r ü t ü c ü l ü ğ ü n d e  T M M O B  K o c a e l �  İ l 
Koord�nasyon Kurulu Sekretaryası olarak 29 Eylül günü 
Kocael� İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından Yerel Kadın 
Kurultayını, 2 Kasım günü �se Mühend�s-M�mar ve Şeh�r 
Plancıları Kocael� Yerel Kurultayını gerçekleşt�rd�k.Ankara'da 
yapılacak Merkez� Kurultayına ve meslektaşlarına ışık 
tutacağı, yol göstereceğ�ne �nandığımı Kurultaylarımızın 
gerçekleşt�r�lmes�nde emeğ� bulunanlara ve katılımcılara 
teşekkürler�m� sunuyorum. 

Ş�ddet�n, kanın ve savaşların eks�k olmadığı b�r coğrafyada 
yaşayan kad�m halklara, “Yurtta sulh, dünyada sulh” dey�ş�n� 
ş�ar ed�nen TMMOB kültürü tems�lc�ler� olarak, 1 Eylül Barış 
gününün ülkem�ze, bölgem�ze ve dünyamıza barış 
get�rmes� d�lekler�m�z� sunuyoruz.

Y�ne Cumhur�yet�n kuruluşunun 96. Yılını, değerler�n� ve 
m�raslarına sah�p çıkarak kutluyoruz.

Değerl� meslektaşlarım, 
Bu per�yotta, 19 Eylül Mühend�s-M�mar ve Şeh�r Plancıları 
Dayanışma günü �le TMMOB'n�n kuruluş genel kurulunun 
gerçekleşt�r�ld�ğ� 18-21 Ek�m tar�hler�nde bu kez Müh.-M�m. 
Haftasını etk�nl�klerle kutladık. 

TMMOB'n�n de düzenley�c�ler� arasında yer aldığı 10 Ek�m 
2015 günü Ankara Garı'nda yapılan  “Barış” temalı m�t�ngde 
katled�len kaybett�ğ�m�z canların ışığı geleceğ� aydınlatacak. 
Anılarına sah�p çıkmaya devam edeceğ�z. 

İy� k� bu ülken�n TMMOB's� var.

Sevg�l� meslektaşlarım,
18-19 Ek�m günler�nde Odamız adına düzenled�ğ�m�z 5. 
Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongre ve Serg�s� �çer�ğ�, 1300'ü aşkın 

katılımcı ve f�rma katılımlarıyla ülkem�ze alanında ışık tutan 
başarılı b�r etk�nl�k olarak sonlandı. Emeğ� geçen, 
destekleyen, katılım gösteren herkese yönet�m kurulu ve 
şahsım teşekkürler�m�z� sunuyorum.

Değerl� meslektaşlarım,
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z�n 2 gün süreyle gerçekleşt�rd�ğ� 
Endüstr� 4.0 Sempozyumu �le Şube Yönet�m Kurulu ev 
sah�pl�ğ�nde gerçekleşen 5. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongre ve 
Serg�s�nden sonra 29-30 Kasım tar�hler�nde Sakarya 
Ün�vers�tes� Kongre Merkez�nde bu kez Sakarya İl 
Tems�lc � l �ğ�m�zce 2  gün sürecek “B ak ım Yerel 
S e m p o z y u m u  d ü z e n l e n e c e k t � r.  S � z  d e ğ e r l � 
meslektaşlarımızı ve �lg�l�ler�n�n katılımlarınızı 
bekl�yoruz.

Y�ne 19-20-21 Aralık 2019 günler� TMMOB Kocael� İl 
Koord�nasyon Kurulu tarafından 3.sü düzenlenecek Kocael� 
Kent Sempozyumunda, “Kocael� Kocael� Kadar mı?” 
teması �şlenecekt�r. kent�m�z�n sorunları ve çözüm 
öner�ler�n� tartışacağız.  İlg�l�ler�n katkılarını ve katılımlarınızı 
beklemektey�z. 

Sevg�l� meslektaşlarım,
TMMOB ve Odamızın kuruluşunun 65. Yılında, 30 Kasım 
2019 günü M�marlar Odası Taş B�na'da saat 15:00'de 
meslekte 25. 40., 50. Ve 60. Onur Yılı plaketler�n� alacak 
meslektaşlarımızı b�r kez de buradan kutluyoruz. Y�ne 30 
Kasım akşamı da Geleneksel Gecem�z� KYÖD'de yapacağız. 
Meslektaşlarımızı b�rl�kte olmaya, gecem�ze davet ed�yoruz.

Son olarak, sevg�l� meslektaşlarım,
14. Dönem Yönet�m Kurulu görev�m�z�n sonuna yaklaştık. 
B�rl�kte kent�m�zde, bölgem�zde, dünyada �y�s�yle-kötüsüyle 
neredeyse 2 yıllık b�r sürec� ger�de bıraktık.

Özell�kle 2019 yılında Yerel Seç�mler, Sur�ye Savaşı, 
ekonom�k kötü g�d�ş ve �şs�zl�k vs. b�rl�kte yaşadık. Oda ve 
TMMOB etk�nl�kler� yoğunluğunu devam ett�rd�. Meslek 
alanlarımıza, meslektaş sorunlarımıza da�r karınca-kararınca 
çözümler üretmeye çabaladık; kent�m�ze, ülkem�ze katkı 
vermeye devam ett�k. Çabamız, çalışma koşullarının 
�y�leşt�r�lmes�, İnsanca yaşam, Yaşanab�l�r b�r kent ve ülke 
hayal�m�ze da�rd�.

Öğrenecek ve öğretecek daha çok şey�m�z olduğu 
gerçekl�ğ�yle hep�n�ze saygılar sunuyorum.
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10 EKİM KATLİAMININ DÖRDÜNCÜ YILINDA
KAYBETTİĞİMİZ ARKADAŞLARIMIZI ANDIK

10 Ek�m 2019 Persembe günü saat 18:30 da İnsan 
Hakları Parkında DİSK-KESK-TMMOB-TTB Kocael� 
Şubeler�n�n  düzenled�ğ� anma etk�nl�ğ�ne; TMMOB 
Tems�lc�ler�, TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası 
Yönet�m Kurulu Üyeler�, Üye ve Çalışanları, DİSK, KESK, 
TTB tems�lc�ler�, S�yas� Part� ve STK tems�lc�ler� ve b�rçok 
vatandaş katıldı. Yapılan basın açıklamasının okunması 
sonrası kaybett�kler�m�z�n fotoğraflarının  bulunduğu 
pankartın çevres�ne mumlar ve karanf�ller konarak 
y�t�rd�kler�m�z anıldı. 

10 Ek�m katl�amının dördüncü yıl dönümünde TMMOB, 
DİSK, KESK, TTB ve 10 EKİM-DER çağrısıyla saat 9.00'da 
Ulus Metro önünde buluşan barıştan, hukuktan, 
demokras�den yana tüm kes�mler kaybett�ğ�m�z 103 
canı anmak �ç�n sloganlar eşl�ğ�nde Gar'a yürüdüler.

Gar önünde Katl�amda yaşamını y�t�ren 103 k�ş�n�n 
�s�mler� tek tek sayıldı. İsm� okunan her kaybın ardından 
"Yaşıyor" sloganı atıldı. 

Anmada bombaların patladığı saat 10.04'te b�r 
dak�kalık saygı duruşu gerçekleşt�r�ld�. Ardından ortak 
basın açıklamasını TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı 
Em�n Koramaz yaptı. Açıklama ardından y�ne Gar 
önünde b�r dak�kalık oturma eylem� gerçekleşt�r�ld� ve 
y�t�rd�ğ�m�z canlar adına karanf�ller alana bırakıldı.

TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz'ın 
beş örgüt adına yaptığı açıklama şöyle:

D e ğ e r l �  B a s ı n  E m e k ç � l e r � ,  K a y b e t t � ğ � m � z 
Arkadaşlarımızın Değerl� A�leler�, Kardeşler�m!

Dört yıldır d�nmeyen acımız, b�tmeyen öfkem�z ve 
çoğalan özlem�m�zle b�r kez daha Ankara Garı 
önündey�z.

Bundan tam dört yıl önce, 10 Ek�m 2015 sabahında bu 
alanda yürekler�nde sevg�, gözler�nde gülücük, 
d�ller�nde barış türküler� olan on b�nlerce k�ş� kardeşçe 
yan yana bulunuyordu.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'n�n yaptığı emek-barış ve 
demokras� çağrısına kulak vererek Türk�ye'n�n dört b�r 
yanından buraya gelen on b�nlerce kardeş�m�z dünya 
tar�h�n�n en alçak saldırılarından b�r�s�ne hedef oldu.

Saat tam 10'u 4 geçe b�rb�r� ardına patlayan �k� bomba 
sonucunda 103 arkadaşımız hayatını y�t�rd�. 500'e yakın 
arkadaşımız yaralandı ve sakat kaldı.

Türk �ye tar �h�n�n en büyük k �t le k atl �amında 
kaybett�ğ�m�z bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlemle 
anıyoruz. Arkadaşlarımıza olan hasret�m�z, her geçen 
gün daha da büyüyor.
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Bugün söylersek söyleyel�m, yaşadıklarımızın ve 
kaybett�kler�m�z�n yanında önems�z kalacak.

Y�t�rd�kler�m�z� sonsuzluğa uğurladık ve b�zler, o 
meydandan sağ çıkanlar, katl�amın �ç�m�zde bıraktığı 
der�n boşlukla ve tar�fs�z kederle yaşamaya devam 
ed�yoruz.

Değerl� Basın Emekç�ler�, Sevg�l� Kardeşler�m

B�ld�ğ�n�z g�b� geçt�ğ�m�z yıl Ağustos ayında 10 Ek�m 
Davası karara bağlandı ve 9 k�ş� hakkında 101 kez 
ağırlaştırılmış müebbet cezası ver�ld�. Dosyaları ayrılan 
16 f�rar� sanık hakkındak� davanın üçüncü duruşması 21 
Kasım'da görülecek.

Katl�ama �l�şk�n dava �dd�anames� mahkemeye 
sunulduğu günden �t�baren yürütülen soruşturmanın 
olayı tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturmaktan uzak 
olduğunu �fade ett�k.

3 yıldır katıldığımız her duruşmada, katl�amda �hmal� 
olan kamu görevl�ler�n�n ve sorumlulukları bulunan 
s�yasetç�ler�n de yargılanması gerekt�ğ�n� d�le get�rd�k. 
Ne yazık k� mahkeme bu doğrultuda cesur b�r adım 
atmadı ve bu eks�k karar sonucunda kamuoyu 
v�cdanında adalet tecell� etmed�.

Saldırı sonrasında yaptığı “patlama sonrasında 
oylarımız yüksel�yor” sözler�yle hafızalarımızda yer eden 
dönem�n Başbakanı, geçt�ğ�m�z aylarda “7 Haz�ran-1 
Kasım seç�mler� arası dönemdek� defterler açılırsa 
b�rçok s�yasetç� �nsan �ç�ne çıkamaz” açıklamasında 
bulundu.

Bu sözler, katl�amın s�yasal boyutları konusundak� 
end�şe ve �dd�alarımızın haklılığını gösterm�şt�r. 
Buradan davanın görülmekte olduğu mahkeme 
heyet�n� b�r kez daha göreve çağırıyoruz: Bu açıklama 
hem b�r �hbar, hem de �t�raf kabul ed�lmel�d�r. Başta 
dönem�n başbakanı ve �ç�şler� bakanı olmak üzere 
dönem�n s�yas�ler�n� davaya dâh�l ed�lmel�d�r.

Yakın tar�h�m�z�n en karanlık dönem�n�n aydınlığa 

kavuşması �ç�n s�yasetç�ler� de eller�ne v�cdanlarına 
koymaya, gerçekler� açıklığa kavuşturmaya çağırıyoruz: 
Türk�ye'n�n barış umuduna darbe vuran, �nsanları 
sokağa çıkamaz hale get�ren 7 Haz�ran �le 1 Kasım 2015 
seç�mler� arasında yaşanan olayların arkasında hang� 
s�yasetç�ler var? Suruç ve Ankara Garı'nda yaşanan 
katl�amların s�yasal sorumluları k�m?

B�l�nmel�d�r k�, �nsanlığa karşı �şlenen bu suçların 
fa�ller�n� g�zleyenler, bu suçların ortağıdır. İkt�darını 
korumak �ç�n toplumu kaos ve ş�ddet sarmalına 
sürükleyenler� asla unutmayacağız. Kardeşler�m�z�n 
hayatlarından, b�zler�n acılarından oy devş�renler� asla 
affetmeyeceğ�z.

Değerl� Basın Emekç�ler�, Sevg�l� Kardeşler�m

B�ld�ğ�n�z g�b� 10 Ek�m Katl�amı sonrasında Ankara 
Büyükşeh�r Beled�ye Mecl�s�nde alınan kararla, Ankara 
Garı önündek� alana, "Demokras� Meydanı" adı ver�ld�. 
Bu alanın ortasına da üç ayrı yüzünde katl�amda 
kaybett�ğ�m�z arkadaşlarımızın fotoğraflarının ve Emek-
Barış-Demokras� �fadeler�n�n olduğu geç�c� b�r pano 
yerleşt�r�ld�.

