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Sevg�l� meslektaşlarım,
Geçen sayımızın bu satırlarında Odamızın 64 üncü 
kuruluş yılı neden�yle 1 Aralık 2018 günü s�z değerl� 
meslektaşlarımızı “Geleneksel Gece ve Plaket Tören�” ne 
davet etm�şt�k. Maalesef 24 Kasım günü dostumuz, şube 
çalışanımız sevg�l� Özlem Polat'ı kaybett�k. Acımız 
neden�yle Geleneksel Gecem�z� �ptal ederek, sadece 
Meslekte 50-40 ve 25. Onur Yılları Plaketler�n� alacak 
meslektaşlarımız �ç�n Plaket Tören� düzenled�k. Sevg�l� 
Özlem'� yen�den sevg�yle, özlemle anıyor; a�les�ne, 
cam�amıza ve tüm sevenler�ne başsağlığı ve sabırlar 
d�l�yorum. Meslekte 50, 40 ve 25 Yıl tecrübeye ulaşan 
meslektaşlar ımıza �se yaşamlarında ve meslek 
hayatlarında başarı, sağlık ve mutlulukla n�ce yıllar 
geç�rmeler�n� temenn� ed�yorum.  

Değerl� meslektaşlarım,
Ülkem�z b�r kez daha b�r seç�me g�d�yor. 31 Mart günü 
yapılacak yerel seç�mlerde b�zlere de her vatandaş g�b� 
sandığa g�d�p terc�h hakkımızı kullanmak düşüyor. 
Terc�hler�m�z� kullanırken, 
• Halkın yönet�mde söz, yetk� ve karar sah�b� olduğu,
• Kent konseyler�, kent mecl�sler� g�b� yönet�me katılımı 
mümkün kılacak mekan�zmalar oluşturulduğu,
• Kentsel dönüşüm, kentleşme pol�t�kaları ve �mar 
planlarının kâr ve rantsal çerçeveden tümden çıkartıldığı, 
• İmar Kom�syonlarında meslek odalarımızın yer aldığı,
• H�zmetler�n kentl�ye eş�t sunulduğu,
• Özelleşt�rme ve rant odaklı parçacı planlama anlayışı 
yer�ne katılımcı, şeffaf, bütüncül planlama anlayışının 
uygulandığı,
• Sağlıklı b�r çevreye önem ver�ld�ğ�, �nsan sağlığının 
korunmasının hedeflend�ğ�, 
• Beled�yeler�n müteahh�tl�k yapmadığı, yer�ne halkın 
barınma hakkını gözett�ğ�, sokakta yaşayanlara, 
k�mses�zlere, barınma sorunu yaşayanlara ücrets�z ya da 
düşük ücretle k�ra h�zmet� vereb�ld�ğ�,
• Kentl�y� odağına alan güvenl� kentler�n oluşturulduğu,
• Konforlu, hızlı, ucuz ve daha güvenl� toplu ulaşımın 
hedeflend�ğ�,
• Kültürel m�rasın korunduğu,

• Engell�, hasta, çocuk ve kadın yaşamına duyarlı �mar, 
planlama ve uygulamalar �le her türlü önlem�n alındığı,
• Şeffaf, denetleneb�l�r, kayırmacılık ve adamcılıktan uzak, 
herkese eş�t yakınlıkta hukuk ve kamu yararının esas 
alındığı,
• İmar Barışı (afları) �le güvens�z ve kaçak yapılaşmanın 
teşv�k ed�lmed�ğ�,
anlayışlar sandıktak� tutumumuzu  bel�rleyecekt�r. 

Kısaca evrensel �nsan haklarının yerel yönet�mlerce 
çözüm üret�lecek her başlığında toplumcu, demokrat�k 
ve halkçı b�r yerel yönet�m anlayışı TMMOB'n�n de yerel 
y ö n e t � m  a n l a y ı ş ı d ı r .  T M M O B ,  b u  a n l a y ı ş ı 
ben�msemeyenler�n karşısında yer alır. 

Değerl� Meslektaşlarım,
Uzmanlık alanlarımızdan olan öneml� b�r konu hakkında 
b�r kısım ver�ler� paylaşmak �st�yorum. 2018 yılında en az 
1923 çalışanımız “�ş c�nayetler�ne” kurban g�tm�şt�r. 
İşkollarına göre en az 457 k�ş� Tarım/Orman, en az 438 k�ş� 
�se �nşaat/yol �ş kolunda ölmüştür. Kocael� toplam en az 
81 ölümle, 226 ölüm yaşanmış İstanbul'dan sonra �k�nc� 
sırada yer almaktadır. 2018 yılında en az 67 çocuk ve en az 
110 göçmen �şç� hayatını kaybetm�şt�r. Ne yazık k� �ş 
c�nayetler�nde k� vehamet g�tt�kçe artmaktadır.

Sevg�l� Meslektaşlarım
Odalarımızın ayakta durab�lmeler�, varlıklarını güçlü 
kılab�lmeler�n�n yegâne yolu meslektaşlarımızın 
odalarımıza üye olmaları ve üyel�k ed�mler�n� yer�ne 
get�rmeler� �le mümkün olur. Odamızın değ�ş�k b�rçok 
kes�tte yaptığı etk�nl�kler�n katılımcısı, sah�plen�c�s� ve 
üret�c�s� olmanız gerek mesleğ�m�z�n gel�ş�m�, gerekse 
meslektaş sorunlarımızın çözümlenmes� açısından 
öneml�d�r. Şubem�z�n Eğ�t�m Programı başta olmak üzere 
tüm etk�nl�kler�m�z �ç�n Web sayfamızı, sosyal medya 
hesaplarımızı �zlemen�z öneml�d�r. Y�ne cep telefonu ve 
tabletlere uygun şek�lde tasarlanan ''Mak�na Mob�l'' 
uygulamamızı kullanarak Şube etk�nl�kler�m�z� daha 
yakından �zleyeb�l�rs�n�z.

Sevg�l� Meslektaşlarım,
Kasım ve Aralık 2018 ayları �çer�s�nde y�ne b�rçok sosyal, 
tek n�k ,  üye etk �nl �k ler � ,  basın açık lamalar ı  vs. 
gerçekleşt�rd�k, Bunların b�r kısmını bülten �çer�s�nde 
bulab�l�rs�n�z.
Değerl� meslektaşlarım, s�zlere ve değerl� a�leler�n�ze, 
barış ve kardeşl�ğ�n hak�m olduğu b�r ülke ve dünya 
d�l�yorum.



birliğimizden

TÜM ŞİDDET POLİTİKALARINI REDDEDİYORUZ !

25 Kasım Kadına Yönel�k Ş�ddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü neden�yle TMMOB 
Kadın Çalışma Grubu tarafından basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

Patr�a, M�nerva, Mar�a M�rabel kardeşler Dom�n�k 
Cumhur�yet�'nde d�ktatör Tr�j�llo'ya karşı mücadele 
ederken 25 Kasım 1960'ta d�ktatörlüğün askerler� 
tarafından tecavüz ed�l�p �şkenceyle katled�ld�.

Bu nedenle; her 25 Kasım ve her gün M�rabel 
Kardeşler� ve tar�h boyunca, özgürlüğüne, emeğ�ne, 
beden�ne, kültürüne, özgür yaşamına sah�p çıkmak 
adına verd�kler� mücadelede yaşamını y�t�ren ve 
mücadeleye devam eden tüm kadınları saygıyla 
selamlıyor; ş�ddete karşı kadın mücadeles� ve 
dayanışmasını yükselteceğ�m�z� haykırıyoruz.

Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancısı b�z kadınlar;
20 Temmuz 2016'da başlayan ve �k� yıl süren “OHAL” 

yasal anlamda kaldırılmış olsa da ülkeye dayatılan “yen� 
düzende” kadınların hayatın her alanında yaşadığı 
zulüm, baskı eş�ts�zl�k ve ş�ddet�n katlanarak arttığının 
farkındayız.

Artan yoksulluk ve �şs�zl�ğ�n yanı sıra �kt�darın 
ataerk�l hukuk kurallarıyla yaptığı yasal düzenlemeler�n 
ve uyguladığı sosyal pol�t�kaların toplumsal ş�ddet 
eğ�l�m�n� ve dolayısıyla a�le �ç� ş�ddet� artırdığını 
görüyoruz. A�le İç� Ş�ddet� Redded�yoruz!

Küresel kap�tal�zm�n bunalımı �le ülkede uygulanan 
�thal-�kamec� ekonom�k model ve neol�beral pol�t�kalar 
sonucunda ülken�n �ç�ne g�rd�ğ� ağır ekonom�k kr�z�n 
faturasının ağırlıklı olarak kadınlara ödet�lmeye 
çalışıldığını, KHK'lar �le �ş�nden olan kamu emekç�ler�n�n 
%25'�n�n kadın olduğunu, kreşler�n kapatılıp, serv�sler�n 
kaldırılmasıyla, kadının çalışma hayatındak� alanının 
g�derek daraltıldığını, özend�r�len esnek çalışma 
model�n�n esasen kadını kamusal alandan uzaklaştırıp 
eve hapsedeceğ� g�b� kadın emeğ�ne ödenecek ücret�n 
düşürülmes�ne yönel�k olduğunu, toplumsal yaşamın 
d�n üzer�nden şek�llend�r�lmeye çalışılması neden�yle 
toplumsal c�ns�yetç� �ş bölümüne maruz kalarak 
şant�yelerden, araz�lerden, fabr�kalardan, galer�lerden 
daha da uzaklaştırıldığımızı görüyoruz. Ekonom�k 
Ş�ddet� Redded�yoruz!

S�yasal �kt�darın kend� varlığını sürdüreb�lmek adına 
düşünen, araştıran b�reyler yer�ne, ezberc� ve 
öğret�lenler�n doğruluğunu sorgulamaksızın kabul 
eden �taatkâr b�reyler yet�şt�rmeye çalıştığını, bu amaçla 
b�l�msel, la�k eğ�t�mden vazgeç�ld�ğ�n�, eğ�t�m 
s�stem�n�n yaz-boz tahtasına çevr�ld�ğ�n�, yandaş 
vakıflarla yaptığı protokollerle, müfredatta ve ders 
k�taplarındak� an�masyonlarla toplumsal hafızaya 
c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n� kazımaya çalıştığını, karma 

SUSMUYORUZ; KORKMUYORUZ;  İTAAT ETMİYORUZ!
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

YAŞASIN TMMOB KADIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
TMMOB Kadın Çalışma Grubu

eğ�t �mden vazgeçerek  c �ns �yet  ayr ımcı l ığın ı 
körük led�ğ�n�  görüyoruz.  Eğ�t �mdek �  Ş �ddet � 
Redded�yoruz!