Bugüne kadar anmalarımızı bu geç�c� sembol�k anıt 
etrafında gerçekleşt�rd�k. Ne var k� geç�c� olarak 
yerleşt�r�len bu sembol�k anıt katl�amın neden olduğu 
der�n acının tems�l� �ç�n yeterl� değ�ld�r. Üstel�k 
kaybett�ğ�m�z arkadaşlarının fotoğraflarının olduğu bu 
geç�c� pano zaman zaman faş�st saldırılara maruz 
kalmaktadır.

Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığı �le yürüttüğümüz 
görüşmelerde, katl�amın yaşandığı meydanda kalıcı b�r 
mekânsal düzenleme yapılması konusunda f�k�r 
b�rl�ğ�ne vardık.

Bu doğrultuda hazırlanacak projen�n bel�rlenmes� �ç�n 
TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve 10 Ek�m Barış ve Dayanışma 
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Derneğ� olarak “Emek, Barış ve Demokras� Meydanı Anıt 
Meydan ve Anma Yer� Tasarımı Uluslararası F�k�r ve 
Tasarım Projes� Yarışması” düzenl�yoruz.

İlerleyen günlerde yarışma şartnames�n� paylaşarak 
yarışma sürec�n� başlatacağız. İnsanlığa karşı �şlenen b�r 
suç olan 10 Ek�m katl�amını uluslararası kamuoyunun 
da gündem�ne taşımak �ç�n yarışmayı uluslararası 
formatta gerçekleşt�receğ�z.

Proje kapsamında Gar önü ve çevres� b�r bütün olarak 
yen�den ele alınacak ve alan anıtsal b�ç�mde yen�den  
dönüştürülecekt�r. Yarışmayı kazanan proje 14 Mart 
2020 tar�h�nde kamuoyuna açıklanacak ve umuyoruz k� 
hızla uygulanacaktır. Yarışma projes�ne �l�şk�n şartları ve 
detaylar ı  önümüzdek �  b� rk aç  gün �çer �s �nde 
paylaşacağız.

Değerl� Basın Emekç�ler�, Sevg�l� Kardeşler�m

Eş�tl�k, özgürlük, demokras� ve barış mücadeles� 
y�t�rd�ğ�m�z arkadaşlarımızın en büyük emanet�d�r. 
B�zler bu emanete sah�p çıkacağız. Bugüne kadar 
olduğu g�b� bundan sonra da bu doğrultuda kararlı 
mücadelem�z� sürdüreceğ�z.

Barış �ç�n, eş�tl�k �ç�n, özgürlük �ç�n canı toprağa 
düşenler, barışa, eş�tl�ğe ve özgürlüğe can olsunlar!
Ve ant olsun k�, kaybett�kler�m�z� unutmayacağız, 
unutturmayacağız!

Ve ant olsun k�, sorumlularını unutmayacağız, 
affetmeyeceğ�z!

Yaşasın Emek, Barış ve Demokras� Mücadelem�z

Yaşasın Halkların Kardeşl�ğ�

TMMOB 45. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı 28 Eylül 2019 tar�h�nde Çanakkale'de 
gerçekleşt�r�ld�. Şube Danışma Kurulu üyeler�m�z�n de katıldığı toplantıda sömürge 
madenc�l�ğ�ne karşı TMMOB görüşler�n�n kamuoyu �le paylaşılmasına karar ver�ld�.

15.30'da sona eren Danışma Kurulu ardından, Danışma Kurulu Üyeler� toplu olarak K�razlı Köyü Balaban 
Tepes�'ne g�derek maden sahasının kapısının önünde basın açıklaması gerçekleşt�rd�. Basın açıklamasını 
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz okudu. Basın açıklamasının ardından d�ren�ş alanı 
z�yaret ed�lerek, Danışma Kurulu'nun dayanışma ve d�ren�ş� büyütme �rades� paylaşıldı.

SÖMÜRGE MADENCİLİĞİNE HAYIR
ÜLKEMİZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR
28 EYLÜL 2019, ÇANAKKALE

TMMOB Danışma Kurulumuz Kent�ne, doğasına, 
ormanına, suyuna ve yaşam alanlarına sah�p çıkan 
Çanakkale halkıyla dayanışmamızı göstermek, 
ülkem�zde yürütülen sömürge madenc�l�ğ�ne d�kkat 
çekmek �ç�n 45.Dönem 4.Toplantısını Çanakkale'de 
gerçekleşt�rm�ş ve ardından 65 gündür K�razlı'da “Su ve 
V�cdan” nöbet� tutan Çanakkale Halkı ve çevre 
gönüllüler�n� z�yaret etm�ş, aşağıdak� açıklamanın 
K�razlı Balaban tepes�nde kamuoyuyla paylaşılmasına 
karar verm�şt�r.
 

BASINA ve KAMUOYUNA

TMMOB Danışma Kurulu üyeler� olarak;

Kent�ne, doğasına, ormanına, suyuna ve yaşam 
alanlarına sah�p çıkan Çanakkale halkıyla dayanışmak 
�ç�n K�razlı'dayız.

Doğayı ve �nsan yaşamını yok sayan, yağmacı maden 
ş�rket�ne ve sömürge madenc�l�ğ�ne “dur” demek �ç�n 
K�razlı'dayız.



birliğimizden

6
7

Yeraltı ve yerüstü varlıklarımızın, ormanlarımızın, 
suyumuzun, toprağımızın sah�ps�z olmadığını 
göstermek �ç�n K�razlı'dayız.

Balaban Tepes�'nden yükselt�len bu kararlı mücadeley� 
ülke düzey�ne taşımak �ç�n K�razlı'dayız.

Bu bereketl� topraklar üzer�nde yaşayan meden�yetler 
b�nlerce yıldır maden �şlem�şt�r. Bu topraklardan 
çıkarılan madenler, b�nlerce yıldır �nsanlığın gel�ş�m� 
�ç�n kullanılmıştır. 

B�l�nmel�d�r k�, ülke topraklarımızın parçası olan 
madenler�m�z üzer�nde bu ülkede yaşayan herkes�n 
hakkı bulunmaktadır. 
Y�ne b�l�nmel�d�r k�, üret�ld�kler� anda tükend�kler� ve 
yen�lenemed�kler� �ç�n, gelecek nes�ller�m�z�n de bu 
madenler üzer�nde hakkı vardır. 

İşte bu yüzden madenler�m�z�n üret�m süreçler�, 
yağmacı b�r anlayışla değ�l, halkın ortak çıkarı esas 
alınarak ve gelecek nes�ller�n �ht�yaçları da gözet�lerek 
kamusal b�r anlayışla planlanmalıdır.

O y s a  b u g ü n  ü l k e m � z d e  y ü r ü t ü l m e k t e  o l a n 
faal�yetlerkel�men�n gerçek anlamıyla “Sömürge 
Madenc�l�ğ�”d�r. Yeraltı zeng�nl�ğ�m�z�n mümkün olan 
en kısa sürede ülke dışına çıkarıldığı, ger�de �se tümüyle 
ver�ms�zleşt�r�lm�ş, k�rlet�lm�ş ve zeh�rlenm�ş toprak ve 
suyun bırakıldığı bu anlayış, sadece madenc�l�ğ� değ�l, 
yaşamı da sürdürülemez hale get�rmekted�r.

Bu madenc�l�k anlayışı, b�r üret�m faal�yet� değ�l, b�r 
sömürü faal�yet�d�r. Zeng�nl�kler�m�z� sömürdüğü g�b�, 
doğayı da ger� dönülemez b�r şek�lde tahr�p etmekted�r. 
Maden üret�m�n�  gündel�k ekonom�k çıkarlar 
doğrultusunda, sermaye kes�mler�ne kaynak yaratmak 
�ç�n gerçekleşt�renler, ülkem�z�n geleceğ�ne ve 
halkımızın ortak çıkarına �hanet �ç�nded�r! 

Ekos�stem� tahr�p eden, ormanlarımızı yok eden, doğal 
yaşmönünde öneml� tehd�tler oluşturan bu yağmacı 
anlayışı kınıyoruz

K�razlı Köyü Balaban Tepes� başta olmak üzere tüm 
sömürge madenc�l�ğ� faal�yetler� durdurulmalı, �z�n 
süreçler� �ptal ed�lmel�d�r.

TMMOB olarak b�zler yıllardan bu yana ülkem�zdek� tüm 
madenc�l�k faal�yetler�n�n kamu yararını ve ülke 
geleceğ�n�  gözetecek b�ç�mde planlanmasını 
savunduk .  Tüm madenler �m�z �n  k amu e l �y le 
�ş let � lmes�n�  ve maden �ş letmeler �nde k amu 
denet�m�n�n sağlanmasını savunduk. Madenc�l�k 
faal�yetler�n�n doğaya ve doğal yaşama uygun b�ç�mde 
yürütülmes�n� savunduk.

Bundan sonra da savunduğumuz bu değerler �ç�n 
mücadele etmeye devam edeceğ�z.

Sömürgenler karşısında Çanakkale'de, Cerattepe'de, 
Munzur'da, Murat Dağı'nda d�renen yöre halkının 
yanında olmaya devam edeceğ�z.

Ülkem�z�, doğamıızı, yeraltı ve yerüstü varlıklarımızı, 
geleceğ�m�z� savunmaya devam edeceğ�z.

Ülkem�z�n yağmalanmasına karşı her türlü baskıya 
rağmen ortak zeng�nl�ğ�m�z ve ortak geleceğ�m�z �ç�n 
mücadele eden halkımızı dayanışma duygularımızla 
selamlıyoruz.

Kahrolsun Emperyal�zm, Yaşasın Mücadelem�z!

TMMOB 45. DÖNEM 4. DANIŞMA KURULU
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MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAFTASI (18 - 21 EKİM)
ETKİNLİKLER İLE KUTLANDI

Mühend�sler ve M�marlar haftası çerçeves�nde 21 Ek�m 2019 tar�h�nde, TMMOB KOCAELİ İKK (TMMOB Kocael� İl 
Koord�nasyon Kurulu) ortak programı gerçekleşt�r�ld�.

21 Ek�m 2019 Pazartes� saat: 17:00 de başlayan f�lm göster�m� (The Founta�nhead) sonrası 19:00 da Şube 
Başkanımız, TMMOB İKK Sekreter� Murat KÜREKCİ ortak basın açıklamasını okudu.

Basın açıklaması sonrası, Kokteyl ve müz�k etk�nl�ğ� �le devam ed�ld�. 

65. YILIMIZDA DAHA DA GÜÇLÜ  VE KARARLIYIZ…

Ülkem�z�n mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının uzun 
geçm�şe dayanan meslek örgütü kurma çabaları, 1954 
yılının Ek�m ayında, Ankara'da gerçeğe dönüşmüştür. 
Farklı meslek alanlarında mühend�s ve m�mar 
tems�lc�ler�n�n katılımıyla gerçekleşt�r�len �lk genel 
kurulumuzda, TMMOB tüzüğü kabul ed�lm�ş ve b�rl�k 
bünyes�nde 10 meslek odası kurularak TMMOB'n�n 
örgütsel hayatı f��len başlamıştır. Bu tar�hler� kapsayan 
hafta �se mühend�sl�k m�marlık haftası olarak �lan 
ed�lerek 65 yıldır kutlanmaktadır.

65 yılın ardından bugün TMMOB bünyes�nde 24 Oda, 
bu Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koord�nasyon 
Kurulu bulunmaktadır. 102 farklı mühend�sl�k, m�marlık 
ve şeh�r plancılığı d�s�pl�n�nden toplam 550 b�ne yakın 
üyes�yle Türk�ye'n�n en büyük meslek� demokrat�k k�tle 
örgütü TMMOB'd�r. 65 yıl önce başlayan örgütlü 
mücadelem�z, TMMOB'n�n bugüne ulaşan k�ml�ğ�n� 
ortaya çıkarmıştır. Bu k�ml�k, ülkem�z�n kalkınma ve 
sanay�leşmes�nde b�l�m ve teknoloj� pol�t�kalarının 
önem�ne vurgu yapan, kamu yararı ve ad�l paylaşımdan 
yana, yurtsever, �ler�c� ve toplumcu geleneğ�m�zd�r.

TMMOB b�r yandan mesleğ�m�z�n ve meslektaşlarımızın 
hak ve çıkarlarını ülkem�z ve halkımızın çıkarları 
temel�nde korumak ve gel�şt�rmek �ç�n mücadele 
ver�rken, d�ğer yandan da meslek� b�r�k�mler�m�z�n 
toplum yararına kullanılmasının zem�n�n� yaratmak �ç�n 
mücadele vermekted�r. Çünkü TMMOB, mühend�sler�n, 
m�marların, şeh�r plancılarının sorunlarının halkın 
sorunlarından ayrı tutulmayacağı, sorunlarımızın 
çözümünün büyük ölçüde halkın sorunlarının 
çözümünde yattığının b�l�nc�nded�r. Bu yüzden 
mesleğ�n ve meslektaşlarının sorunlarını, ülke 
sorunlarıyla bütünlüklü olarak ele alır.

TMMOB; meslek alanları �le �lg�l� her konuda b�lg� 
üretmey�, üret�len b�lg�y� kamuoyu �le paylaşmayı asl� 
görevler� arasında görmekted�r. Bu doğrultuda 
yayınlanan raporlarla, açılan kamu davalarıyla, 

düzenlenen kongre -sempoz yumlarla,  yapılan 
açıklamalarla, b�l�m�n ve tekn�ğ�n halktan ve doğandan 
yana kullanılmasıyla başka b�r dünyanın mümkün 
olab�leceğ�n� ortaya koymaktadır.

İç�nde bulunduğumuz der�n ekonom�k kr�z, halkımızı ve 
meslek alanlarımızı doğrudan etk�lemekte; tüm 
halkımızın olduğu g�b� emeğ�yle geç�nen mühend�s, 
m � m a r  ve  ş e h � r  p l a n c ı l a r ı n ı n  d a  h ayat l a r ı n ı 
zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan 
kalkması, kamu çıkarlarının göz ardı ed�lmes�, rant 
hırsının b�l�m ve tekn�ğ�n önüne geçmes�, zeng�nler�n 
�ht�yaçlarının yoksulların �ht�yaçlarının önünde 
t u t u l m a s ı  � l e  h a l k ı m ı z ı n  r e f a h ı ,  ç ı k a r l a r ı ; 
meslektaşlarımızın da meslek� yetk� ve sorumlulukları 
g�derek ger�let�lmekted�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� 
sorunları olmaya devam etmekted�r. İkt�darın ekonom� 
pol�t�kaları, özelleşt�rme uygulamaları, sosyal devlet 
anlayışının terked�lmes� ve uluslararası sermaye 
çevreler�n�n artan etk�nl�kler� neden�yle tekn�k 
elemanların ekonom�k ve sosyal durumları g�derek 
daha da kötüleşmekted�r.
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Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına 
yakını yatırımların durması, projeler�n �ptal ed�lmes�, 
reel sektörün tıkanması g�b� sorunlardan etk�lenm�şt�r. 
İşs�zl�k, esnek çalışma, güvences�zl�k, sağlıksız çalışma 
koşulları ve reel ücret kaybı g�b� sorunlar tüm 
meslektaşlarımızı tehd�t etmekted�r. B�rl�ğ�m�z �le SGK 
arasındak� yapılan asgar� ücret protokolünün SGK 
t a r a f ı n d a n  t e k  t a r a f l ı  o l a r a k  f e s h e d � l m e s � , 
meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sömürülmes�ne 
zem�n hazırlamaktadır.

S � y a s a l  � k t � d a r ı n  k a r a r  v e  u y g u l a m a l a r ı , 
meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve 
meslek� faal�yetler�m�zden faydalanan halkımızı da 
olumsuz etk�lemekted�r. B�l�me ve tekn�ğe aykırı olarak 
çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değ�ş�kl�kler� 
neden�yle halkın �y� ve güvenl� mühend�sl�k, m�marlık, 
şeh�r plancılığı h�zmet� alması engellenmekted�r.

TMMOB, geçm�şte olduğu g�b� bu engellemelerle de 
mücadeles�n� sürdürecekt�r. Bu amaçla TMMOB, 
meslektaşlarımızın temel sorunlarını ve bu sorunlara 
yönel�k çözüm öner�ler�n�n gel�şt�r�ld�ğ� b�r d�z� etk�nl�k 
gerçekleşt�rm�ş; bu etk�nl�kler�n sonuçlarını kamuoyu 
�le paylaşmıştır. Bu etk�nl�kler�n b�r düzey �ler�s�nde �se 
“TMMOB Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancılarının 
Güncel Sorunları ve Çözüm Öner�ler� Kurultayı” 
kapsamında, 2 Kasım 2019 günü saat:13:30'de M�marlar 
Odası Kocael� Şube Taş B�na'da “Kocael� Yerel Kurultayı” 
yapılacaktır. Ş�md�den Meslektaşlarımızı davet 
ed�yoruz.

T M M O B ' n � n  5 4  � l  k o o r d � n a s y o n  k u r u l u n c a , 
gerçekleşt�r�lecek olan yerel kurultaylardan, sorunlara 
�l�şk�n çözüm öner�ler� merkez� kurultayda karar altına 
alınacaktır.

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

B�zler mesleğ�m�z� b�l�mden, üret�mden ve toplumdan 
y a n a n  k u l l a n a n  b � r  m ü c a d e l e  g e l e n e ğ � n � n 
sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB'n�n b�l�m ve 
tekn�ğ� esas alan, kamu çıkarını savunan, eş�tl�k, 
özgürlük ve demokras�den yana tavrını korumaya 
devam edeceğ�z.

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, zulüm ve engelleme 
yöntemler�n�n söküp 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.”

Tüm meslektaşlarımızın mühend�sl�k m�marlık haftası 
kutlu olsun!

65. yılında daha da güçlenerek ve büyüyerek: Yaşasın 
TMMOB, Yaşasın Mücadelem�z!
 

Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�
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mmo’dan

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA
GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 19 Eylül 1979 tar�h�nde TMMOB'n�n “ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE İNSANCA 
YAŞANABİLECEK BİR ÜCRET” çağrısıyla, Türk�ye'n�n 55 farklı �l�nde, 740 �şyer�nde, Mühend�s, M�mar ve 
Şeh�r Plancılarının hayatın her alanında, üret�m�n her aşamasında gerçekleşt�r�len �ş bırakma eylem�n�n 
40. yıldönümünde TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak 19.09.2019 tar�h�nde basın açıklaması 
gerçekleşt�r�ld�.
 Basın açıklamasına, çok sayıda mühend�s, m�mar, meslek örgüt ve part� yönet�c�ler� katılım sağladı. 
 Basın açıklamasını, Şube Başkanımız, TMMOB Kocael� İKK Sekreter� Murat KÜREKCİ okudu. 

40. YILINDA 19 EYLÜL 1979 İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ

V E  T M M O B  M Ü H E N D İ S ,  M İ M A R  V E  Ş E H İ R 
PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ.

Türk�ye çapında yüz b�n�n üzer�nde mühend�s, m�mar 
ve şeh�r plancısının katılımıyla gerçekleşt�r�len 19 Eylül 
1979 İş Bırakma Eylem�n�n 40. yılındayız.

Mesleğ�m�ze ve haklarımıza sah�p çıkma �radem�z�n en 
görkeml� dışavurumu olan 19 Eylül İş Bırakma Eylem�n� 
kırkıncı yıldönümünde b�r kez daha selamlıyor, 19 
Eylül'ün m�rasını yaşatmak �ç�n �lan ett�ğ�m�z "TMMOB 
Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları Dayanışma 
Günü"nü kutluyoruz.

Bundan tam kırk yıl önce, ekonom�k kr�z karşısında 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının yaşadığı hak 
kayıplarını ve ücret adalets�zl�kler�n� protesto etmek �ç�n 
gerçekleşt�r�len �ş bırakma eylem�, tekn�k elemanların 
üret�mden gelen gücünü en açık b�ç�m�yle ortaya 
serm�şt�r. TMMOB'n�n çağrısıyla gerçekleşt�r�len eylem, 
maden ocaklarından enerj� santraller�ne, fabr�kalardan 
şant�yelere, kamu kurumlarından l�manlara kadar pek 
çok �ş yer�nde üret�m�n durmasını sağlamış, tekn�k 
elemanların yaşadıkları sorunlara d�kkat çek�lmes� 
sağlanmıştır.

B�zler �ç�n 19 Eylül İş Bırakma Eylem�, ülkes� �ç�n 
düşünen, planlayan, üreten mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarının kend� öz güçler�n�n farkına vardığı tar�ht�r. 
Bu yüzden bu anlamlı gün, "TMMOB Mühend�s, M�mar 
ve  Ş eh�r  P lancı lar ı  Dayanışma Günü"  o larak 
kutlanmakta ve yen�den hatırlanmaktadır.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu ülkede emeğ�yle 
geç�nenler�n gündemler� neredeyse h�ç değ�şmem�şt�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� 
sorunları olmaya devam etmekted�r.

Neol�beral  ekonom� pol�t �kalar ı ,  özelleşt�rme 

uygulamaları, sosyal devlet anlayışının terked�lmes� ve 
uluslararası sermaye çevreler�n�n artan etk�nl�kler� 
neden�yle tekn�k elemanların ekonom�k ve sosyal 
durumları g�derek daha da kötüleşmekted�r.

İç�nde bulunduğumuz der�n ekonom�k kr�z, tüm 
halkımızın olduğu g�b� emeğ�yle geç�nen mühend�s, 
m � m a r  ve  ş e h � r  p l a n c ı l a r ı n ı n  d a  h ayat l a r ı n ı 
zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan 
kalkması, kamusal çıkarın göz ardı ed�lmes�, rant 
hırsının b�l�m ve tekn�ğ�n önüne geçmes�, sermayen�n 
�ht�yaçlarının halkın �ht�yaçlarının önünde tutulması 
neden�yle mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılığı yıllar 
geçt�kçe s�stemat�k olarak ger�lemekted�r.

Sınırsız yetk�lerle donatılmış tek adam rej�m� altında 
emeğ�m�z değers�zleş�rken, özlük haklarımız da g�derek 
budanmaktadır. Gerek kamuda, gerek özel sektörde her 
türlü mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r planlama 
h�zmetler�n�, planlama, projelend�rme, uygulama ve 
denetleme �şler�n� yürüten tüm meslektaşlarımız 
k r � z d e n  o l u m s u z  b � ç � m d e  e t k � l e n m e k t e d � r. 
Meslektaşlarımız, ülkem�zdek� kr�z ortamının yarattığı 
pahalılık, geç�m sıkıntısı ve borçlanma g�b� ortak 
sorunlardan etk�lend�ğ� g�b�, mesleğ�m�ze özgü 
sorunlarla da boğuşmak zorunda kalmaktadır.
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Kamuda çalışanlarımız s�yas� baskı ve sürgün tehd�d� 
altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının �hlal 
ed�lmes�, düşük ek göstergeler g�b� b�rçok sorun �le yüz 
yüzed�r. Güvences�z-sözleşmel� �st�hdam modeller�ne 
yönelme, atamalarda l�yakat�n ortadan kalkması ve 
n�hayet hukuksuz-keyf� �hraçlar g�b� nedenlerle 
kamudak� tekn�k personel�n �ş yükü artarken, �ş r�sk� de 
g�derek büyümekted�r. Yandaş konfederasyonla 
�mzalanan enflasyona endeksl� toplu sözleşmeler, 
şa�bel� enflasyon rakamlarıyla b�rleş�nce kamu 
emekç�ler�n�n her geçen gün daha da yoksullaşmasına 
neden olmaktadır.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına 
yakını yatırımların durması, projeler�n �ptal ed�lmes�, 
reel sektörün tıkanması g�b� sorunlardan etk�lenm�şt�r. 
İşs�zl�k, esnek çalışma, güvences�zl�k, sağlıksız çalışma 
koşulları ve reel ücret kaybı g�b� sorunlar özel sektörde 
çalışan tüm meslektaşlarımızı tehd�t etmekted�r. 
B�rl�ğ�m�z �le SGK arasındak� yapılan asgar� ücret 
protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak 
feshed�lmes�, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle 
sınırsız b�ç�mde sömürülmes�ne zem�n hazırlamaktadır.

S � y a s a l  � k t � d a r ı n  k a r a r  v e  u y g u l a m a l a r ı , 
meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve 
meslek� faal�yetler�m�zden faydalanan halkımızı da 
olumsuz etk�lemekted�r. B�l�me ve tekn�ğe aykırı olarak 
çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değ�ş�kl�kler� 
neden�yle halkın �y� ve güvenl� mühend�sl�k, m�marlık, 
şeh�r plancılığı h�zmet� alması engellenmekted�r. Bu 
durumun toplumumuza mal�yet� daha güvens�z yapılar, 
daha fazla yıkım ve daha çarpık b�r kentleşmed�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.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkem�z�n 
geleceğ�n� hedef alan bu saldırılar karşısında sess�z 
kalmayacağız. B�zler mesleğ�m�z� b�l�mden, üret�mden 
ve toplumdan yanan kul lanan b�r  mücadele 
geleneğ�n�n sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB'n�n 
b�l�m ve tekn�ğ� esas alan, kamu çıkarını savunan, eş�tl�k, 
özgürlük ve demokras�den yana tavrını korumaya 
devam edeceğ�z.