8 Mart eylemler�n� ve LGBT-İ Onur yürüyüşler�n� 
engelleyen s�yas� �kt�darın tahakküm mekan�zmalarını 
c�ns�yetç� yaklaşımlar üzer�nden gerçekleşt�rmeye 
devam edeceğ�n�, kıyafetler�m�ze, bedenler�m�ze, 
toplumsal varoluş b�ç�mler�m�ze müdahales�n�n 
g�derek baskı-zor temel�nde sürdüreceğ�n� görüyoruz. 
Yaşam B�ç�m�m�z ve Yönel�mler�m�z Üzer�ndek� Ş�ddet� 
Redded�yoruz!

İkt�darların savaş pol�t�kaları sonucunda zorla 
yer �nden etme ve göç süreçler �nden en çok 
etk�lenenler�n yaşam alanları el�nden alınarak yen� b�r 
yaşama mahkum ed�len, kadınlar ve çocuklar 
olduğunu, mültec� kadınların yaşadığı tac�z, tecavüz, 
yoksulluğun da katlanarak devam ett�ğ�n� görüyoruz. 
Savaş Pol�t�kalarını Redded�yoruz!

B�z TMMOB'l� Kadınlar, eş�tl�ğ�n, özgürlüğün, barışın, 
kardeşl�ğ�n hüküm sürdüğü başka b�r dünyanın 
mümkün olduğu b�l�nc�yle; 25 Kasım “Kadına Yönel�k 
Ş�ddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma 
Günü"nde emeğ�m�z, beden�m�z ve yaşamımız 
üzer�nde artan baskılara karşı d�renmeye; ölümün 
karşısında yaşamı, karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı 
barışı savunmaya devam edeceğ�m�z� b�r kez daha 
haykırıyoruz. 



birliğimizden

BİNLERCE KİŞİ, EMEĞİN HAKLARI İÇİN
BÖLGE MİTİNGİNDE BULUŞTU

4
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'n�n çağrısıyla düzenlenen 
İstanbul Bölge M�t�ng�, 22 Aralık 2018 tar�h�nde 
Bakırköy'de gerçekleşt�r�ld�.

B�nlerce k�ş�n�n katılımı ve büyük b�r coşkuyla 
gerçekleşen m�t�ngde, TMMOB üyeler� “Kr�ze Karşı 
Emeğ�m�ze, Mesleğ�m�ze ve Haklarımıza Sah�p 
Çıkıyoruz!” pankartıyla yürüdü.

M�t�ng b�leşenler� adına ortak açıklamayı KESK Eş Genel 
Başkanı Aysun Gezen okudu. AKP İkt�darının uyguladığı 

pol�t�kalarla, kr�z�n faturasının emekç�lere çıkarıldığının 
�fade ed�ld�ğ� açıklamada, “Üçte �k�s� özel sektöre ve 
bankalara a�t 467 m�lyar dolar dış borç 81 m�lyona 
ödet�lmek �sten�yor. Küçük b�r azınlığın borcunu, 
zamlarla, adalets�z verg�lerle, �şs�zl�k tehd�d�yle halkın 
yüzde 99'u olarak b�zler�n sırtına yıkılmaya çalışıyorlar. 
İşç�ler�n kıdem tazm�natını fonla, kamu emekç�ler�n�n �ş 
güvences�n�n son kırıntılarını esnek, performansa 
dayalı çalışmayla, kamusal emekl�l�k ve sosyal güvenl�k 
hakkımızı �se üç yıl sürel� zorunlu b�reysel emekl�l�k 
s�stem� �le yok etmey� planlıyorlar.” den�ld�.



birliğimizden

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİNDE
MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP

10 Aralık 2018 tar�h�nde başlayacak olan 2019 Yılı Merkez� Yönet�m Bütçe Kanunu üzer�ne görüşmeler 
önces�nde TMMOB tarafından m�lletvek�ller�ne mektup gönder�ld�.

“Kr�ze Karşı Emeğ�m�ze, Mesleğ�m�ze ve Haklarımıza 
Sah�p Çıkıyoruz” kampanyası kapsamındak� talepler�n yer 
aldığı mektupta, kamuda ve özel sektörde çalışan 
Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları'nın sorunlarına d�kkat 
çek�l�yor.

Mektupta aynı zamanda kr�z�n bedel�n�n emekç�lere 
ödet�lmemes� �ç�n alınması gereken önlemlere yer 
ver�l�yor.

TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz 
�mzasıyla gönder�len mektup şöyle:

Sayın M�lletvek�l�,
Ülkem�zde uzun süreden ber� der�n b�r ekonom�k kr�z 

yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşüren, �şyerler�n�n 
kapanmasına neden olan, �şs�zl�ğ� ve yoksulluğu artıran 
ekonom�k kr�z her geçen gün hayatlarımızı daha fazla 
etk�l�yor.

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.

Meslektaşlar ımızın hak lar ının korunması  ve 
gel�şt�r�lmes� �ç�n “Kr�ze Karşı Emeğ�m�ze, Mesleğ�m�ze ve 
Haklarımıza Sah�p Çıkıyoruz” başlığı �le başlattığımız 
kampanya dah�l�nde ülken�n dört yanında çalışmalar 
yürütmektey�z.

Beş ana başlık altında sıraladığımız talepler�m�z şu 
şek�lded�r;

1. SGK'yı Göreve Davet Ed�yoruz! Ücretl� Çalışan 
Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancılarının Asgar� Ücretler�ne 
İl�şk�n Protokol İved�l�kle Tekrar Yürürlüğe Konulmalıdır!

2. 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!

3. OHAL KHK'ları �le İhraç Ed�len Mühend�s, M�mar ve 
Şeh�r Plancıları Bütün Hakları �le İşler�ne İade Ed�lmel�d�r!

4. TMMOB Yasasını Değ�şt�rmey� Amaçlayan G�r�ş�mlere 
Son Ver�lmel�d�r!

5. Kr�z Karşısında Emeğ�n Hakları Korunmalıdır!
S�z değerl� M�lletvek�l�m�zden, ekte ayrıntı olarak 

�lett�ğ�m�z talepler�m�z konusunda gerekl� duyarlılığı 
göstereceğ�n�z� umuyor ve �lg�n�z �ç�n B�rl�ğ�m�z adına 
ş�md�den teşekkür ed�yoruz.

Saygılarımızla,

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı

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

TMMOB Yönet�m Kurulu tarafından alınan karar 
uyarınca ücretl� çalışan Mühend�s, M�mar ve Şeh�r 
Plancıları Asgar� Ücret� 2019 yılı �ç�n brüt 4500 TL 
olarak tesp�t ed�ld�.
6235 Sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� 
(TMMOB) Kanunu hükümler�ne dayanarak, TMMOB 
Ana Yönetmel�ğ�nde yer alan "B�rl�ğ�n ve Bağlı 
Odaların Amaçları" maddes� uyarınca her yıl TMMOB 
Yönet�m Kurulu tarafından açıklanan Mühend�s, 
M�mar ve Şeh�r Plancıları Asgar� Ücret� 2019 yılı �ç�n 
brüt 4500 TL olarak tesp�t ed�ld�.
TMMOB Yönet�m Kurulu'nun 24 Kasım 2018 tar�hl� 

toplantısında "Ücretl� çalışan mühend�s, m�mar ve 
şeh�r plancıları �ç�n 2019 yılı �lk �şe g�r�ş b�ld�rges�nde 
baz alınacak asgar� brüt ücret�n 4500 TL olarak 
bel�rlenmes�ne; Odalarınca belgel� çalışmanın koşul 
olduğu uzmanlık alanlarında, meslek� deney�m�n 
arandığı alanlarda, şant�ye şefl�ğ�, sorumlu müdürlük, 
�ş güvenl�ğ� uzmanlığı, yapı denet�m elemanı, da�m� 
nezaretç�, uzak yol kaptanlığı vb. h�zmetlerde asgar� 
ücret uygulanmayacağını,  bu durumda olan 
mühend�s, m�mar, şeh�r plancılarının ücretler�n�n 
alınan sorumluluk gereğ� bel�rlenen asgar� ücret�n�n 
üzer�nde olmasına" karar ver�ld�.



birliğimizden

İNŞAATTA BÜYÜMEDE DENİZ BİTTİ
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası, her ay �kt�satçı-yazar Mustafa Sönmez'�n katkısıyla hazırladığı 
sanay�n�n sorunları bülten�n�n 43'üncüsünü, �nşaatla büyümen�n sorunlarına ayırdı.

İnşaatla büyümen�n sonuna gel�nd�, kr�z der�nleşecek

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası, her ay �kt�satçı-yazar Mustafa 
Sönmez'�n katkısıyla hazırladığı sanay�n�n sorunları bülten�n�n 
43'üncüsünü, �nşaatla büyümen�n sorunlarına ayırdı. Araştırmada AKP 
dönem�nde �nşaata dayalı büyümen�n yüksel�ş� ve kr�ze g�r�ş� ele alındı ve 
sektördek� daralmanın �ler�-ger� bağlantıları neden�yle sanay� ve h�zmet 
sektörünü de olumsuz etk�led�ğ�ne d�kkat çek�ld�.

TÜİK, Merkez Bankası, Haz�ne Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, IMF ver�ler� 
kullanılarak yapılan anal�zde, �nşaatın konut ve of�s ayağındak� satışlarında 
hızlı b�r daralma görüldüğü, kentsel yatırımlar ve kamu-özel �şb�rl�ğ� 
projeler�nde de sorunların hızla büyüdüğü vurgulandı.

Sanay� Sorunları ve Anal�zler� detaylarına,  yandak�
karekod �le ulaşab�l�rs�n�z.  

ENDÜSTRİ 4.0 SEMPOZYUMU
2 - 3 MART 2019 / GEBZE
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Gebze İlçe tems�lc�l�ğ�m�z�n yürütücülüğünde, Şubem�z adına gerçekleşt�r�lecek olan Endüstr� 4.0 

Sempozyumu  2-3 Mart 2019 tar�hler� arasında Gebze Kültür Merkez�nde  “DÜNYANIN YENİ ÇALIŞMA 

MODELİ, DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLE VERİMLİLİK” sempozyumuna katılımınızı d�ler�z.



mmo’dan

64. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ PLAKET TÖRENİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız kuruluşunun 64. yılı Plaket Tören� kutlamaları �zm�t TRPY BY WYNDHAM Otel�nde 180 üyem�z�n 
katılımı �le gerçekleşt�r�ld�. Gecem�ze TMMOB Yönet�m Kurulu Üyes� Bedr� TEKİN, İl Koord�nasyon Kurulu 
Oda Başkanları, MMO Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeler�, S�v�l Toplum Kuruluşu Tems�lc�ler� ve 
Basın Mensupları katıldı.

Gecede Şube Yönet�m Kurulu Başkanımız Murat 
KÜREKÇİ konuşma yaparak Plaket Tören�m�z� başlattı.

Şb.Başkanımız Murat KÜREKÇİ konuşması; 

Sevg�l� meslektaşlarım, Çok değerl� eş ve a�leler�,

Değerl� MMO Dostları,
Basınımızın değerl� emekç�ler�, hep�n�z� MMO Kocael� 
Şubes� Yönet�m Kurulu ve şahsım adına sevg�yle, 
dostlukla selamlıyorum.
Hoşgeld�n�z…

Öncel�kle Meslekte 50., 40. Ve 25. yılını doldurarak 
aramızda bulunan s�z değerl� meslektaşlarımızı 
ş�md�den kutluyor; sevd�kler�n�zle b�rarada sağlıklı, 
mutlu ve uzun b�r yaşam d�l�yorum.

Meslek yaşamınızda bugüne kadar b�r�kt�rd�kler�n�z; 
başta a�leler�n�zle-dostlarınızla paylaştıklarınız, 
üret�me-sanay�leşmeye-kent�m�ze ve ülkem�ze 
kattıklarınız ve  tüm değerler �ç�n s�zlere sonsuz 
teşekkürler…

Odamızla her yan yana duruşunuz, tüm üyeler�m�z �ç�n 
s�z�n tarafınızdan b�z oda tems�lc�ler�ne ver�lm�ş adeta 
b�r n�şane, adeta b�r onur belges� olarak durmaktadır. İy� 

k� Odamız var, �y� k� s�z değerl� meslek büyükler� var ve �y� 
k� b�rl�kte durmaya devam ed�yoruz. B�rl�ktel�ğ�m�z�n 
devam edeceğ�nden �se h�ç kuşkum yok.

Yanı başımızdan eks�k olmayan, omuz başımızda 
bulduğumuz, h�çb�r zaman yalnız olmadığımızı anlatan, 
b�z� b�z yapan, �dealler�m�z�, geçm�ş�m�z� paylaşan, 
geleceğe da�r umutlarımıza ortak olan, d�nleyen, b�ze 
değer veren-değer katan, sev�nçler�m�z� ve b�r o kadar 
da üzüntüler�m�z� paylaşan değerl� dostlar…

B�rçoğunuzun b�ld�ğ� üzere bu plaket tören�m�z�, bu yıl 
kuruluşunun 64 üncü yılı kutlanan “Oda Geleneksel 
Gece Yemeğ�” �le b�rl�kte yapacaktık. Ancak Şube 
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çalışanımız ve dostumuz Sevg�l� Özlem Polat'ı daha 
geçen cumartes� sonsuzluğa uğurladık. B�r değer�n� 
y�t�ren b�zler büyük b�r üzüntü �çer�s�ndey�z. Acı 
kaybımız neden�yle “Geleneksel Gece Yemeğ�” kısmını 
�ptal ett�k. S�zler de bu kararımıza uydunuz; acımıza 
ortak oldunuz; anlayış gösterd�n�z. B�r a�le olduğumuzu 
hep b�rl�kte göstermeye çalıştık. Bu süreçte, b�r kez daha 
anladık k�, �y� k� Mak�ne Mühend�sler� Odası var; �y� k� 
TMMOB var; �y� k� TMMOB dostları var. Sevg�l� Özlem'� ve 
anılarını, b�zlere kattıklarını unutmayacağız.

Değerl� meslektaşlarımız, sevg�l� konuklar;
B�zler, en az mesleğ�m�ze ve meslektaş sorunlarımıza 
sah�p çıktığımız kadar, kent�m�z ve ülke sorunlarına da 
sah�p çıkarak çözüm yolları  üretmeye devam 
etmektey�z. Bu ülken�n kaynaklarından ed�nd�ğ�m�z 
mesleğ�m�zden a ldığımız  sorumluluğu,  y �ne 
meslektaşlarımıza, meslek alanlarımıza ve halkımıza 
karşı b�r borç olarak tanımlar ve bu yönde mücadele 
eder�z. B�r kez de buradan; �ç�nde bulunduğumuz kr�z 
sürec� dah�l olmak üzere, �nsan ve doğaya karşı saygıyı 
referans alan, sanay�leşen, üreten, demokrat�kleşen b�r 
ülke özlem�m�z� s�zlere de �fade ed�yorum.

Sevg�l� meslektaşlarım;
S�zlere, mutlu yaşanılası b�r kent, demokras�n�n hak�m 
olduğu yaşanılası b�r ülke, barış-kardeşl�k-özgür 
yaşanılası b�r dünya özlem�yle; meslekte onurla geçen 
50. Yılınızı, 40. Yılınızı ve 25. Yılınızı ayrı ayrı kutlar; 
sağlıklı, huzur ve mutluluk �ç�nde, meslek ve odamız �le 
�ç �çe n�ce n�ce yıllar d�ler; sevg� ve saygılarımı sunarım.

Murat KÜREKCİ
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şube Yönet�m Kurulu Başkanı
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ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2018 GERÇEKLEŞTİ

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası İstanbul Şubes� 
Öğrenc� Üye Kom�syonu tarafından düzenlenen 
Öğrenc� Üye Yerel Kurultayı 15 Aralık'ta MMO Kocael� 
Şube Konferans Salonu'nda gerçekleşt�r�ld�.

Öğrenc�ler�n meslek� k�ş�sel donanımlarını artırmak 
amacıyla planlanan etk�nl�ğe mak�na ve endüstr� 
mühend�sl�ğ� bölümünde okuyan öğrenc�  üyeler�m�z 
katıldı. 

“Başk a B�r  Ün�vers � te  Mümkün” temasıy la  
düzenlenen etk�nl�kte; ün�vers�telerde alınan eğ�t�m�n 
n�tel�ğ�, gelecek kaygısı ve öğrenc� üye örgütlülüğünün 
önem� başlıklı konular tartışıldı. Etk�nl�k kapsamında 
öğrenc�lerle buluşan Mak�na Mühend�sler� Odası 
Yönet�m Kurulu Sayman Üyes� Bedr� TEKİN  açılış 
konuşması gerçekleşt�rd�. 

Şube Başkanı Murat KÜREKÇİ n�n konuşmasından 
sonra, “Eğ�t�m, Örgütlenme, Ün�vers�te ve Öğrenc� 
Sorunları” başlıklarından oluşan 3 oturumda öğrenc�ler 
söz alarak,” Eğ�t�m�n; parasız, b�l�msel, demokrat�k, la�k 
ve n�tel�k l�  olması gerekt�ğ�,  meslek� gel�ş�m� 
hedefleyerek b�lg� ve teknoloj�y� tak�p etmes�n�n 
zorunlu olduğu görüşler� paylaşıldı. Ayrıca Öğrenc�ler�n 
barınma sorunları ve yaşanılan zorlukların da �fade 
ed�ld�ğ� serbest kürsüden katılımcılar f�k�r ve görüşler�n� 
aktadırlar.

Kocael� Şube Öğrenc� Üye Yerel Kurultayında 
sunulan görüşlerden oluşan sonuç b�ld�rges�n�n 
sunulacağı; 9 Mart 2019 tar�h�nde Ankara'da, TMMOB 
Teoman Öztürk Öğrenc� Ev� ve Sosyal Tes�s�' nde 
gerçekleşt�r�lecek olan 'Öğrenc� Üye Kurultayı'na 
katılım çağrısıyla sonlandırıldı.



şube günlüğü

EMEK DÜNYASI PROGRAMINDA
ŞUBE BAŞKANIMIZ GÖRÜŞLERİNİ SUNDU

14. DÖNEM 4. ŞUBE DANIŞMA KURULU
TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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MAKİNA EMNİYETİ SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sem�ner açışılış konuşması yapan Şube Başkanımız 
Murat KÜREKÇİ,  konuşmasında İşç�  sağlığı ve 
�şgüvenl�ğ�  n�n önem�ne,  yaşanan ölümlü ve 
yaralanmalı �ş kazalarına, mak�nalarda güvenl�ğ�n�n 
önem�ne d�kkat çekt�. 120 k�ş�n�n katıldığı Sem�nerde 
aşağıda sılanmış konularda b�lg�ler, SICK F�rma Yetk�l�s� 
Ahmet ALTUN eğ�tmenl�ğ�nde Kocael� T�caret Odası 
Konferans Salonunda paylaşıldı. 

MEKATRONİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE
ODA ÇALIŞMALARI VE MESLEK TANITIMI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocael� Ün�vers�tes� Mekatron�k Mühend�sl�ğ� bölümü 
öğrenc�ler�ne şubem�zde oluşturulan “MMO Kocael� 
Şube Öğrenc� Üye Kom�syonu” yen� dönem çalışmaları 
kapsamında b�lg�lend�rme ve tanıtım z�yaret�m�z 
gerçekleşt�r�ld�.
B�lg�lend�rme Toplantısı`na; Şube Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Murat Kürekç�, Şube Yönet�m Kurulu üyem�z 
Ömer BOZKURT, Şube Müdürümüz Alpaslan GÜVEN,  
Mekatron�k Mühend�s� üyem�z Cevdet ÖZTÜRK, 
Öğrenc� Üye Kom�syon üyem�z Furkan GÜNDOĞAN  
katılarak, oda, kom�syon çalışmaları ve meslek tanıtımı 
gerçekleşt�r�ld�.