19 Eylül Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları Dayanışma 
Günü, TMMOB'n�n mücadeleyle dolu geçm�ş�ne, 
umutla dolu yarınlarına sah�p çıkma günüdür.

19 Eylül Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları Dayanışma 
Günü, ülkem�ze, mesleğ�m�ze ve meslektaşlarımıza 
sah�p çıkma günüdür.

19 Eylül Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları Dayanışma 
Günü B�rl�ğ�m�ze, Odalarımıza ve örgütlü mücadele 
geleneğ�m�ze sah�p çıkma günüdür.

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�
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ TARAFINDAN
DÜZENLENEN V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRE VE SERGİSİ 18-19 EKİM 2019

TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

mmo’dan

M a k � n e  M ü h e n d � s l e r �  O d a s ı  K o c a e l �  Ş u b e 
yürütücülüğünde Oda Merkez� adına 18-19 Ek�m 2019 
tar�hler�nde Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� Kongre 
Merkez� 'nde,  #geleceg�m�zenerj �"  ana teması 
çerçeves�nde gerçekleşt�r�len V.ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
KONGREMİZ yak laşık 1300 k �ş�n�n k atı l ımıyla 
tamamlandı.

İk� gün süren kongrem�z�n açılış konuşmalarını MMO 
Başkanı Yunus YENER ve MMO Kocael� Şube Yönet�m 
Kurulu Başkanı Murat KÜREKÇİ, Kocael� Val� Yardımcısı 
Osman EKŞİ, Enerj� ve Tab� Kaynaklar Bakanlığı Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� ve Çevre Da�res� Başkanı Dr.Oğuz CAN, 
B ü y ü k ş e h � r  B e l e d � y e  B a ş k a n ı  D r .  T a h � r 
BÜYÜKAKIN,Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü Prof.Dr. 
Muhammed Hasan ASLAN, Gebze T�caret Odası Başkanı 
Na�l ÇİLER tarafından yapıldı. 

Kongrem�z, 7 kamu kuruluşu, 13 s�v�l toplum kuruluşu, 
33 ün�vers�te ve 42 özel sektör kuruluşunun desteğ� ve 
f�rmaların serg� katılımıyla gerçekleşm�şt�r. Etk�nl�ğe, 
TMMOB �le bağlı Odaların yönet�c�ler�, MMO Genel 
Merkez ve Şube Yönet�c�ler�, Kocael� Val�l�ğ�, Kocael� 
Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı, Gebze Beled�ye Başkanı, 
Körfez Beled�ye Başkanı, İzm�t Beled�ye Başkan 
Yardımcısı, T.C. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tems�lc�ler�, 

T.C. Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı tems�lc�ler�, T.C. 
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tems�lc�ler�, T.C. Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı tems�lc�ler�, Ün�vers�telerden 
akadem�syenler, ürün ve h�zmet üret�c�ler�, sektör 
dernek tems� lc � ler � ,  k amu kurumlar ı  ve  özel 
kuruluşlardan uzmanlar, mühend�s ve tekn�k elemanlar 
�le ün�vers�te ve l�se öğrenc�ler� katılmıştır.

Açılış oturumunda “Dünya'da ve Ülkem�zde Enerj� 
Ver�ml�l�ğ�” başlığı altında TMMOB MMO Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� Çalışmaları, Türk�ye'de Enerj� Ver�ml�l�ğ�, 
Enerj� Yönet�m�, ve EVD-ESCO P�yasası, Dünyada ve 
Ülkem�zde Enerj�y� Ver�ml� Dönüştürmek ve Ver�ml� 
Tüketmek, Ulusal Enerj� Ver�ml�l�ğ� Eylem Planı (2017-
2023), Ulaşım Faal�yetler�nde Enerj� Ver�ml�l�ğ� konuları 
ele alınarak Ülkem�z�n Enerj� Görünümü ve Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� Eylem Planları ortaya konulmuştur.

Kongrede; Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kanununun yürürlüğe 
g�rmes�nden bu yana enerj� ver�ml�l�ğ�nde ülke olarak 
geld�ğ�m�z nokta,  uygulamadak �  sorunlar  � le 
çözümler�ne yönel�k öner� ve görüşler tartışmaya 
açılmıştır.
Ayrıca, sunulan çeş�tl� tebl�ğlerle; Enerj� Ver�ml�l�ğ� ve 
Çevre, Enerj� Yönet�m S�stem� ve 50001, Ülkem�zde 
Enerj� Ver�ml�l�ğ� Uygulamaları, Enerj� Santraller� ve 
Enerj� Üret�m�, Buhar Üret�m�nde Enerj� Ver�ml�l�ğ�, 
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Elektr�k Üret�m� ve Dağıtımında Ver�ml�l�k, Basınçlı Hava 
S�stemler�nde Enerj� Ver�ml�l�ğ�, Yen�leneb�l�r Enerj� ve 
Ver�ml�l�k, B�nalarda Enerj� Ver�ml�l�ğ�, Soğutma 
S�stemler�nde Enerj� Ver�ml�l�ğ�, Sanay�de Enerj� 
Ver�ml�l�ğ�, Buhar S�stemler�nde Enerj� Ver�ml�l�ğ�, 
Türk�ye'de Enerj� Sektörünün Durumu, Enerj� Ver�ml�l�ğ� 
ve �st�hdam, Enerj� Ver�ml�l�ğ� ve �kl�m-çevre pol�t�kaları, 
Enerj� Santraller�nde Ver�ml�l�k, Sanay�de Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� Uygulamaları, Kojenerasyon, Soğutma 
s�stemler�nde enerj� ver�ml�l�ğ�, elektr�k üret�m�nde 
ver�ml�l�k ve ISO 50001 enerj� yönet�m� standardı, 
alternat�f yakıtlar ve yen�leneb�l�r enerj�, enerj� 
ver�ml�l�ğ� öncel�kl� tasarım ve yatırımlar, b�nalarda 
enerj �  ver �ml� l �ğ� ,  ulaşımda enerj �  ver �ml� l �ğ� 
k o n u l a r ı n d a  b � l g �  ve  g ö r ü ş l e r  k at ı l ı m c ı l a r l a 
paylaşılmıştır. 

Kongrede; 18 Oturumda 69 b�l�msel sunum �le b�lg� 
paylaşımı gerçekleşt�r�lm�şt�r. Oturumlarda yapılan 
tartışma ve sunulan b�ld�r�ler � le �fade ed�len 
görüşlerden hareketle, Ülkem�zdek� enerj� ver�ml�l�ğ� 
çalışmaları �le �lg�l� olarak, öner�ler, �lg�l� tüm k�ş�, kurum 
ve kuruluşlar �le kamuoyunun d�kkat�ne sunulacaktır.
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şube günlüğü

ŞUBE PERSONEL TOPLANTIMIZ 7 EYLÜL 2019
TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

RULMANLAR SEMİNERİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSUMUZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“RULMANLAR”  konulu sem�ner�m�z, 5 Eylül  2019 
Perşembe  günü Saat:14:00 – 17:00 arasında Mak�na 
Mühend�sler� Odası Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�'nde 
gerçekleşt�r�ld�.
Sem�ner� TIMKEN /  ATLIER MÜHENDİSLİK f�rması 
uzmanlarından üyeler�m�z Alper BODUR ve Emre 
ÖNBIÇAK sunduğu, ücrets�z olarak gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
eğ�t�m�m�ze 48 k�ş� katılım sağladı. 

7 Eylül Cumartes� günü, 14. Çalışma Dönem�n� 
kapsayan çalışmaların değerlend�r�ld�ğ�, Şube ve 
Tems�lc�l�kler�m�z  tarafından yürütülen tekn�k 
h�zmetler, büro h�zmetler�, eğ�t�m faal�yetler� ve 
konularının arttırılması, gel�şt�r�lmes� yönünde şube 
personel toplantısı, uygulamalı eğ�t�m merkez�m�zde 
gerçekleşt�r�ld�. 

CIVATALI BAĞLANTILARDA SIKILIK
(TORKLAMA) EĞİTİMİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubem�z, TS EN 1591-4 'Cıvatalı Bağlantılarda Personel 
Yeterl�l�ğ� standardı kapsamında “C�vatalı Bağlantılarda 
Sıkılık (Torklama)” eğ�t�mler� gerçekleşt�rmekted�r.
10-13 Eylül Tar�hler�nde, Tüv Austr�a Turk f�rmas�ndan 29 
Personele, Tekn�k Görevl�m�z Mak. Müh. B�rkan Süngü 
Eğ�tmenl�ğ� ve personel�m�z Muhs�n Şah�n'�n uygulama 
gözet�m�nde ''C�vatalı Bağlantılarda Sıkılık (Torklama) 
eğ�t�m� Modül 2 gerçekleşt�r�ld�.

LPG Taşıma Personel� kursumuz 19-20 
Eylül 2019 tar�hler�nde gerçekleşt�. 
B�rkan SÜNGÜ n�n eğ�tmenl�ğ�n� yaptığı 
kursumuza 9 k�ş� katıldı.

TEMEL EXCEL EĞİTİMİ 21-22, 28-29 EYLÜL 2019
TARİHLERİNDE ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO Kocael� Şubem�zde katılım 
öncel�ğ� yen� mezun ve �ş arayan 
ü y e l e r � m � z  � l e  ö ğ r e n c � 
üyeler�m�z�n olduğu TEMEL 
EXCEL EĞİTİMİ  21-22, 28-29 Eylül 
2019  tar�hler�nde planlanan 
eğ�t�m�m�z gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

YALIN ÜRETİM EĞİTİMİ 31 AĞUSTOS - 22 EYLÜL
TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO Kocael� Şubem�zde katılım öncel�ğ� yen� mezun 
ve �ş arayan üyeler�m�z �le öğrenc� üyeler�m�z�n olduğu 
YALIN ÜRETİM EĞİTİMİ 30 Ağustos/22 Eylül 2019 
t a r � h l e r �  a r a s ı n d a  p l a n l a n a n  e ğ � t � m � m � z 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.



şube günlüğü

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM
PERSONELİ (POMPACI) KURSU

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2019 YILI GENEL ÜYE TOPLANTIMIZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TEMEL ÇELİK KAYNAKÇISI EĞİTİMİ 26 EYLÜL
TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KOCAELİ 6. YEREL KADIN KURULTAYI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ISK-SODEX 2019 FUARINA KATILDIK

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personel� 
kursumuz 23-24 Eylül 2019 tar�hler�nde gerçekleşt�. 
B�rkan SÜNGÜ n�n eğ�tmenl�ğ�n� yaptığı kursumuza 14 
k�ş� katıldı.

2019 yılı "Genel Üye Toplantısı"  24 Eylül 2019 tar�h�nde 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�zde gerçekleşt�r�ld�. Şube 
çalışmalarının aktarıldığı ve üye görüşler�n�n alındığı 
toplantımıza 70 üyem�z katılım sağladı.

Temel Çel�k Kaynakçısı Eğ�t�m� (Elektr�k Ark Kaynağı) 26 
Eylül 2019 Perşembe 09:30-16:30 saatler� arasında 
gerçekleşt�r�ld�.

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu tarafından 
düzenlenen "Kocael� 6.Yerel Kadın Kurultayı" 28 Eylül 
2019 Cumartes� Günü  M�marlar Odası (Tar�h�) Taş 
B�na`da gerçekleşt�r�ld�.

ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSUMUZ 4-5-6 EKİM TARİHLERİNDE

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Asansör Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu 4-5-6 Ek�m 
2019 tar�hler�nde Özgür KILIÇ eğ�tmenl�ğ�nde Gebze 
İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�m�m�ze 10 
k�ş� katılım sağladı.

05 Ek�m 2019  tar�h�nde gerçekleşt�r�len ISK SODEX  
(Uluslararası Isıtma, Soğutma, Kl�ma, Havalandırma, 
Yalıtım, Pompa, Vana, Tes�sat, Su Arıtma ve Güneş 
Enerj�s� S�stemler�) Fuarına, üye ve öğrenc� üyeler�m�zle 
katıldık.
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TEMEL BİLİRKİŞİLİK KURSUMUZ
TAMAMLANDI

şube günlüğü

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ DAVETİ İLE
İLGİLİ BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÖĞRENCİ ÜYE TANIŞMA TOPLANTISI VE
KOKTEYLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Etk�nl�ğ�m�z 06 Ek�m 2019 Pazar günü Sarıkamış 
Şeh�tler� yürüyüş parkurunda gerçekleşt�r�ld�.

Temel B�l�rk�ş�l�k kursumuz 04-07 Ek�m 2019 tar�hler� 
arasında gerçekleşt�r�ld�. 
Eğ�tmenl�ğ�n� Prof Dr. Gönül BALKIR ve İSG Uzmanı 
Hüsey�n Cemal HÜSEYİN'�n yaptığı kursumuza 12 k�ş� 
katılım gösterd�.

Öğrenc� üye tanışma toplantısı ve kokteyl�m�z 08 Ek�m 
2 0 1 9  t a r � h � n d e  M � m a r l a r  O d a s ı  Ta ş  b � n a ' d a 
gerçekleşt�r�ld�. 
Odamıza yen� kayıt olan öğrenc�ler�m�z, öğrenc� üye 
kom�syonumuz, şube çalışanları ve şube yönet�m 
kurulu üyeler�m�z b�r araya gelerek, odamız, oda �şley�ş�, 
üye çalışmaları ve mühend�sl�k konularında b�lg� 
paylaşımlarında bulundular.

ŞUBE ÜYE KAHVALTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

18-19 Ek�m 2019 tar�hler�nde odamız adına Gebze 
Tekn�k Ün�vers�tes�nde gerçekleşt�receğ�m�z V.Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� Kongres� �çer�ğ� hakkında basın toplantısı 
gerçekleşt�r�ld�.

Üye Kahvaltımız 13 Ek�m 2019 tar�h�nde 09.30-12.00 
s a a t l e r �  a r a s ı n d a  M O N T E  A İ R  C A F E 
RESTAURANT/SEKAPARK'ta 10 k�ş�n�n katılımıyla 
gerçekleşt�r�ld�.
Üyeler�m�z arasındak� �let�ş�m� güçlend�rmek amacıyla 
düzenled�ğ�m�z kahvaltımıza, üyeler�m�z a�leler�yle 
b�rl�kte katıldı.

III. KENT SEMPOZYUMU DANIŞMA,
DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

III. kent sempozyumu danışma, düzenleme ve yürütme 
kurulu toplantısı 12.10.2019 tar�h�nde m�marlar odası 
taş b�nada gerçekleşt�r�ld�.



TUZLA, KARTAL, ÜMRANİYE, KADIKÖY
TEMSİLCİLİKLERİ ZİYARET EDİLDİ
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PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI
DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN TOPLANTISI

"Per�yod�k Kontrol Muayene Elemanı" kursumuz 24-25 
tar�hler� arasında İlker KÜPELİ eğ�tmenl�ğ�nde şube 
eğ�t�m salonumuzda gerçekleşt�r�lm�şt�r.  Eğ�t�me 24 k�ş� 
katılım sağlamıştır.

şube günlüğü - bolu

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.

ŞUBE ÜYE ÖRGÜTLENME KOMİSYONU
ZİYARETİ

12.11.2019 Tar�h�nde Kocael� Şube Üye Örgütlenme 
Kom�syonu Bolu tems�lc�ğ�m�z� z�yaret ederek üye 
çalışmaları hakkında toplantı gerçekleşt�r�lm�şt�r.

şube günlüğü - gebze

Gebze �lçe tems�lc�l�ğ�m�z yürütme kurulu, V. Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� Kongrem�z hakkında Mak�na Mühend�sler� 
Odası İstanbul Şubes� Tuzla, Kartal, Ümran�ye, Kadıköy 
tems�lc�l�kler� z�yaret ed�ld�. 

GEBZE VE DARICA BELEDİYE BAŞKANLARI
ZİYARET EDİLDİ

Gebze Beled�ye Başkanı Z�nnur Büyükgöz ve Darıca 
Beled�ye Başkanı Muzaffer Bıyık yürütme kurulumuz 
tarafından z�yaret ed�ld�. Beled�ye ve kent çalışmalarına 
da�r oda görüşler�n�n �let�ld�ğ� z�yarette, 18-19 Ek�m 
2019 tar�hler�nde gerçekleşt�receğ�m�z V. Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� Kongres� çalışmaları hakkında da görüşüldü
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YENİ ÜYE TANIŞMA TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - gebze

V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ İÇİN OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ ZİYARET EDİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z yürütme kurulu, V. Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� Kongrem�z hakkında Gebze de bulunan 
GOSB, TOSB, GEPOSB, İMES, DOSB, İAYOSB bölge 
müdürlükler� z�yaret ed�ld�. Kongre çalışmalarımız 
hakkında b�lg�ler�n aktarıldığı z�yarette f�rmalar da 
çalışan meslektaşlarımızın kongrem�ze delege olarak 
katılmaları talep ed�ld�.

GEBZE TİCARET ODASI ZİYARET EDİLDİ

18-19 Ek�m 2019 tar�hler�nde Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� 
Kongre Merkez�nde gerçekleşt�receğ�m�z V. Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� Kongrem�z hazırlık çalışmaları kapsamında 
Gebze T�caret Odası Başkanı Sayın Na�l ÇİLER'� z�yaret 
ett�k.  

“SEKTÖRLER SORUNLAR VE UYGULAMALARI”
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Gebze Tems�lc�l�ğ� ve Gebze Beled�yes� 
tarafından, Gebze T�caret Odası Mecl�s Salonunda 
düzenlenen ve proje müell�fler�n�n katıldığı "Sektörel 
Sorunlar ve Uygulamaları"  gündeml�  toplantı 
gerçekleşt�r�ld�. 

Gebze �lçe tems�lc�l�ğ�m�ze son altı ay �çer�s�nde üye 
olmuş meslektaşlarımıza yönel�k “Üye Tanışma 
Toplantısı” gerçekleşt�r�ld�. Tems�lc�l�k yürütme kurulu, 
tems�lc�l�k çalışanları, kom�syon üyeler�m�z ve yen� 
üyeler�m�z�n katıldığı toplantıda oda çalışmalarımız ve 
meslek alanlarımıza da�r çalışmalar hakkında sunum 
yapıldı. Etk�nl�kte yen� üyeler�m�ze oda rozetler� takd�m 
ed�ld�. 

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze �lçe tems�lc�l�ğ�m�zde 21-22 Eylül 2019 
tar�hler�nde oda tekn�k görevl�m�z İlker KÜPELİ'n�n 
eğ�tmenl�ğ�nde Per�yod�k Kontrol Muayene Personel� 
Eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 27 k�ş� katılım sağladı

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS
YETKİLENDİRME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ



RULMANLAR SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - gebze

ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRE ÇALIŞMALRI
KAPSAMINDA KURUM VE FİRMA ZİYARETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze �lçe tems�lc�l�ğ�m�zde 28-29 Eylül 2019 
t a r � h l e r � n d e  ü y e m � z  S a y ı n  Ö z g ü r  K I L I Ç ' ı n 
eğ�tmenl�ğ�nde Asansör Avan Proje Hazırlama 
Mühend�s Yetk�lend�rme Eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld�. 
Eğ�t�me 12 k�ş� katılım sağladı.

Gebze �lçe tems�lc�l�ğ�m�zde 04-05-06 Ek�m 2019 
t a r � h l e r � n d e  ü y e m � z  S a y ı n  Ö z g ü r  K I L I Ç ' ı n 
eğ�tmenl�ğ�nde Asansör Mühend�s Yetk�lend�rme 
Eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 9 k�ş� katılım sağladı

18-19 Ek�m 2019 tar�hler�nde Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� 
Kongre Merkez�nde gerçekleşt�receğ�m�z V. Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� Kongrem�z hazırlık çalışmaları kapsamında 
D�lovası Beled�yes� Başkanı Sayın Hamza Şay�r, üyem�z 
Burak Şah�n, Mak�na İht�sas OSB Mak�ne B�r�m Yönet�c�s� 
üyem�z Ayhan Kılıç, Eltesan f�rmasında çalışan 
üyeler�m�z Ö. Eren Akpınar, Alper Sevah�l ve Ufuk Aydın'ı 
z�yaret ett�k

Teknoloj� kom�syonumuzun katkıları �le 31 Ek�m 2019 
Perşembe günü saat 19.00 da tems�lc�l�ğ�m�zde Mak. 
Müh. Alper BODUR'un eğ�tmenl�ğ�nde "Rulmanlar" 
sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. Sem�nere 29 üyem�z katılım 
sağladı.

Gebze �lçe tems�lc�l�ğ�m�zde 30-31 Ek�m – 01-02 Kasım 
tar�hler�nde Temel B�l�rk�ş�l�k Eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld�. 
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basın açıklaması

12 EYLÜL’ÜN YILDÖNÜMÜNDE FAŞİZME VE GERİCİLİĞE KARŞI
MÜCADELE YİNE GÜNCEL BİR GÖREVDİR

B�l�nd�ğ� üzere 12 Eylül 1980'de 
yapılan asker� darbe, IMF �le 
bağıt lanan 24 Ocak 1980 
ekonom� kararlarının ardından 
kap�tal�zm�n neol�beral dönem 
u y g u l a m a l a r ı n a  g e ç � ş � 
sağlayan, emek ve demokras� 
karşıtı faş�st b�r darbe �d�.

Aradan geçen 39 yılda Türk�ye 
12 Eylül faş�zm�n�n devamı olan 
b�r  süreç �ç �nde anayasa, 
hukuk, kamu �dar�  yapısı , 
p l a n l a m a ,  s a n a y � l e ş m e , 
kalkınma, mühend�sl�k, eğ�t�m, 
sağlık g�b� temel alanlarda 
neol�beral ger�c� b�r temelde 
köklü değ�ş�kl�kler geç�rm�şt�r. 
Serbestleşt�rme, özelleşt�rme 
ve �thalata bağımlı  fason 
üret�m pol�t�kalarının sonucu sanay�s�zleşme egemen 
olmuş, tarımsal üret�m büyük ölçüde ger�lem�şt�r. 
Esnek/güvences�z, taşeron çalışma b�ç�mler� �le 
send�kasızlaştırma yayılmıştır. 12 Eylül'ün “Türk-İslam 
sentez� s�yasal İslamcı akımı güçlend�rm�ş ve kalkınma 
planlaması, demokras� ve la�kl�k tasf�ye ed�lm�şt�r.

Bugün 12 Eylül faş�zm�n�n devamı olan b�r süreç 
yaşanmaktadır. Örneğ�n meslek örgütler� ve toplumsal 
muhalefete yönel�k bugünkü baskı pol�t�kaları 12 
Eylül'ün devamı ve tepe noktası n�tel�ğ�nded�r. 
Mevzuata 1981 yılında g�ren ve Cumhurbaşkanına bağlı 
olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) 
görev ve yetk� kapsamı 2017 Anayasa değ�ş�kl�ğ� 
referandumu ve 15.07.2018 tar�hl� “DDK Hakkında 5 
Numaral ı  Cumhurbaşk anlığı  Kararnames�” � le 
gen�şlet�lm�ş ve “kamu kurumu n�tel�ğ�nde olan meslek 
kuruluşlarında, her düzeydek� �şç� ve �şveren meslek 
kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, 
her türlü �dar� soruşturma, �nceleme, araştırma ve 
denetlemeler�” yapmakla ve “her kademe ve rütbedek� 
görevl�ler hakkında görevden uzaklaştırma” yetk�s� �le 
donatılmıştır. Bu kapsam ve yetk� gen�şl�ğ� �le en üst 
yetk�l�den başlayarak kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� 
meslek kuruluşlarına yönel�k yen� mevzuat değ�ş�kl�ğ� 
söylemler�, Anayasa'nın 135. maddes� uyarınca 
kurulmuş olan TMMOB, TTB, TBB g�b� kamu kurumu 
n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarını, send�kaları, tüm 
demokrat�k k�tle örgütler� �le toplumsal muhalefet� 12 
Eylül yöntemler�yle baskı altına alma ve g�derek tasf�ye 
etmeye yönel�kt�r.

Ülkem�z karanlık b�r dönemden geçmekted�r ve bu 
günler� hazırlayan evrelerden b�r� de 12 Eylül darbes�n�n 
yıldönümünde, 2010 yılı 12 Eylül'ünde yapılan Anayasa 
değ�ş�kl�ğ� referandumudur. Ş�md� �se, sürekl� sandığı 
“m�llet �rades�”n�n n�şanes� olarak sunan �kt�dar seç�lm�ş 
beled�ye başkanlarını görevden uzaklaştırmakta, 
muhalefet güçler�n� çeş�tl� baskı b�ç�mler� ve ceza 
davalarıyla yıldırmaya çalışmaktadır. Ancak b�l�nmel� k� 
h�çb�r baskıcı �kt�dar �lan�haye egemen olamamıştır. 
Mevcut durum bütün demokras� güçler�ne b�rl�kte 
d�renme ve özerk demokrat�k, kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne 
sah�p Anayasal yapılarımızı b�rl�kte savunma görev�n� 
yüklemekted�r.

12 Eylül darbes�n�n 39. yılında darbelere, d�ktalara, 
faş�zme ve ger�c�l�ğe y�ne ve kararlılıkla hayır d�yor, tek 
seçeneğ�n demokras� ve la�k toplumsal yaşam 
olduğunu savunuyoruz.

Kamusal h�zmet ve denet�m faal�yetler� yürüten b�zler, 
b�l�msel-tekn�k meslek�-toplumsal gerekl�l�kler�n 
dışlanmasına, meslekler�m�z�n değers�zleşt�r�l�p 
�t�barsızlaştırılmasına ve toplumsal muhalefete yönel�k 
saldırılara karşı eş�t, özgür, demokrat�k, la�k, bağımsız, 
sanay�leşm�ş, kalkınmış, tam �st�hdamı sağlanmış b�r 
Türk�ye �ç�n mücadeleye devam edeceğ�z.