Kr�z�n Emek dünyasına olan etk�ler�n�n konuşulduğu, 
Gebze Send�kalar B�r l �ğ�nden üç Send�ka Şb. 
Başkanlarıyla b�rl�kte, MMO Kocael� Şubes� olarak  
Ulusal  düzeyde yayınlanan  "Emek Dünyası" 
programına Şb. Başkanımız Murat KÜREKÇİ konuk ve 
konuşmacı olarak katıldı.

Şube Danışma Kurulu Toplantımız 13.11.2018 tar�h�nde 
Şube Eğ�t�m salonumuzda yapıldı. Şube ve Tems�lc�l�k 
çalışmalarının, ülke gündem� ve ekonom�k kr�z, üye 
�l�şk�ler�, üye a�datları, ve enerj� ver�ml�l�ğ� kongres�n�n 
görüşüldüğü,  toplantımıza 64 üyem�z katılım gösterd�.

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİLERİNE ODA ÇALIŞMALARI VE

MESLEK TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocael� Ün�vers�tes� Mekatron�k Mühend�sl�ğ� bölümü 
öğrenc�ler�ne yen� dönem çalışmaları kapsamında 
b � l g � l e n d � r m e  v e  m e s l e k  t a n ı t ı m  z � y a r e t � m � z 
gerçekleşt�r�ld�.
B�lg�lend�rme z�yaret�m�ze; Şube Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Murat Kürekç�,  Şybe Yönet�m Kurulu 
Sekreter�m�z Mehmetal� ELMA, Şube Yönet�m Kurulu 
üyem�z Ömer BOZKURT, Şube Müdürümüz Alpaslan 
GÜVEN, Öğrenc� Üye Kom�syon üyem�z İlke BİŞKİN katıldı.



şube günlüğü

BİNA VE SİTE YÖNETİCİLERİNİN
YETKİ VE SORUMLULUK PANELİ

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YEREL
YÖNETİMLER SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB'a bağlı odaların Gebze İlçe Tems�lc�l�kler� ve 
Gebze T�caret Odası tarafından ortak düzenlenen 
“Küresel İkl�m Değ�ş�kl�ğ� ve Yerel Yönet�mler” konulu 
sem�ner 14 Kasım 2018 tar�h�nde Gebze T�caret Odası 
Konferans Salonunda gerçekleşt�r�ld�.
Gerçekleşt�r�len sem�nere Gebze Kaymakamı Sn. 
Mustafa GÜLER, Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� İşletme 
Bölümü Dekanı Sn. Ebru TÜMER KABADAYI, Sakarya 
Ün�vers�tes� Çevre Mühend�sler� Bölümü öğret�m üyes� 
Doç. Dr. Mahnaz GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT ve çok sayıda 
m�mar ,mühend�s ve Gebze halkının katılımıyla 
gerçekleşt�r�ld�. Sem�ner İnşaat Mühend�sler� Odası 
Gebze Tems�lc�l�k Başkanı Sn. Ahmet KADI'nın açılış 
konuşması �le başladı. Prof. Dr. Sn. M�kdat KADIOĞLU 
�kl�m değ�ş�kl�ğ� üzer�ne yaptığı sunumda 'günüb�rl�k 
pol�t�kalarla değ�l, uzun vadel� ve b�l�msel b�r yaklaşımla 
hemen harekete geç�lmes�' gerekt�ğ�n�n vurguladı. Şeh�r 
kurulacak, fabr�ka yapılacak, su ve tarım araz�s� olarak 
kullanılacak alanların �kl�me göre bel�rlenmes� ve 
buraların çakıl taşına kadar korunması gerekt�ğ�n� 
vurgulayan Prof. Dr. Kadıoğlu, "Bunlar yapılmadığı 
takd�rde b�z� daha fazla gıda �thalatı, daha pahalı gıda 
ürünler�, daha fazla köyden kente göç ve �şs�zl�k artışı 
bekl�yor. Türk�ye'de ve dünyada �kl�m değ�ş�kl�ğ� konusu 
çok önem arz ed�yor.” ded�. 

Asansör Per�yod�k Kontrol Yönetmel�ğ�'nde "B�na ve Sİte 
Yönet�c�ler�n�n Yetk� ve Sorumlulukları Panel� 17 Kasım 
2018 tar�h�nde Körfez T�caret Odasında 14.00-17.00 
saatler� arasında gerçekleşt�r�ld�.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KONSTRÜKSİYON
ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

UEM ZİYARETİ

21 Kasım 2018 Çarşamba günü, Kocael� Ün�vers�tes� 
Mak�na Konstrüks�yon Bölümü Öğret�m Üyeler�nden;
Konstrüks�yon Ana B�l�m Dalı Başkanı Prof. Dr. Tamer 
SINMAZÇELİK , Prof. Dr. Erol FEYZULLAHOĞLU, Prof. Dr. 
Adalet ZEREN, Prof. Dr. Taner YILMAZ, Doç. Dr. Armağan 
ARICI, Dr. Öğr. Üyes� Hülya YETİŞTİREN, Mak�na 
Mühend�sler� Odası Enerj� Yönet�c�s� Uygulamalı Eğ�t�m 
Merkez� �le Bakım Personel� Uygulamalı Eğ�t�m 
Merkez�n� z�yaret ett�ler. Kend�ler�ne Enerj� Yönet�c�s� 
Eğ�t�mler� ,  Eğ�t�m Ün�teler�  ,  Bakım personel� 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez� ve Eğ�t�m Ün�teler� hakkında 
b�lg�ler aktarıldı. Uygulamalı eğ�t�m merkezler�m�zde 
öğrenc�ler�n sanay�ye yönel�k uygulamalar hakkında 
f�k�r ed�nmes� ve b�lg�lenmes� amaçlı ortak çalışmalar 
yürütülmes�n�n faydalı olab�leceğ� hakkında görüşüldü.  
Tanıtım z�yaret�nde Şube adına Başkan Murat KÜREKÇİ, 
Mehmet Al� ELMA, Alpaslan GÜVEN, Tül�n TOSUNOĞLU,  
Hüsey�n ÇELİK, Ömer BOZKURT, Hasan VENEDİKOĞLU 
katılım sağladı.

ATIK YAKMA TESİSİ KURULUMUNA
DİLEKÇELERİMİZLE İTİRAZ ETTİK

Kocael� Büyükşeh�r Beled�ye Mecl�s�n�n 2018/437 sayılı 
kararı �le Katı Atık Yakma Tes�s �le �lg�l� olarak seç�len 
Kocael� Ün�vers�tes� Umuttepe Yerleşkes�n�n Kuzey 
Doğusunda kalan 205 dönüm Ormanlık alan tes�s�n 
yapılacağı yer olarak planlara �şlenmes� sonrasında 
tes�s�n yapılmasına �l�şk�n �t�raz d�lekçeler�m�z� Kocael�� 
büyükşeh�r beled�yes�nde �lg�l� b�r�me bıraktık.



şube günlüğü

BUHAR VE KONDENS TEKNİĞİ (UYGULAMALI)
SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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DAHA GÜÇLÜ BİR ODA İÇİN
ÜYE ÖDENTİLERİMİZİ ÖDEYELİM

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

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

POMPALAR (TEORİ-İŞLETME-BAKIM)
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Pompalar (Teor�-İşletme-Bakım)” konulu eğ�t�m�m�z, 
21-22-23 Kasım 2018 tar�hler�nde Mak�na Mühend�sler� 
Odası Kocael� Şubes� Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�nde 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Mühend�s ve tekn�k elemanlardan 
11 k�ş�n�n katıldığı eğ�t�m� uzman üyem�z Mak�na 
Mühend�s� Hasan VENEDİKOĞLU verm�şt�r.
Konularının ele alındığı eğ�t�m�n 2.  gününde 
GRUNDFOS uzmanlarından Merve SABAY ve Duygu 
YURTKURAN,  Pompa Demo Eğ�t�m Ün�tes� üzer�nde 
uygulama gerçekleşt�rm�şlerd�r.

“GÜNEŞ ENERJİSİ İLE TAZE HAVA ISITMA”
SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“GÜNEŞ ENERJİSİ İLE TAZE HAVA ISITMA”  eğ�t�m 
sem�ner�m�z, 22 Kasım 2018 Perşembe  günü saat:14:00 
– 17:00 arasında Mak�na Mühend�sler �  Odası 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�'nde gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
S O L A R WA L L  F� r m a s ı  u z m a n l a r ı n d a n  Üye m � z 
Mak.Müh.Çağatay KİRİŞ verd�ğ� sem�nere 20 k�ş� 
katılmıştır.

“BUHAR ve KONDENS TEKNİĞİ  (UYGULAMALI)”  
eğ�t�m sem�ner�m�z, 23 Kasım 2018 Cuma  günü 
saat:14:00 – 17:00 arasında Mak�na Mühend�sler� 
O d a s ı  U y g u l a m a l ı  E ğ � t � m  M e r k e z � ' n d e 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Türk Tes�sat Mühend�sler� 
Derneğ� (TTMD) �le MMO Kocael� Şube ortak 
etk�nl�ğ� olarak gerçekleşt�r�len sem�ner� AYVAZ 
Enerj� S�stemler�'nden Uzman Üyem�z H.Tarık 
GÜNER - Mak�na Müh. verm�ş olup, 38 k�ş� katılım 
sağlamıştır.

BİNA VE SİTE YÖNETİCİLERİNİN YETKİ VE
SORUMLULUK PANELİMİZ DÜZENLENDİ

Asansör Per�yod�k Kontrol Yönetmel�ğ�'nde "B�na ve S�te 
Yönet�c�ler�n�n Yetk� ve Sorumlulukları Panel� n�n �k�nc�s�  
24 Kasım 2018 tar�h�nde Kocael� T�caret Odasında 
14.00-17.00 saatler� arasında gerçekleşt�r�lecekt�r�ld�. 
Asansör  Per �yod�k  Kontrol ler � ,   B �na  ve  s � te 
yönet�c�ler�n�n görev ve sorumlulukları konularında 
b�lg� aktarıldıpı panel�m�ze 62 m�saf�r�m�z katılım 
sağladı. 