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



basın açıklaması

OKUL SERVİSLERİ İÇİN UYARI: TAHRİBATSIZ MUAYENE, DUR
KRİTERİ VE HIZ KESİCİ OLMALIDIR

Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener, "Okul Serv�sler�nde Güvenl�k Sorunu Üzer�ne" b�r basın 
açıklaması yaparak uyarılarda bulundu.

Okul Serv�sler� İç�n Uyarı: “Tahr�batsız 
Muayene”, “Dur” Kr�ter� ve “Hız Kes�c�” 
Olmalıdır”

Sevg�l� vel�ler�m�z�, öğrenc�ler�m�z� ve 
kamuoyunu öneml� b�r konuda 
b�lg�lend�rmek �st�yoruz. Sorunlarla 
dolu b�r eğ�t�m yılına başladığımızı 
b � l � y o r u z .  T ü m  ö ğ r e n c �  v e 
çocuklarımıza başarılı, daha az 
sorunlu, kazasız belasız b�r dönem 
d�l�yoruz. B�zce eğ�t�m ve öğret�m, 
k a m u s a l  b � r  g ö r e v d � r  v e 
savunulmalıdır. Bu çerçevede temel 
eğ�t�m ve önces� ücrets�z olmalı, kamu el�yle 
düzenlenmel� ve kontrol ed�lmel�d�r. Bu, sosyal devlet 
anlayışının temel unsurlarındandır. Şu an �ç�n en 
öneml� konulardan b�r� de öğrenc�n�n/çocuğun 
eğ�t�m alanına er�ş�m�/ulaşımıdır. Bu nedenle Türk�ye 
genel�nde yüz b�nlerce okul serv�s aracı 9 Eylül'de 
yen�den yollara çıkacak. Ancak okul serv�sler�yle �lg�l� 
en öneml� gündem olan güvenl�k, mevzuat ve 
denet�m eks�kler� bulunmaktadır ve bunlar mutlaka 
kamusal denet�m yaklaşımıyla g�der�lmel�d�r.

Okul önces� eğ�t�m ve zorunlu eğ�t�m kapsamında 
bulunan öğrenc�ler �le kreş, gündüz bakımevler� ve 
çocuk kulüpler�ne devam eden çocukların güvenl� 
ulaşımı �ç�n en son 25.10.2017 tar�h�nde yürürlükten 
kaldırılarak yen�den yayımlanan Okul Serv�s Araçları 
H�zmet Yönetmel�ğ�'ne göre; okul serv�sler�nde araç 
tak�p s�stem�, 3 noktalı emn�yet kemer� ve sensörlü 
koltuk bulundurmak zorunlu tutulmuşken, 
27.07.2019 tar�h�nde yapılan �k�nc� rev�zyondak� 
değ�ş�kl�kle sensörlü koltuk kr�ter� “mal� sebeplerden 
dolayı” ve her üç güvenl�k önlem� de 03.09.2020 
tar�h�ne ertelenm�şt�r.
Oysa ülkem�zde sadece okul serv�s araçları nezd�nde 
her yıl meydana gelen traf�k kazaları ve �hmallerle 
b � rç o k  ç o c u ğ u m u z  h ay a t ı n ı  k ay b e t m e k t e , 
yaralanmakta veya sakat kalmaktadır.  Okul 
serv�sler�nde yaşanan kaza ve �hmaller�n önüne 
geçmek ve en aza �nd�rmek üzere yasal zorunluluk 
olarak get�r�len araç tak�p s�stem�, 3 noktalı emn�yet 
kemer� ve sensörlü koltuk şartları, çocuklarımızın can 

güvenl�ğ� göz ardı ed�lerek t�car� b�r yaklaşım �le b�r yıl 
daha ertelenmes� yanlıştır ve b�r an önce yanlış 
düzelt�lmel�d�r. Araçların tad�l� �ç�n �ht�yaç hal�nde 
İDARE destek vermel� ve bu �ş KDV'den muaf 
olmalıdır.
Kamusal b�r alan olan toplu taşımacılıkta kullanılan 
her türlü araçta standart dışı mevzuata aykırı güvenl�k 
sev�yes�n� düşürücü h�çb�r müdahale olmamalıdır. 
Araçta bakım ve parça değ�ş�m� yetk�l� serv�sler el�yle 
ve s�stem tak�p ed�leb�l�r olmalıdır. Ayrıca bu araçlar 
normal tekn�k muayenen�n yanında yaşına bağlı 
olarak daha kısa per�yotlarda yetk�l� yapılar el�yle bu 
alanda yet�şm�ş belgel� tekn�k elemanlarca daha 
detaylı tekn�k muayeneden geç�r�lmel�d�r.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası olarak traf�k 
kazalarının azaltılması, karayolu güvenl�ğ�n�n 
gel�şt�r�lmes� ve can kayıplarının ortadan kaldırılması 
veya en aza �nd�r�lmes� �ç�n İDARe �le her türlü �şb�rl�ğ� 
ve çalışmaya hazırız. Tekn�k esaslara ve standartlara 
uygun ek tekn�k denet�mler� kamusal b�r anlayışla 
yapmaya yet�şm�ş kadromuzla tal�p olduğumuzu bu 
ves�leyle b�r kez daha bel�rt�r�z.

Çocuklarımızın güvenl� ulaşımları �ç�n 27.07.2019 
tar�h�nde yayınlanan Okul Serv�s 
Araçları H�zmet Yönetmel�ğ�'nde 
de bel�rt�len ancak atıl kalan 
uyulması gereken kurallar ve d�ğer 
ö n e r � l e r � m � z e  K A R E K O D 
uygulamamızdan ulaşab�l�rs�n�z. 
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basın açıklaması

VERGİDE ADALET !
B�r ülken�n gel�rler�n�n k�mlerden nasıl toplanacağı, 

toplanan gel�rden hang� kes�mlere ne kadar pay 
ayrılacağının önceden bel�rlend�ğ� bütçeler, s�yas� 
�kt�darın hang� sınıfın çıkarları doğrultusunda hareket 
ett�ğ�n� gösteren, en somut ekonom�k ve s�yasal 
met�nler olarak b�l�n�r.

2019 bütçes�ne genel olarak bakıldığında, AKP 
hükümetler� tarafından hazırlanan bütçeler�n ana 
karakter�n�n değ�şmed�ğ� görülüyor. 

2019 bütçes�, yüksek mal�yetl� borçlanmaların, yerl� 
ve yabancı sermayeye daha fazla kaynak transferler�n�n, 
asker� ve güvenl�k harcamalarının merkez�nde olduğu 
b�r bütçe olarak d�kkat çek�yor. 2019'da temel tüket�m 
maddeler�ne yapılacak zamların otomat�ğe bağlanması 
ve halkın öded�ğ� dolaylı verg�ler�n bel�rg�n b�r şek�lde 
artması da  kaçınılmaz görünüyor  Dolayısı �le 

Geçt�ğ�m�z ay açıklanan ver�ler halkın yaşadığı 
gerçek enflasyonun TÜİK vasıtası �le perdelend�ğ�n� b�r 
kez daha kanıtlamıştır. N�tek�m son b�r �k� ay �ç�nde 
çaydan şekere, doğalgazdan elektr�ğe, akaryakıttan 
toplu taşımaya zam yağmurunun daha da ş�ddetlend�ğ� 
koşullarda

TÜİK vasıtası �le açıklanan  rakamların halkın 
sokakta, çarşıda, mutfakta yaşadığı gerçek enflasyonla 
uzaktan yakından b�r �lg�s� olmadığı b�l�nmekted�r.  Son 
�k� ay �ç�nde �ğneden �pl�ğe tüm ürünlere fah�ş zamlar 
yapılmıştır. 

Örneğ�n son �k� ay �ç�nde: Elektr�ğe, doğalgaza ve 
çaya toplam %32, Köprü geç�ş ücretler�ne %47

S�garaya %40,Akaryakıta %30, Şekere %16, Yurt dışı 
Çıkış Harcına %333, Yurt dışından get�r�len telefonların 
harcına %300 zam yapılmıştır.

Y�ne son b�r haftada Ankara, İstanbul başta olmak 
üzere pek çok �lde toplu taşıma ücretler�ne %30 �le %50 
arasında zam yapılmıştır.

Tüm bunlara rağmen TÜİK vasıtası �le açıklanan 
ver�ler halkın yaşadığı gerçek enflasyona değ�l, 
hükümet tarafından bel�rlenen hedeflenen enflasyon 
rakamlarına k�l�tlen�ld�ğ�n�,  bunun �ç�n çarpık 
hesaplama yöntemler� �le enflasyon rakamlarının 
m ü m k ü n  o l d u ğ u  k a d a r  a ş a ğ ı y a  ç e k � l d � ğ � n � 
�spatlamaktadır.

Bunun anlamı yaşanan gerçek enflasyon �le TÜİK 
vasıtası �le açıklanan çarpık hesaplamalara dayalı resm� 
enflasyon arasındak� farkın bedel�n�n ücret gel�r� �le 
yaşam mücadeles� veren m�lyonların omzuna 
yıkılmasıdır.

N�tek�m geçt�ğ�m�z haftalarda Kamu Görevl�ler� 
Hakem Kurulu kararı �le 5 m�lyonu aşkın kamu 
emekç�s�n�n ve emekl�n�n maaşlarında 2020 yılı �ç�n 
%4+%4, 2021 yılı �ç�n %3+%3 artış yapılması �le ülkede 
yaşanan kr�z�n faturasının emekç�lere yıkılması 
hedef�nde öneml� b�r adım daha atılmıştır.

 Yıllardır �zlenen, �şç� ve emekç�ler� sürekl� ezen 
geleneksel verg� rej�m�n�n sürdürülmes�, �kt�darın 
emekç�ler�n üç kuruşluk kazancına b�le göz d�kt�ğ�n� 
göster�yor

Öte yandan sadece yaşanan gerçek enflasyon değ�l 
kaynakta kes�len adalets�z gel�r verg�ler� kamu 
emekç�ler�n�n reel gel�r�n� her geçen ay daha fazla 
er�tmekted�r.

Dolayısıyla emeğ� �le geç�nen tüm kes�mler �ç�n daha 
zor b�r sürec�n başlayacağını, yen� zamların ve verg�ler�n 
yolda olduğunu görmek �ç�n kah�n olmaya gerek 
yoktur.

En başından ber� vurguladığımız üzere maaş artışları 
TÜİK'�n çarpık enflasyon rakamlarına, h�çb�r zaman 
tutmayan hedeflenen enflasyon tahm�nler�ne 
�nd�rgend�kçe tüm kamu emekç�ler�n�n ve emekl�ler�n 
reel gel�r� er�meye devam edecekt�r.

İnsanca yaşamaya yetecek b�r maaş �ç�n tek çözüm 
kamuda en düşük maaşın yoksulluk sınırı üzer�ne 
çıkarı lması ,  tüm maaşların da bu orana göre 
artırılmasıdır.

Temel talepler�n�, mücadeles�n� sadece 'toplu 
sözleşme' dönemler� �le sınırlamayan Emek mücadele 
b�leşenler� olarak, �nsanca yaşamaya yetecek ücret 
mücadeles�n� kes�nt�s�z olarak sürdürmeye devam 
edecekt�r.

Başta yıllardır tüm yük adalets�z verg�ler �le 
omuzlarına b�nd�r�len emekç� sınıflar olmak üzere 
m�lyonları,  gelecekler�ne yön ver�len böyles�ne 
öneml� b�r sürece müdah�l olmaya ,  İnsanca 
yaşayacak koşullara sah�p olmanın yegane yolunun 
örgütlü mücadeleden geçt�ğ�n� b�lerek Savaş ve 
Rant bütçes�ne karşı hep b�rl�kte İnsanca B�r Yaşam 
İç�n Emekten Yana Demokrat�k-Halkçı Bütçe 
mücadeles�n� yükseltemeye çağırıyoruz.

KESK-DİSK-TTB-TMMOB 



basın açıklaması

ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ !
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1 Eylül  Dünya Bar ış  Günü,  ülkem�z�n,  �ç �nde 
bulunduğumuz bölgen�n  ve  dünyanın  bar ış 
gereks�n�m�n� b�r kez daha hatırlatmaktadır.

Emperyal�st müdahale ve �şgaller �le b�rçok ülke 
yönet�m�n�n toplumsal tepk�ler� ş�ddetle bastırmaya 
çalışmaları, halkların yaşamına k�tlesel kırım, göç 
dalgaları ve kuşaklar boyu sürecek acılar şekl�nde 
yansımaktadır. Başta esk� Yugoslavya, Afgan�stan, Irak, 
L�bya, Sur�ye, Yemen ve F�l�st�n olmak üzere b�rçok 
ülkede emperyal�st güçler ve �şb�rl�kç�ler� tarafından 
yapılan yıkımlar yalnızca bazı örneklerd�r.

Ülkem�zde Kür t sorununun kangren durumu, 
bölgem�zdek� emperyal�st müdahale ve �şgaller, 
dünyada nük leer  s � lahlanma ve genel  savaş 
olasılıklarının artması söz konusudur.

Kürt sorununda serg�lenen tavır, der�n acılara, 

toplumsal yarılmalara yol açmaktadır. Halkımız ve 
bölge halkları her gün ş�ddet ve savaş ortamının etk�ler� 
altındadır.

Bu nedenlerle “savaşlara hayır”, “ülkede, bölgede, 
dünyada barış” demek �nsan olmanın gerekler� 
aras ındadır.  Bu �stemlere kulak ver � lmes�  ve 
güçlend�r�lmes� gerekmekted�r. Gereks�n�m�m�z 
demokras�, barış, kardeşl�k, emekten yana pol�t�kaların 
egemen olduğu başka b�r Türk�ye ve başka b�r dünyadır.
Ne yazık k� henüz bu gerekl�l�klerden çok uzakta 
bulunuyoruz. Ancak Odamız, TMMOB çatısı altında eş�t, 
özgür, la�k, adalet ve hukukun üstünlüğünün olacağı 
demokrat�k b�r Türk�ye mücadeles�nde yer almaya 
devam edecekt�r.

Murat KÜREKCİ
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Yönet�m Kurulu Başkanı
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CEHENMENE ÖVGÜ
Gündüz VASSAF

ÇOCUK KALBİ (Çocuk Ser�s�)
Edmondo De Am�c�s

ÜÇ AYNALI KIRK ODA
Murathan MUNGAN
G ü n ü n  b � r � n d e 
yazdıklarımdan b�r perde 
çekeceğ�m hayatıma. Herkes 
k ağıt  üstüne yazı lanlar ı 
ben�m hayatım sanacak, ben 
d e  h a y a t ı m ı  s a k l a m ı ş 
o l a c a ğ ı m  b ö y l e l � k l e . 
Saklanmanın en �y� yolu fazla 
görünmekt�r, b�l�yor musun? 
Herkes sen�  gördüğümü 
sanır, sen de rahat eders�n. 
K asada oturan k ız  g�b � ! 
Herkes kasadak� kızı görür, 
ama k�mse tanımaz.  (Tanıtım 
Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 408
Baskı Yılı: 2010
Yayınev�: Met�sYayınları

Ünlü İtalyan Yazar Edmondo de 
Am�c�s tarafından 1886 yılında 
tamamlanmış olan Çocuk Kalb�, 
y a z a r ı n  k e n d �  o ğ l u n u n 
g ü n l ü ğ ü n d e n  e s � n l e n e r e k 
yazılmış ve dünyadak� hemen 
hemen tüm d�llere çevr�lm�şt�r. 
Yazın b�tmes�yle yen� okulunda 3. 
sınıfa başlayan Enr�co, savaş 
sonrası İ talya'nın yoksul ve 
sıkıntılı b�r dönem�ne yazdığı 
günlükle ışık tutmaktadır.  Enr�co bu günlüğe 
yaşadıklarını ve gözlemled�kler�n� günden güne 
kaydetm�şt�r. K�tap dürüstlük, çalışmanın gücü, ahlak, 
vatan sevg�s� ve dostluk üzer�ne dersler ver�p, bu 
değerler� çocuklara çocukların d�l�yle anlatmaktadır. 
Saygılı, erdeml� ve v�cdanlı b�r b�rey yet�şt�rmek �steyen 
her anne baba bu k �tabı çocuğuna okutmalı , 
okumalıdır! Dünyadak� eğ�t�m otor�ter�ler� tarafından 
'Dünyanın En Yararlı Çocuk K�tabı' seç�lm�şt�r...
(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 360
Baskı Yılı: 2015
Yayınev�: Yakamoz Yayınları

B a z ı  e l e ş t � r m e n l e r � n 
"şeytanın avukatı" sıfatını 
yakıştırdık ları  Gündüz 
V a s s a f ' ı n  " g ö z d e n 
geç�r�lm�ş ve gen�şlet�lm�ş 
y e n �  b a s k ı s ı " y l a 
sunduğumuz Cehenneme 
Ö v g ü ' s ü ,  � ç � m � z d e 
büyütüp yaşatt ığımız 
k ü ç ü k  ' t o t a l � t e r 
dünyalar'ımızı af�şe ed�yor, 
daha doğrusu 'yüzümüze 
vuruyor'. Total�tar�zm�n -
anne karnındak� bebeğ�n 
beslenmes� g�b�- b�reyle 
toplumu bağlayan göbek bağıyla sem�rd�ğ�n�, hayata 
�l�şk�n algılarımızı ve k�m� dayatılan k�m�s�n� de gönüllü 
olarak kabul ett�ğ�m�z kavramları �rdeleyerek göster�yor. 
Cehenneme Övgü, yazarın kend�yle hesaplaştığı, 
herkes� de hesaplaşmaya çağıran, hatta kışkırtan b�r 
k�tap.
 (Tanıtım Bülten�nden)
Sayfa Sayısı: 277
Baskı Yılı: 1999
Yayınev�: İlet�ş�m Yayıncılık 





Google �mkansızı başardı! 'Kuantum üstünlüğüne' 
sah�p b�lg�sayar.
Alphabet Inc.'�n �şt�rakı Google, b�r süred�r devam eden 

söylent�lere son noktayı koydu ve kuantum üstünlüğüne 
ulaştıklarını �dd�a ett�. Ş�rket�n kend� gel�şt�rd�ğ� kuantum 
yongasıyla gerçekleşt�rd�ğ� testler�n sonuçları dünyaca ünlü b�l�m 
derg�s� Nature'de yayınlandı.Makaleye göre, daha önce en güçlü 
süper b�lg�sayarların b�le gerçekleşt�remeyeceğ� b�r hesaplama, 
devr�m n�tel�ğ�nde yen� b�r b�lg�sayar türü sayes�nde başarıldı. 
Buna göre, ' �sm�yle b�l�nen kuantum b�lg�sayar, klas�k Sycamore' 
b�r s�stemde yaklaşık 10 b�n yıl sürecek �şlem�, 200 san�yede 
tamamlayab�l�yor.Google araştırmacıları, bu görev�n başarı �le 
gerçekleşt�r�lmes�n�n, prat�k uygulamaların yolunu açtığını 
bel�rt�yor. Google, ş�md� daha gen�ş kapsamlı operasyonlar 
yürüteb�lecek ve çeş�tl� alanlarda kullanılab�lecek b�r s�stem 
kurmayı umuyor. Google'ın mühend�sl�k d�rektörü Hartmut 
Neven, kaleme aldığı blog yazısında “Bu kazanım yıllar süren 
araştırmanın ve b�rçok �nsanın kend�n� adamasının sonucudur” 
ded�.

  Tw�tter s�yas� reklam almayacağını açıkladı.
Alınan karar ş�rket�n kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey 
tarafından duyuruldu. Dorsey yaptığı açıklama �le yen� 
pol�t�kaları gereğ� Tw�tter'da s�yas� �çer�kl� reklamları 

almayacaklarını açıkladı. Dorsey bu kararın Kasım ayı sonundan 
�t�bar�n uygulamaya konulacağını bel�rtt�.Alınan kararın 
önümüzdek� yıl 3 Kasım'da gerçekleşt�r�lecek olan ABD seç�mler� 
�le �lg�s� olup olmadığı b�l�nm�yor. Ancak geçt�ğ�m�z aylarda 
özell�kle Türk�ye'de Tw�tter kullanıcılarına sahte banka reklamları 
göster�lm�ş, kullanıcılar bu durumdan ş�kayetç� olsa da Tw�tter bu 
konuyla �lg�l� adım atmamayı terc�h etm�şt�. Yen� kararın nasıl 
uygulanacağı ve ABD seç�mler�nde Tw�tter'ın bu konuda nasıl 
davranacağını önümüzdek� aylarda göreceğ�z.

 Teknoloj� devler�ne D�j�tal H�zmet Verg�s� gel�yor!
Fransa'nın ardından Türk�ye'de de d�j�tal h�zmet 
sunan ş�rketlere yen� b�r verg� get�r�lmes� gündemde. 
Buna göre Facebook, Apple, Amazon, Netfl�x ve 

Google g�b� uluslararası teknoloj� ş�rketler� �nternet üzer�nden 
yapılan her türlü alışver�ş ve reklamlarla parayla �nd�r�len oyun, 
müz�k ve v�deo g�b� h�zmetlerden elde ett�kler� gel�rlere karşılık 
yüzde 7.5 oranında D�j�tal H�zmet Verg�s� ödeyecek.

 Canon'dan EOS 1D X Mark III gel�yor!
Canon EOS 1D , yaptığı b�r açıklama �le 
X Mark III SLR fotoğraf mak�nes�n� 
gel�şt�rd�ğ�n� duyurdu.San�yede 16 kare 
ser� çek�m, 60 fps 10 b�t 4K v�deo ve ç�ft 

CFexpress kart yuvası g�b� özell�klere sah�p olacak. Fotoğraf 
mak�nes�n�n özell�kler� arasında Dual P�xel CMOS sensör, 525 netl�k 
noktası, Bluetooth ve W�-F� g�b� özell�kler �le GPS teknoloj�s� 
bulunacak.Üst düzey profesyonellere yönel�k b�r ser� olan 1D X 
a�les� gel�şm�ş özell�kler�yle b�l�n�yor. Bu özell�kler oranında f�yatı 
da yüksek olan bu a�len�n yen� model� EOS 1D X Mark III'ün 
magnezyum ve hava şartlarına dayanıklı b�r gövdeye sah�p olacağı 
açıklandı.

Photoshop tam sürüm �Pad’e geld�!
Tasarımcıların merakla bekled�ğ� b�r haber olan 
Photoshop �Pad sürümü sonunda kullanıma sunuldu. 
Aslında Photoshop'un daha önce �Pad sürümü vardı. 

Ancak bu sürüm bazı eks�kl�kler �çerd�ğ�nden tam sürüm g�b� ver�ml� 
kullanılamıyordu. Bu konuda ş�kayetler�n� aktaran kullanıcıları 
d�nleyen Adobe, �Pad tablet b�lg�sayarlar �ç�n özel olarak gel�şt�r�len 
tam sürüm Photoshop'u kullanıma sundu. 30 gün boyunca ücrets�z  
olarak kullanılab�lecek olan tam sürüm Photoshop �Pad'�n bu süre 
sonunda satın alınması gerek�yor. Photoshop'un bu tam sürümü 
�Pad Pro, �Pad Pro 12,9 �nç ve 2. nes�l �Pad Pro 12.9 �nç, �Pad Pro 10,5 
�nç, �Pad Pro 9,7 �nç, 5. nes�l �Pad, �Pad M�n� 4 ve �Pad A�r 2 
modeller�nde desteklen�yor.

Chorome yen� güvenl�k açığı �le korkutuyor!
W�ndows, macOS ve L�nux'ün de �ç�nde bulunduğu b�r 
çok �şlet�m s�stem� tarafından kullanılan Google Chrome, 
' '0-Day' '  hatas ı  � le  kul lanıc ı lar ın ı  savunmasız 

bırakıyor.Chrome 78.0.3904.87 güncellemes�n�n yayılmasıyla 
b�rl�kte b�rtakım sorunlar ortaya çıktı.  �s�ml� hata �le c�hazlar, 0-Day
b�lg�sayar korsanları �ç�n açık hedef hal�ne gel�yor. Açıklardan b�r�n�n 
Chrome'un ses b�leşenler� kısmında, d�ğer�n�n �se Chrome 
tarafından kullanılan PDF�um kütüphanes�nde olduğu keşfed�ld�.Bu 
hatayı �lk tesp�t eden �s�mler,  güvenl�k takımından olan Kaspersky
Anton Ivanov ve Alexey Kulaev oldu. Araştırmacılar "Hatanın 
ayrıntılarına ulaşılana kadar yapılan küçük güncellemelerle bu 
a ç ı ğ ı n  ö n ü n e  g e ç m e k  m ü m k ü n .  Ay r ı c a  ü ç ü n c ü  p a r t � 
kütüphanelerde açığın kullanılab�leceğ� b�r şey varsa, bunun da 
önüne geçeb�l �r �z ."  açık lamasında bulundu.   Kaspersky
araşırmacıları, açığı tesp�t ett�kten sonra Google'a b�ld�r�de 
bulundu. Açığın uzun b�r süred�r kullanılmakta olduğu da �fade 
ed�ld�. Google, aldığı raporun ardından �k� kr�t�k açığı kapatmak �ç�n 
yen� b�r güncelleme sundu. Kullanıcıların bu açıktan kurtulmaları 
�ç�n b�r an önce tarayıcılarını son vers�yona güncellemeler� 
gerek�yor.