YENİ ÜYE TANIŞMA TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ



şube günlüğü

KOCAELİ ÜNİVERSTESİ MÜHENDİSLİK
BÖLÜMLERİ ZİYARETİ YAPILDI

YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME
SERTİFİKA PROGRAMI 1. BÖLÜM - Temel

Yönet�c�l�k Becer�ler� EĞİTİM
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMA
ÖRNEKLERİ EĞİTİM SEMİNERİMİZ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamıza yen� kayıt yaptıran meslektaşlarımıza yönel�k 
olarak Şubem�zde Üye Tanışma Toplantısı düzenlend�.
26 Kasım 2018 günü TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şubem�zde, odamıza yen� kayıt yaptıran 
meslektaşlarımıza yönel�k tanışma toplantısı düzenlend�. 
Toplantıda üyeler�m�ze Oda yapısı ve çalışmaları hakkında 
b�lg� ver�ld�. 
MMO Kocael� Şube Yönet�m Kurulu Başkanımız, Murat 
KÜREKÇİ, Şube Yön.Kur.Sekreter� Mehmetal� ELMA, 
Yön.Kur.Üyes� Hüsey�n ÇELİK,  Örgütlenme Kom�syon 
üyeler� Özcan TARAS ve İlbey� KLAVUZ meslektaşlarımıza 
Oda rozetler�n� takd�m ett�.

Mak�ne Mühend�sler� Odası Kocael� Şubem�zde 29 Kasım 
2018 Perşembe günü YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME 
SERTİFİKA PROGRAMI 1. BÖLÜM - Temel Yönet�c�l�k 
Becer�ler�   konulu eğ�t�m sem�ner� 18:30 – 20:30 saatler� 
arasında gerçekleşt�r�ld�. 
Sem�ner�m�ze 39 k�ş� katılım sağladı.

64. YIL KURULUŞ YILDÖNÜMÜ PLAKET
TÖRENİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız kuruluşunun 64. yılı Plaket Tören� kutlamaları �zm�t 
TRPY BY WYNDHAM Otel�nde 180 üyem�z�n katılımı �le 
gerçekleşt�r�ld�. Gecem�ze TMMOB Yönet�m Kurulu Üyes� 
Bedr� TEKİN, İl Koord�nasyon Kurulu Oda Başkanları, MMO 
Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeler�, S�v�l Toplum 
Kuruluşu Tems�lc�ler� ve Basın Mensupları katıldı. 

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.  

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ”  konulu 
eğ�t�m sem�ner�m�z, 6 Aralık 2018 Perşembe günü 
saat:14:00 – 17:00 arasında Mak�na Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şubes� Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�zde 
gerçekleşt�r�ld�.
Sadett�n KOÇ (Satış ve Paz. Müd.), H�lal BİLGİN(Enerj� 
S�st. Yük. Mühend�s), Özgül KOÇAK(Enerj� S�st. 
Mühend�s�)  - EKOSMART  ENERJİ uzmanları sunumunu 
yaptığı sem�ner�m�ze 40 k�ş� katılım sağladı.

BACA GAZLARINDA YOĞUŞMA SICAKLIĞININ
ALTINDAKİ ATIK ISILARIN KAZANILMASI
YÖNETİMİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şubem�zde 12 Aralık 
2018 Çarşamba günü 10:00 – 
12:00 saatler� arasında Baca 
G a z l a r ı n d a  Y o ğ u ş m a 
Sıcaklığının Altındak� Atık 
Isıların Kazanılması Yöntem� 
konulu  eğ� t �m sem�ner � 
Mak.Müh. Ilgın BEK, Mak. 
Müh. Okan KAYA  - Therm�con 
G M B H  s u n u m l a r ı y l a 
gerçekleşt�r�ld�.

İFLAS, İFLAS ERTELEME VE KONKORDATODA
İŞÇİLİK HAK VE ALACAKLARININ HUKUKİ

DURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Hukuk Sem�nerler�m�z�n 3.sü olan "İflas, İflas Erteleme ve 
Konkordatoda İşç�l�k Hak ve Alacaklarının Hukuk� 
Dururmu" sem�ner�m�z 25 Aralık 2018 tar�h�nde 18:30 da  
Kocael� Şube Eğ�t�m Salonumuzda Avukat Banu SÖZAL ın 
eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�.



BALANS MÜZİK GRUBU KONSERİMİZ
18.12.2018 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİ

FİLM GÖSTERİMİ ETKİNLİĞİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü
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Şube üyeler�m�z�n de �ç�nde yer aldığı Şube Müz�k 
Grubumuz BALANS ın 18.12.2018 tar�h�nde Sabancı 
Kültür Merkez�nde gerçekleşecek konser�ne tüm 
üyeler�m�z ve yakınları, MMO dostlarının katılımıyla 
gerçekleşt�.

DİGİTAL DÖNÜŞÜM KONFERANSI
22.12.2018 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

EİM MDK Kom�syonumuzun katkılarıyla düzenlenecek 
olan "DİGİTAL DÖNÜŞÜM" Konferansı 22 Aralık 2018 
tar�h�nde şube eğ�t�m salonumuzda  gerçekleşt�r�ld�.
İnan ACILIOĞLU gerçekleşt�r�len sem�ner�m�ze, 
konuşmacımızın "İş ' te Y kuşağı ve 19 Nüans" 
k�taplarının �mzatılmasıyla devam ed�ld�.

ÇİRKİN KRAL EFSANE BELGESEL GÖSTERİMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

24 Aralık 2018 Pazartes� günü Saat 19:00 da, Yılmaz 
GÜNEY'�n arkadaşı Mustafa H�lm� ŞERİFAĞAOĞLU �le 
yapılan söyleş� sonrasında Şube Eğ�t�m salonumuzda 
"ÇİRKİN KR AL EFSANESİ"  B elgesel  göster �m� 
geçekleşt�r�lm�şt�r.

şube günlüğü - sakarya

TEMSİLCİLİĞİMİZİN DÜZENLEDİĞİ DOĞA
YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Sakarya Tems�lc�l�ğ�m�z�n düzenled�ğ� ve Kocael� şube 
üyeler�m�z�n de katıldığı DOĞA YÜRÜYÜŞÜ etk�nl�ğ�m�z� 
gerçekleşt�rd�k.Kocael� sınırları �çer�s�nde yer alan 
Kartepe Kuzuyayla,Altınoluk,Molla Yakup çayırı 
geç�ş�nde gerçekleşt�rd�ğ�m�z etk�nl�ğ�m�ze 26 üyem�z 
katıldı.

Tems�lc�l�ğ�m�zde geleneksel 
hale gelen F�lm göster�m� 
etk�nl�m�z� gerçekleşt�rd�k, 
üyeler�m�z ve yakınları �le 
b�rl�kte Güneşl� Pazartes�ler 
f�lm�n� �zled�k. 

YALIN ÜRETİM SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Tems�lc�l�k eğ�t�m salonumuzda üyeler�m�ze yönel�k 
YALIN ÜRETİM eğ�t�m� gerçekleşt�rd�k.Eğ�t�m sunumu 
Mak�ne Yüksek mühend�s� Vedat BOZKAN tarafından 
yapıldı. 



YENİ ATANAN VALİMİZİ ZİYARET ETTİK

64. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ PLAKET
TÖRENİNE KATILDIK

şube günlüğü - sakarya

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜNDE DERSLERE ÖĞRENCİLERLE

BERABER GİRDİK

KESK VE EĞİTİMSEN ZİYARETİ

MÜHENDİSLİK SOHBETİ ETKİNLİĞİ
GERÇEKLEŞTİ

Sakarya �l�m�ze yen� atanan Sayın Val�m�z Ahmet Hamd� 
Nay�r'�  tems�lc�l�k yürütme kurulu olarak z�yaret ett�k. 

O d a m ı z ı n  k u r u l u ş u n u n  6 4 . y ı l ı  d o l a y ı s ı y l a 
gerçekleşt�r�len ve meslekte 25,40 ve 50 yılını dolduran 
meslektaşlarımıza plaketler�n�n takd�m ed�ld�ğ� şube 
plaket tören�ne Sakarya tems�lc�l�k olarak katıldık

BUHAR VE KONDENS SİSTEMLERİ TASARIMI
SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Buhar  ve Kodens S�stemler �  Tasar ımı  konulu 
sem�ner�m�z� Meslektaşlarımız D�lşan BAYSAN ve 
Boğaçhan ÖZSAN'ın sunumlarıyla gerçekleşt�rd�k.

Tmmob Mak�ne Mühend�sler� Odası Sakarya İl 
Tems�lc�l�ğ� olarak Sakarya Ün�vers�tes� Mak�ne 
Mühend�sl�ğ� Bölümü Mak�ne Mühend�sl�ğ�ne g�r�ş 
ders�ne katılım sağlayıp MMO tanıtım sem�ner�m�z� 
gerçekleşt�rd�k.

Kesk ve Eğ�t�msen Myk Üyeler� Tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret  
ett�ler.

M M O  S a k a r y a  İ l  Te m s � l c � l � ğ �  Ö ğ r e n c �  Ü y e 
Kom�syonumuz  tarafından A.İlhan DÜZGÜN'ün 
k at ı l ımıyla  düzenlenen mühend�s l �k  sohbet� 
etk�nl�ğ�m�z� gerçekleşt�rd�k.



şube günlüğü - sakarya

ÜYELERİMİZE ZEYBEK KURSU ETKİNLİĞİ
DÜZENLEDİK

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZI
GERÇEKLEŞTİRDİK

UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ ZİYARETİ

ASAŞ FİRMASINI ZİYARET ETTİK
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Geleneksel hale get�rd�ğ�m�z üye kahvaltımızı 
üyeler�m�z ve a�leler� �le b�rl�kte sıcak b�r ortamda 
gerçekleşt�rd�k.

Geleneksel üye kahvaltımızda meslekte 40.yılını 
dolduran İsma�l ÖZDİL'e plaket�n� takd�m ett�k. 

M M O  S a k a r y a  İ l  Te m s � l c � l � ğ �  Ö ğ r e n c �  Ü y e 
Kom�syonumuz �le b�rl�kte Kocael� Şube Uygulamalı 
Eğ�t�m Merkez�n� z�yaret ett�k.

MMO Kocael� şube başkanımız Murat Kürekç�,şube 
yönet�m kurulu üyem�z Hüsey�n Çel�k,Sakarya 
tems�lc�l�k yürütme kurulu sekreter�m�z Olgun Özdem�r 
ve tekn�k görev� arkadaşlarımız Hamd� Erol ve Al�can 
Yoldaş �le b�rl�kte gerçekleşt�rd�ğ�m�z Asaş f�rması 
z�yaret�nde üyeler�m�zle b�r araya geld�k. Üyem�z Onur 
Kostak çalışma arkadaşları tarafından MMO �şyer� 
tems�lc�s� olarak seç�ld�.

Mak�ne Mühend�sler� Odası Sakarya  İl Tems�lc�l�ğ� 
Sosyal Etk�nl�kler ve Üye Örgütlenme Kom�syonun 
öner�s� doğrultusunda almış olduğumuz karara 
�st�naden 12 Kasım 2018 Tar�h�nde başlamak kaydı �le 
haftada 1 gün olacak şek�lde 8 haftalık Zeybek Kursu 
etk�nl�ğ�ne üyeler�m�z �le b�rl�kte başladık.

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 - bolu

şube günlüğü - gebze

YIL SONU YEMEĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

ENDÜSTRİDE KAYNAK SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MAKİNA MÜĞHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNE
ODAMIZ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

ÖZEL FİNAL TEMEL LİSESİNE MESLEK
TANITIMI SEMİNERİ DÜZENLEDİK

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ÖMER FARUK
GERGERLİOĞLU TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

24.12.2018 Tar�h�nde 43 öğrenc�n�n katılımıyla A.İ.B.Ü 
Mak�na Mühend�sl�ğ� 1. Sınıf öğrenc�ler�ne Odamız ve 
çalışmaları hakkında b�lg�lend�rme gerçekleşt�r�ld�.

Bolu Özel F�nal Temel L�ses� tarafında gerçekleşt�r�len 
Meslek Tanıtım Sem�ner�ne Tems�lc�l�k adına  Tems�lc�l�k 
Sekreter�m�z Erol PERÇİN tems�l etm�şt�r.

İL KOORDİNASYON KURULU BASIN
AÇIKLAMASI GEREKLEŞTİRDİ

Tmmob Bolu İl Koord�nasyon Kurulu olarak 21 Kasım 
2018 Tar�h�nde “KRİZE KARŞI EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE 
VE HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ ” başlıklı basın 
açıklaması gerçekleşt�r�lm�şt�r.

19 Aralık Çarşamba günü Soylu Otelde  Üyem�z ve 
eşler�n�n katılımıyla  50 k�ş�l�k yıl sonu yemeğ� 
düzenlenm�şt�r.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Teknoloj� Kom�syonun 
katkıları �le 08 Kasım 2018 tar�h�nde Güngör ÜKE'n�n 
s u n u m u y l a  “ E n d ü s t r � d e  K a y n a k ” s e m � n e r � 
gerçekleşt�r�ld�. Sem�nere 26 üyem�z katılım sağladı. 

HDP Kocael� M�lletvek�l� Ömer Faruk Gergerl�oğlu 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�. Yerel yönet�mler 
gündem� �le yapılan z�yarette, yürütme kurulu 
başkanımız S�nan Yücel odamızın yerel yönet�mler 
hakkında k� görüşler�n� �lett�. 



şube günlüğü - gebze

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEREL
YÖNETİMLER SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SAP SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BOWLİNG TURNUVASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19
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G ebze İ lçe  Tems� lc � l �ğ�m�z  sosyal  etk �n l �k ler 
kom�syonunun katkıları �le “Bowl�ng Turnuvası” 
gerçekleşt�r�ld�. 20 üyem�z�n katıldığı turnuvada Met�n 
Başoğlu b�r�nc�, Barış İnce �k�nc� ve Özgür Kılıç üçüncü 
oldu. 

TMMOB'a bağlı odaların Gebze İlçe Tems�lc�l�kler� ve 
Gebze T�caret Odası tarafından ortak düzenlenen 
“Küresel İkl�m Değ�ş�kl�ğ� ve Yerel Yönet�mler” konulu 
sem�ner 14 Kasım 2018 tar�h�nde Gebze T�caret Odası 
Konferans Salonunda gerçekleşt�r�ld�. Gerçekleşt�r�len 
sem�nere Gebze kaymakamı Sn. Mustafa GÜLER, Gebze 
T�caret Odası Başkanı Sn. Na�l ÇİLER, Gebze Tekn�k 
Ün�vers�tes� İşletme Bölümü Dekanı Sn. Ebru TÜMER 
KABADAYI, Sakarya Ün�vers�tes� Çevre Mühend�sler� 
B ö l ü m ü  ö ğ r e t � m  ü y e s �  D o ç .  D r .  M a h n a z 
GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT ve çok sayıda m�mar, mühend�s 
ve Gebze halkının katılımıyla gerçekleşt�r�ld�. Sem�ner 
İnşaat Mühend�sler� Odası Gebze Tems�lc�l�k Başkanı Sn. 
Ahmet KADI'nın açılış konuşması �le başladı. Prof. Dr. Sn. 
M�kdat KADIOĞLU �kl�m değ�ş�kl�ğ� üzer�ne yaptığı 
sunumda 'günüb�rl�k pol�t�kalarla değ�l, uzun vadel� ve 
b�l�msel b�r yaklaşımla hemen harekete geç�lmes�' 
gerekt�ğ�n�n vurguladı. Şeh�r kurulacak, fabr�ka 
yapılacak, su ve tarım araz�s� olarak kullanılacak 
alanların �kl�me göre bel�rlenmes� ve buraların çakıl 
taşına kadar korunması gerekt�ğ�n� vurgulayan Prof. Dr. 

Kadıoğlu, "Bunlar yapılmadığı takd�rde b�z� daha fazla 
gıda �thalatı, daha pahalı gıda ürünler�, daha fazla 
köyden kente göç ve �şs�zl�k artışı bekl�yor. Türk�ye'de ve 
dünyada �kl�m değ�ş�kl�ğ� konusu çok önem arz ed�yor.” 
ded�. Prof. Dr. M�ktad Kadıoğlu yaptığı sunumda yerel 
yönet�mler�n ve beled�yeler�n kent� yönet�rken �kl�m 
değ�ş�kl�ğ�ne yönel�k b�l�msel çalışmalar yapması 
gerekt�ğ�n� vurguladı.

G e bze  İ l ç e  Te m s � l c � l � ğ � m � z  E n d ü s t r � - İ ş l e t m e 
Mühend�sl�ğ� Kom�syonunun katkıları �le “SAP” sem�ner� 
g e r ç e k l e ş t � r � l d � .  M u r a t  E m � r ' � n  s u n u m u y l a 
gerçekleşt�r�len sem�nere 46 k�ş� katılım sağladı.

TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ
GERÇEKLEŞTİRİLİDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde 24-27 Kasım 2018 
tar�hler�nde “Temel B�l�rk�ş�l�k” eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld�. 
Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır ve Mak. Müh. Münür 
Aydın'ın eğ�t�menl�ğ�nde gerçekleşsen eğ�t�me 17 k�ş� 
katılım sağladı.

TAŞ BOYAMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLİDİ
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde 
K a d ı n  K o m � s y o n u n u n 
katkıları �le “Taş Boyama” 
etk�nl�ğ� gerçekleşt�r�ld�. 
Albert Camus'un “Yabancı” 
adlı k�tabının �ncelemes� �le 
başlayan etk�nl�ğe 11 üyem�z 
katılım sağladı. 
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ISI POMPALARI SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Enerj� Kom�syonun katkıları 
�le “Isı Pompaları” sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. Alper 
Zülkaroğlu'nun sunumuyla gerçekleşt�r�len sem�nerde 
endüstr�yel s�stemlerde yüksek sıcaklıklı ısı pompaları, 
data center soğutma s�stemler�, adyabat�k soğutma 
s�stemler � ,  enerj �  tüket�m� ,  ver �m ve mal �yet 
karşılaştırmaları konuları anlatıldı. Sem�nere 25 üyem�z 
katılım sağladı.

GÜRÜLTÜ VE SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
Kom�syonun katkıları �le 29 Kasım 2018 günü “Gürültü 
ve Sağlığımıza Etk�ler�” sem�ner� düzenlend�. İşyer� 
hek�m� Dr. Köksal Solmazoğlu'nun sunumuyla 
gerçekleşt�r�len sem�nere 14 üyem�z katılım sağladı.

KESİCİ TEKIMLAR SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Teknoloj� Kom�syonun 
katkıları �le 05 Aralık 2018 günü “Kes�c� Takımlar” 
sem�ner� düzenlend�. Mak. Müh. Mehmet Gurzoğlu'nun 
sunumuyla gerçekleşt�r�len sem�nere 24 üyem�z katılım 
sağladı

CAN DOSTUM FİLM GÖSTERİMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İ lçe  Tems� lc � l �ğ�m�z  Sosyal  Etk �nl �k ler 
Kom�syonun katkıları �le 07 Aralık 2018 günü “Can 
D ostum” f � lm�n�n  göster �m�  gerçek leşt � r � ld � . 
Tems�lc�l�ğ�m�z lokal�nde gerçekleşt�r�len göster�me 
üyeler�m�z ve a�leler� katıldı. F�lm göster�m�ne 14 k�ş� 
katıldı

V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ İÇİN
ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ek�m 2019 tar�h�nde Kocael� Şubem�z�n ev sah�pl�ğ� 
yapacağı V. Enerj� Ver�ml�ğ� çalışmaları kapsamında 
Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Sayın 
Muhammed Hasan Aslan, Gövdesan f�rması- Üyem�z 
Erol Yılmaz, Smartsolar ve HKTM f�rmaları z�yaret ed�ld�.

TALAŞLI İMALATTA YENİ TEKNOLOJİLER
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Teknoloj� Kom�syonunun 
katkıları �le “Talaşlı İmalatta Yen� Teknoloj�ler” sem�ner� 
gerçekleşt�r�ld�. 3D Metal yazıcılar �le yen� üret�m 
teknoloj�ler�n�n anlatıldığı sem�nere 30 üyem�z katılım 
sağladı. 
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MÜHENDİSLİK MESLEKLERİ TANITIM
ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE TAZE HAVA ISITMA
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze de bulunan Özel Yen� Umut Okulları Fen L�ses� 
öğrenc�ler� �le “Mühend�sl�k Meslekler� Tanıtım Günü” 
etk�nl�ğ�nde b�r araya geld�k. Odamızı tems�len Yürütme 
Kurulu Başkanı S�nan Yücel'�n katıldığı etk�nl�kte 
öğrenc�lere mühend�sl�k meslekler�, çalışma alanları ve 
teknoloj�k çalışmaları hakkında sunum yapıldı. 