 
Spot�fy Türk�ye abonel�k ücretler�ne zam yaptı
Kurlardak� artışlardan sonra d�j�tal üyel�k platformları 
f�yatlarına zam yapmaya başladı. Geçt�ğ�m�z aylarda 
Netfl�x tarafından yapılan zamma b�r benzer artış d�j�tal 

müz�k platformu Spot�fy cephes�nden geld�.Spot�fy Türk�ye 
abonel�k ücret�ler�ne zam yaptı.  �ç�n ayda 13.99 TL Prem�um paket
ücret �steyen Spot�fy, bu paket�n f�yatını 17.99 TL'ye yükseltt�. Bu 
f�yat yen� abone gelenler �ç�n geçerl� olacak. Halen bu pakete abone 
olanlar Ocak 2020 tar�h�ne kadar 13.99 TL'den ödeme yapacaklar. 
Ancak bu tar�hten sonra halen abone olanlar da 17.99 TL ödemeye 
başlayacak. Spot�fy'da sadece Prem�um hesabı değ�l  da  A�le hesabı
zamdan nas�b�n� aldı. Daha önce 20.99 TL olan a�le hesabı ücret� 
26.99 TL'ye çıkıyor. Benzer b�r durum  �ç�n de geçerl� Öğrenc� hesabı
olacak. Daha önce 6.99 TL olan Öğrenc� hesabı artık 8.99 TL'ye 
çıkıyor.
 

Samsung üçüncü çeyrekte hayal kırıklığı 
yaşadı.
Güney Kore merkezl� teknoloj� f�rması Samsung, 
2019 yılının üçüncü çeyreğ�ne a�t mal� sonuçlarını 

duyurdu. Açıklanan sonuçlar beklent�ler�n oldukça altında kaldı. 
Faal�yet kârını b�r öncek� çeyreğ� göre yüzde 18 oranında artıran 
marka bu artışa rağmen faal�yet kârında geçen yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 56'lık b�r düşüş yaşadı.



sağlık

ERKEN TANIYLA MEME KANSERİNDEN KORKMAYIN!
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1-31 Ek�m Meme Kanser� B�l�nçlend�rme ve Farkındalık Ayı, her 
yıl erken tanının önem�ne d�kkat çekmek �ç�n çeş�tl� faal�yetler 
ve etk�nl�klerle gündeme get�r�l�yor. VM Med�cal Park Kocael� 
Hastanes� Meme Sağlığı Ün�tes� Genel Cerrah� Uzmanı Doç. 
Dr. Metehan Gümüş meme hastalıklarının öneml� b�r sağlık 
problem� olduğunu bel�rtt�.

SORU VE CEVAPLARLA MEME KANSERİ
Her 8 kadından 1'�nde görüleb�len hastalık �ç�n erken teşh�s 
oldukça öneml�. Meme kanser� sıklığının g�derek artmaktadır. 
Son yıllarda teşh�s ve tedav�de büyük �lerlemeler kayded�ld�. 
Erken tanı ve başarılı tedav�lerle yüz güldüren sonuçlar etmek 
m ü m k ü n .  G e l � ş e n  a m e l � y a t  y ö n t e m l e r �  � l e  m e m e 
korunab�lmekte, memede şek�l bozukluğu oluşmadan kanserl� 
dokular çıkartılab�lmekted�r. Memen�n tamamını almak 
gerekt�ğ�nde �se hastanın kend� dokularından ya da protez 
kullanılarak yen�den meme yapılab�lmekted�r. 

Meme kanser� ned�r? Meme kanser�nde r�sk faktörler� 
nelerd�r?
Meme kanser� kadınlarda görülen kanserler�n üçte b�r�n� 
oluşturmaktadır. Meme kanser�, süt kanallarının �çer�s�ndek� 
veya süt bezler�ndek� hücreler�n kontrolsüz çoğalmasıyla 
ortaya çıkmaktadır. Doç. Dr. Metehan Gümüş meme 
kanser�nde r�sk faktörler�n�n değ�şt�reb�leceğ�m�z ve 
d e ğ � ş t � re m e ye c e ğ � m � z  r � s k  f a k t ö r l e r �  o l a r a k  � k � ye 
ayırılab�leceğ�n� bel�rtt�.

Değ�şt�remeyeceğ�m�z r�sk faktörler�:
• Yaş �lerled�kçe meme kanser� r�sk� artmaktadır. 40 yaş altı 
kadınlarda nad�r olan meme kanser�, 40 yaş sonrası g�derek 
artmaktadır.
• A�les�nde, özell�kle b�r�nc� derece yakınlarında, meme kanser� 
ve/veya yumurtalık kanser� olanlarda r�sk artmaktadır.
• 12 yaşından önce adet görmeye başlayanlar ve 50 yaşından 
sonra menopoza g�renlerde meme dokusunun östrojen 
hormonu etk�s�nde kalma süres� uzadığı �ç�n meme kanser� r�sk� 
artmaktadır.
• Meme kanserler�n�n yüzde 5-10'u genet�k b�r hastalık sonucu 
ortaya çıkmakta ve bu hastaların genet�k hastalık açısında 
araştırılması gerekmekted�r. 

Değ�şt�reb�leceğ�m�z r�sk faktörler�;
• H�ç doğum yapmamak, �lk doğumu 30-35 yaş sonrası yapmak, 
emz�rmemek r�sk� artırmaktadır.
• Menopoz sonrası kullanılan hormon tedav�ler� r�sk� 
artırmaktadır.
• Aşırı k�lolu olmak, hayvansal gıda ve yağlı beslenmek r�sk� 
artırmaktadır.
• Alkol kullanımı r�sk� artırmaktadır.

Meme kanser�nde r�sk� nasıl azaltab�l�r�z? D�kkat ed�lmes� 
gerekenler nelerd�r?
Değ�şt�reb�leceğ�m�z r�sk faktörler�nden uzak durmamız, 
kansere yakalanma r�sk�n� azaltmamızı sağlamaktadır. 
Değ�şt�remed�ğ�m�z r�sk faktörler�ne sah�p olduğunun 
b�l�nmes� hem hastanın hem de hek�m�n daha hassas 
davranarak oluşab�lecek kanser� erken yakalamasını 
sağlamaktadır. Her kadının y�rm�l� yaşlardan �t�baren ayda 1 kez, 
adet başlangıcından 5-7 gün sonra kend� kend�n� muayene 

etmes� gerek�r. Kend� memeler�n� 
tanıyan ve normal meme dokusunun 
özell�kler�n� öğrenen kadınlar yen� 
ortaya çıkan bel�rt�ler� daha erken 
dönemde fark edeb�l�rler. Bu durumda 
hemen b�r uzmana başvurmalıdır.

Tanı nasıl  konuyor? Hastalığın 
aşamaları nelerd�r?
Meme kanser� tanısı meme muayenes� 
ve görüntüleme yöntemler�nde şüphe 
�le başlar. Görüntülemede ana tetk�k 
mammograf�d�r. Memen�n yapısal 
öze l l � k l e r � n e  ve  b u l g u l a r a  g ö re 
mamograf�ye, meme ultrasonu veya 
m e m e  M R  e k l e n e b � l � r .  Tü m  b u 
�ncelemelere rağmen kes�n tanı, doku tanısı �le yan� b�yops� 
yapılarak patoloj�k �nceleme �le konulur. 

Kanser tanısı  konduktan sonra uygulanacak tedav� 
yöntemler�ne ve sıralamasına karar vermek ve kanser�n hang� 
aşamada olduğunu b�lmek �ç�n evreleme yapmak gerekl�d�r. 
Meme kanser� meme kanallarının �çer�s�ne sınırlı ve yayılma 
özell�ğ� kazanmamışsa Evre 0 olarak tar�flen�r ve tedav� şansı 
yüze 100'e yakındır. Bu aşamadak� kanserler çoğunlukla tarama 
sırasında saptanan kanserlerd�r. Evre 1-3 arasındak� kanserler 
�se kanser�n memedek� büyüklüğü, c�lde veya göğüs duvarına 
yapışıklığı, koltuk altındak� kanser�n yayıldığı lenf nodlarının 
sayısına göre bel�rlen�r. Evre 4 kanserler �se meme ve koltuk altı 
lenf nodlarını da geçerek vücuda yayılmış kanser olarak 
tar�flen�r.

Meme kanser� nasıl tedav� ed�l�r?
Tedav�, hastalığın evres�ne göre cerrah�, kemoterap�, 
radyoterap�, hormonal tedav� ve b�yoloj�k tedav� seçenekler� 
tek başına veya komb�ne ed�lerek yapılmaktadır. Cerrah� ve 
radyoterap� kanser�n meme ve koltuk altından yok ed�lmes�n� 
sağlarken, kullanılan �laçlar vücuda yayılmış kanser hücreler�n� 
tem�zler. Kanser tedav�s�nde temel amaç kanser� vücuttan 
tamamen kazımak ve yok etmekt�r. Önceler� memen�n tamamı 
alınırken ş�md� meme koruyucu �şlemlerle de kanser�n yok 
ed�leb�ld�ğ� göster�lm�ş ve artık hastaların çoğuna meme 
koruyucu amel�yatlar uygulanmaktadır, memen�n tamamının 
alınması gerekt�ğ� durumlarda �se ya vücudun kend� 
dokularından ya da protez kullanılarak yen�den meme 
yapılmaktadır. 

MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM ÇOK ÖNEMLİ 
Meme kanser�nde her hastanın durumu b�rb�r�nden oldukça 
farklıdır ve farklı bölümlerden uzmanlaşmış çok sayıda 
doktorun ortak çalışması ve böylece tanının doğru konulması, 
hasta �ç�n en doğru tedav�n�n ortak kararla bel�rlenmes� 
gerekmekted�r. Genel cerrah�, med�kal onkoloj�, radyasyon 
onkoloj�s�, patoloj�, radyoloj�, nükleer tıp, plast�k cerrah�, f�z�k 
tedav� uzmanlarının görüşüne, hastalığın tanı, evreleme, tedav� 
ve tak�p aşamalarının herhang� b�r�ne �ht�yaç duyulmaktadır; 
gerekl� durumlarda d�yet�syen, ps�k�yatr� ve ağrı tedav� 
uzmanının yardımı �stenmekted�r. 

Doç Dr. Metehan GÜMÜŞ



mmo’dan

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

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

ÖMER YILDIRIM
MUHAMMED ALİ TURAN
UĞURCAN PALAŞOĞLU
ONUR İSLAM
IŞILSU BAŞSA
KAMER KÖS
OĞUZHAN AYDIN
HAMİ KARGÜN
ÖZGÜR NİŞANCI
SERDAR BÖLÜK
ÖZGÜR KOÇAK
KEZİBAN TUBA KURT
FURKAN OKAN

EREN KILIÇ
SEMİH MUTLU
BURAK SAMET ELMAS
BÜŞRA DERE
MERT KURAL
BERİN KÜTÜKÇÜ
İSMAİL AKGÖZ
HAKAN SARIDAŞ
ALİ EKREM AYDIN
UMUT SAPMAZ
YUSUF HARBİ
FATİH ÜYÜKLÜ

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Eylül - Ek�m 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

NURİ ALPEREN ERKOÇ
MUSTAFA ERDAL ÇAĞLAR
ELİF GÜÇLÜ
HÜLYA GÜLEK
TUNAHAN ÇETİN
FURKAN GÜNDOĞAN
YİĞİT ALİŞAN KARA
BÜŞRA ATAKAL
İREM BOZKURT
HASAN ENGÜRLÜ
TUNAHAN DÜLEK
SEMİH GÖKSU
MERVE YILMAZ

MEHMET BERKAN DUMAN
S.GİRAY HACIPAŞAOĞLU
OZAN SAĞLAM
AHMET CANER YAĞLIOĞLU
SEMİH CAN
ALİ OSMAN SALMAN
FİKRET MESİLOĞLU
MERT HARMANLI
İSA UĞUR
YAKUP AYDIN
MEHMET ERTAN
OLCAY TİRYAKİ

• Üyem�z Mustafa ERCAN  01.09.2019 tar�h�nde 
evlenm�şt�r.  Tebr�k ed�yor, mutluluklar d�l�yoruz. 

•  Üyem�z Yunus GÖNÜL 13.10.2019 tar �h�nde 
evlenm�şt�r.  Tebr�k ed�yor, mutluluklar d�l�yoruz. 

•  Ü y e m � z  C e n k  Ç E L İ K 
1 3 . 1 0 . 2 0 1 9  t a r � h � n d e 
evlenm�şt�r.  Tebr�k ed�yor, 
mutluluklar d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Asım Baran YÖRÜK 01.09.2019 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Cam�amıza ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Mustafa KİRAZ'ın babası 08.09.2019 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Erol DEMİRBEK'�n oğlu 19.09.2019 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Olcay DANACI'nın babası 27.09.2019 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Rıza ADALI'nın babası 05.10.2019 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Sal�h ÖZKARAMAN 11.10.2019 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Cam�amıza ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Fatma TURĞUT'un annes� 31.10.2019 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

facebook.com/kocael�mmo
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