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Enerj� Kom�syonun katkıları 
�le 19 Aralık 2018 günü “Güneş Enerj�s� �le Taze Hava 
Isıtma” sem�ner� düzenlend�. Mak. Müh. Çağatay KIRIŞ'ın 
sunumuyla gerçekleşt�r�len sem�nere 15 üyem�z katılım 
sağladı

GEBZE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ EŞGÜDÜM
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze �lçe tems�lc�l�ğ�m�z yürütme kurulu, tems�lc�l�k 
çalışanları, kom�syonların üyeler�n�n katıldığı eşgüdüm 
toplantısı gerçekleşt�r�ld�. 2018 yılında gerçekleşt�r�len 
faal�yetler�n değerlend�r�ld�ğ� toplantıda, kom�syonlar 
yaptıkları çalışmalara �l�şk�n sunum gerçekleşt�rd�ler. 
Eşgüdüm toplantısına Kocael� şube başkanımız Murat 
Kürekç� ve şube sekreter� Mehmet Al� Elma da katıldı.

“KEÇE TASARIMI” ETKİNLİĞİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Kadın Kom�syonunun 
katkıları �le 24 Aralık 2018 günü “Keçeden kese, cüzdan 
tasarımı” etk�nl�ğ� düzenlend�. Etk�nl�k önces� Ceng�z 
Aytmatov'un “Cem�le”adlı k�tabının çözümlemes� 
yapıldı.

SMED SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İ lçe Tems�lc�l�ğ�m�z Endüstr� ve İşletme 
Mühend�sler� Kom�syonunun katkıları �le 25 Aralık 2018 
günü üyem�z Adem ÇAĞLAYAN'nın sunumuyla SMED 
(Tekl� Dak�kalarda Kalıp Değ�ş�m�) sem�ner� düzenlend�. 
Sem�nere 21 üyem�z katılım sağladı.
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GEBZE HUZUREVİNE ZİYARET
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KARTEPE KAYAK MERKEZİNE GEZİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İ lçe  Tems� lc � l �ğ�m�z  Sosyal  Etk �nl �k ler 
Kom�syonunun katkıları �le 29 Aralık 2018 günü Gebze 
Huzurev�nde kalan yaşlılarımız z�yaret ed�ld�. Yen� yıl 
d�lekler�n�n �let�ld�ğ� z�yarette üyeler�m�z huzurev� 
sak�nler�ne ç�çek takt�m ett�ler. Z�yarete 22 üyem�z 
katılım sağladı.

Gebze İ lçe  Tems� lc � l �ğ�m�z  Sosyal  Etk �nl �k ler 
Kom�syonunun katkıları �le 06 Ocak 2019 günü Kartepe 
Kayak Merkez�ne gez� gerçekleşt�r�ld�. Gerçekleşt�r�len 
gez�ye 32 k�ş� katıldı.

2018 YILINDA YAŞANAN İŞ CİNAYETLERİ
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
Kom�syonu tarafından “2018 Yılında Yaşanan İş 
C�nayetler�- 2018 İSİG Ver�ler� “ konusunda basın 
açıklaması gerçekleşt�r�ld�. Kom�syon Başkanı Kam�l 
KILIÇ tarafından yapılan açıklamada 2018 yılında 1923 
emekç�n�n yaşamını y�t�rd�ğ� vurgulandı. Yapılan 
açıklamaya Gıda Mühend�sler� Odası Kocael� Tems�lc�ğ� 
Başkanı Sema Olkun Kopal'da katıldı.  Yapılan 
açık lamada alınması gereken önlemler tekrar 
vurgulandı.

şube günlüğü - düzce

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU
MÜDÜR EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Düzce İl 
Tems�lc�l�ğ�nde 7-8-9 Kasım 2018 tar�hler�nde 
düzenlenm�ş olan LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu 
Müdür Eğ�t�m�ne 9 k�ş� katıldı..

MESLEKTE 40. YILINI DOLDURAN ÜYEMİZE
PLAKETİ VERİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes�'n�n 
düzenlem�ş olduğu Geleneksel Plaket Tören�ne 
hastalığı sebeb�yle katılamayan 18388 s�c�l numaralı 
üyem�z sayın Al� TUĞAN'a meslekte 40. Onur Yılı plaket� 
Düzce İl Tems�lc�l�ğ� başkan ve üyeler� tarafından ev�nde 
takd�m ed�lm�şt�r.

ALEV ŞAHİN’E DESTEK ZİYARETİ

15.11.2018 tar�h�nde TMMOB Başkanı sayın Em�n 
KORAMAZ, heyet� ve Düzce'ye gelerek Düzce TMMOB 
b�leşenler� yönet�c�ler� �le b�rl�kte KHK �le �ş�ne son 
ver�len ve hakkını aramak �ç�n yaptığı eyleme uzun 
süred�r devam eden m�mar Alev ŞAHİN'e destek 
z�yaret�nde bulunmuşlardır.
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ANKARA TREN FACİASININ NEDENİ İHMAL DEĞİL,
DEMİRYOLLARINI SİYASİ RANTA DÖNÜŞTÜREN ANLAYIŞTIR

13 Aralık 2018 sabahı yaşanan Ankara Tren Kazası hakkında Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� ve 
KESK'e üye B�rleş�k Taşımacılık Çalışanları Send�kası tarafından ortak basın toplantısı gerçekleşt�r�ld�.

Bugün b�r kez daha acı b�r haberle güne başladık. Ankara - Konya sefer�n� yapan Yüksek Hızlı Tren, saat 
06:30 sularında Yen�mahalle �lçes�ne bağlı Marşand�z �stasyonunda yol kontrolüyle görevl� kılavuz tren 
�le çarpıştı. Çarpışmanın etk�s�yle �stasyonda bulunan üst geç�d�n de vagonların üstüne yıkıldığı kazada, 
üçü mak�n�st 9 yurttaşımızın hayatını kaybett�ğ�, 47 k�ş�n�n de yaralandığını açıklandı. Her şeyden önce 
hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı, yaralı yurttaşlarımıza ac�l ş�falar d�l�yoruz.

Çorlu'da yaşanan ve hep�m�z�n yürekler�ndek� acısı hala 
tazel�ğ�n� koruyan tren fac�asının 5 ay sonrasında yen� 
b�r fac�ayla yüz yüze gelmek, bu olayların “kazayla”, 
“d�kkats�zl�kle” ya da “�hmalle” açıklanamayacak 
s�stemat�k nedenler� olduğunu göstermekted�r.

Bugün yaşanan fac�ayı yer�nde �nceleyeb�lmek ve 
tesp�tlerde bulunmak üzere arkadaşlarımız sabahın 
erken saatler�nde olay yer�ne g�tm�ş, fakat henüz 
emn�yet�n ve savcı l ığın olay yer �  �ncelemes� 
tamamlanmadığı �ç�n n�tel�kl� b�r değerlend�rme 
yapılamamıştır. Bununla b�rl�kte olay yer�nden �lk 
gözlemler�m�z ve kazanın yaşandığı hatta �l�şk�n 
b�lg�ler�m�z, fac�anın dem�ryolu hattında bulunması 
gereken s�nyal�zasyon s�stemler�n�n hazır durumda 
bulunmamasından kaynaklandığını göstermekted�r. 
Söz konusu s�nyal�zasyonun devrede olmaması, hatlar 
üzer�ndek� traf�ğ�n manuel haberleşme yoluyla 
yönlend�r�lmes�n� zorunlu kılması fac�aya davet�ye 
çıkarmıştır.

B�r kez daha altını ç�zmek �ster�z k� buradak� temel sorun 
�nsan hatası değ�ld�r, sorun �nsan hatalarını bertaraf 
e d e ce k  ve  t re n  � ş l e t � l m e ye  a l ı n m a d a n  ö n ce 
tamamlanması zorunlu altyapı s�stemler� hazır olmadan 
hızlı tren�n çalıştırılmasına göz yuman anlayış 
sorunudur. Bunun sorumlusu da 16 yıldır ülkey� �dare 
eden AKP,  bu anlayış ın sah�b�d�r.  Bu anlayış 
“hızlandırılmış tren şovu” uğruna Pamukova'da 41 
yurttaşımızın hayatını kaybetmes�ne neden olmuştur. 
Bu anlayış gerekl� bakım ve altyapı çalışmalarını 
yapmadığı �ç�n Çorlu'da 24 yurttaşımızın hayatını 
kaybetmes�ne neden olmuştur. Bu anlayış bugün de 
Ankara'da s�nyal�zasyon s�stemler� devrede olmadığı 
halde Yüksek Hızlı Tren çalıştırıldığı �ç�n 9 yurttaşımızın 
hayatını kaybetmes�ne neden olmuştur.

AKP, �kt�darda bulunduğu 16 yıl boyunca hayata 
geç�rd�ğ� tüm projelerde �nsan hayatını ve kamusal 
çıkarları değ�l, s�yas� menfaatler�n� ve sermayen�n 
�ht�yaçlarını gözetm�şt�r. Akla, b�l�me ve mühend�sl�k 

anlayışına dayanmayan, günü kurtarmaya yönel�k 
projeler özell�kle seç�m dönemler�nde alelacele hayata 
geç�r�lm�şt�r. Hatırlayacaksınız, bugün kazanın 
yaşandığı Ankara-Konya YHT hattı da 2014 Yerel 
Seç�mler�nde AKP'n�n en öneml�  propaganda 
öğeler�nden b�r�s� olmuştur. Kazanın meydana geld�ğ� 
banl�yö bölges� �se Cumhurbaşkanlığı seç�mler�ne 
malzeme olmuş ve dönem�n genel karakter�st�ğ� olarak 
b�rçok projede olduğu g�b�; başta s�nyal�zasyon 
s�stemler� olmak üzere henüz güvenl�kle �lg�l� çalışmalar 
t a m a m l a n m a d a n  s e ç � m  a r � f e s � n d e  s a y ı n 
Cumhurbaşkanı tarafından büyük b�r m�t�ngle 
açılmıştır. AKP'n�n, kamu h�zmetler�n� s�yas� ranta 
dönüştürmey�  esas  a lan bu anlayış ı ,  sadece 
dem�ryollarında değ�l, hayatın her alanında büyük 
toplumsal trajed�ler�n yaşanmasına neden olmaktadır.
Değerl� arkadaşlar,

Dem�ryolları dünyanın her yer�nde kaza r�sk�n�n en az 
olduğu, en güven�l�r ulaşım aracı olarak kabul 
ed�lmekted�r. Oysa ülkem�zde bu algı ne yazık k� 
farklılaşmaya başlamıştır. Bunun sebeb� sadece gerekl� 
altyapı �ht�yaçlarının karşılanmaması ya da yaşanan 
kazalar değ�l, b�r bütün olarak son yıllarda uygulanan 
d e m � r y o l u  p o l � t � k a l a r ı d ı r .  K a m u  h � z m e t � 
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perspekt�f�ndek� dönüşüm başta olmak üzere TCDD'n�n 
parçalanarak �şlevs�zleşt�r�lmes�, l�yakats�z s�yas� kadro 
atamaları ve her düzeydek� uzman kadro eks�kl�ğ� g�b� 
nedenler halkın dem�ryolu ulaşımına bakışını 
etk�lemekted�r.

Dem�ryolu ulaşımı pol�t�kalarının kamusal b�r anlayışla 
yen�den yapılandırılması gerekmekted�r. Bunun 
yanında ulaşım güvenl�ğ�n�n sağlanab�lmes� �ç�n, bütün 
hatlar c�dd� ve bütünlüklü b�r tarzda onarılmalı, 
elektr�f�kasyon ve s�nyal�zasyon gereks�n�mler� 
karşılanmalı, tekn�k gerekl�l�kler� tamamlanmadan 
hatlar traf�ğe açılmamalıdır.

B�zler bu kamu adına bu sürec�n tak�pç�s� olmaya devam 
edeceğ�z, dava süreçler�ne müdah�l olacağız. Fac�aya 
sebep olan asl� suçluların hesap vermes� �ç�n, b�r daha 
böyle fac�aların yaşanmaması �ç�n mücadele edeceğ�z.
Kaybett�ğ�m�z yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır 
ve başsağlığı d�lekler�m�z� b�r kez daha paylaşıyoruz. 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
BİRLEŞİK TAŞIMACILIK SENDİKASI ÇALIŞANLARI 
SENDİKASI

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNDE ÇOCUKLARIMIZ
OKULLARINDA ÖLMEYE DEVAM EDİYOR

Gölcük'te Okuduğu Okulun üçüncü katındak� sınıfın penceres�nden bahçeye düşerek yaşamını y�t�ren 
Barbaros Zülf�garoğlu (14) �le �lg�l� Şube Yönet�m Kurulumuz basın açıklaması gerçekleşt�rd�. 

OKULLARDA ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ DEVLETİN SORUMLULUĞUNDADIR…

B�rleşm�ş M�lletler tarafından kabul görmes�n�n 
ardından 1989 yılından bu yana 20 Kasım tar�h� Dünya 
Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. 193 ülke 
tarafından onaylanan B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları 
Sözleşmes�, kanunen çocukların sah�p olduğu yaşam, 
eğ�t�m, sağlık, barınma, �st�smar ve �hmalden korunma, 
ekonom�k sömürüden korunma g�b�  haklar ın 
tanımlanmasına olanak sağlamaktadır.

Kocael� kamuoyu henüz b�r ay önce Der�nce 
Den�zc�ler Mahalles�'nde bulunan Turgut Re�s İlkokulu 
bahçes�nde dem�r kapının üzer�ne devr�lmes� sonucu 
1'�nc� sınıf öğrenc�s� Mehmet Al� İşler'�n ölümünün 
acısını yaşarken yen� b�r çocuk ölümü haber� aldı. Ne 
yazık k� dün, 20/11/2018 günü, “Ana–babanın rolü ve 
sorumluluğunun �hmal ed�ld�ğ� durumlarda b�le 
d e v l e t � n  ro l ü  ve  s o r u m l u l u ğ u n u  � l k e  o l a ra k 
ben�mseyen” Çocuk Haklarına dönük Dünya Çocuk 
Hak lar ın ın  k ut landığı  evrensel  günde,haber 
ajanslarından Gölcük'ün Ulaşlı Mahalles�'nde bulunan 
Gölcük Anadolu L�ses�'nde öğren�m gören 14 yaşındak� 
Barbaros Zülf�garoğlu'nun, okuduğu okulun 3.katında 
bulunan sınıfının penceres�nden düşerek öldüğü 
haber�n� öğrend�k. Barbaros'un a�les�n�n acısını 
paylaşıyor, ger�de kalan a�les� ve sevenler�ne başsağlığı 
ve sabır d�l�yoruz.

Mehmet Al�'n�n ölümü sonrasında da yetk�l�ler� 
uyarmıştık ve okullarda çocuklarımız �ç�n c�dd� tehl�ke 
kaynakları olduğunu, okullarda tekn�k ve �dar� önlemler 
alınmaz �se başka çocukların da öleb�leceğ�n� 
vurgulamıştık. Ancak kamuoyu, yetk�l� k�ş�lerden bu 
ölümler sonrasında alınan önlemler� bırakın, olayın 

nasıl meydana geld�ğ� ve çocuklarımızın nasıl öldüğü 
konusunda b�le açıklama duymamıştır.

Geçm�şte uyardık, bugün uyarıyoruz, uyarmaktan 
v e  k a m u o y u n u  b � l g � l e n d � r m e k t e n  d e  a s l a 
vazgeçmeyeceğ�z. Fakat kend�n� sorumlu görmeyen 
devlet �şley�ş� devam ederse, korkarız yarınlarda da 
uyarılarımız d�kkate alınmayacaktır.

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, çocuklarımızın b�l�m ve fen 
ışığı altında, sağlıklı ve güvenl� eğ�t�m olanaklarını 
sağlamakla yükümlüdür ve okullarda yaşanan her 
şeyden sorumludur.

B a r b a r o s ' u n ,  M e h m e t  A l � ' n � n  v e  d � ğ e r 
çocuklarımızın ölümü zamanla unutulamaya terk 
ed�leb�lecek b�r olay değ�ld�r. Onlar canımızdan ve 
gelecek günler�m�zden koparılmış b�rer candır.  B�z 
unutmayacağız, unutulmasına da �z�n vermeyeceğ�z.

Murat Kürekç�
MMO Kocael� Şube Başkanı



basın açıklaması

İZMİT HALKEVİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TMMOB
İKK OLARAK BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzm�t Halkev� (Halk Eğ�t�m 
Merkez�) m�syonu yok olmayacak 
kadar güçlüdür. İzm�t Halkev� 
tar�h�, terk ed�lemeyecek kadar 
İzm�t'e a�tt�r.

Cumhur�yet�n erken dönem 
kuruluşlarından olan “Halkevler� “ 
halk ın eğ�t�m, kültür,  sanat 
alanlar ında aydınlanmanın, 
çağdaş b�r toplum olab�lmen�n 
öneml� araçlarından b�r�s� olarak;  
d�lden edeb�yata, müz�kten güzel 
sanatlara, t�yatrodan s�nemaya, 
müzeden spora kadar b�r çok 
alanda kurulduğu yerelde halka 
h�zmet üretmeye 1932 yılında 
başlamış ve �lk kez kapatıldığı 
1951 yılına kadar yüzb�nlerce yurttaşımıza okuma-
yazma öğretm�ş, farklı n�tel�kte toplantılara, serg�lere, 
t�yatro oyunlarına, ş� �r  d�nlet�ler�ne, edeb�yat 
s ö y l e ş � l e r � n e ,  k o n s e r l e r e ,  k o n f e r a n s l a r a , 
sempozyumlara, gez�lere ve hatta pol�kl�n�kler�yle hasta 
tedav� ler �nde ev sah�pl �ğ�  yapmış;  fak �r  okul 
öğrenc�ler�ne önlük, ayakkabı, k�tap, defter, kumaş, 
d � k � ş  m a l z e m e l e r �  t e m � n  e t m � ş  d ö n e m � n 
gereks�n�mler�n� öneml� ölçüde karşılayab�len b�r 
k u r u l u ş t u r .  S o n r a k �  d ö n e m l e r d e  d e  b u 
fonks�yonlarından b�r çoğunu sürdürme gayret� 
�çer�s�nde olmuştur.

Bugün Halk Eğ�t�m Merkez� olarak b�l�nen İzm�t 
Halkev� de 1932 yılında açılmış, mevcuttak� b�nasında 
Halkevler�n�n kuruluşunun 11. Yıldönümünde 21 Şubat 
1943 tar�h�nden �t�baren faal�yetler�n� sürdürmüştür. 
Halkevler�n�n 478 şubes�nden b�r�s� olan İzm�t Halkev�, 
kuruluş amaçlarına uygun olarak faal�yetler�n� 
sürdüregelm�şt�r. Bu kente t�yatroyu sevd�ren, 
konserlere, d�nlet�lere, serg�lere, toplantılara vs. ev 
sah�pl�ğ� yapan; 1980 yılından sonra Halk Eğ�t�m 
Merkez� ve Akşam Sanat Okulu olarak h�zmet veren b�na 
“Halkev�,  Şeh�r Lokantası ,  Tur�zm Müdürlüğü, 
Öğretmenler Lokal�, Mus�k� Cem�yet� g�b� kurum ve 
kuruluşlara da mekânlık etm�şt�r.

İzm�t ' �n � lk kent planı çal ışmasını  yürüten 
m�marlarından olan Hermann Jansen'�n 1935 l� yıllarda 
yaptığı plan doğrultusunda, İzm�t kent merkez�n�n 
gel�ş�m�n�n tet�kley�c�s� olarak görülen İzm�t Halkev�, 
kıyı şer�d�n�n �marı �ç�n de öneml� b�r başlangıç olarak 
değerlend�r�lm�şt�r. Halkev� b�nasının İzm�t kıyı şer�d�ne 
konumlandırılması, burada yen� �mar ed�lecek olan 
yollara ve yapılara d�rekt�f vereceğ� ve bu gel�ş�m� 
yönlend�receğ� konusu o günün yerel basınında da 

duyurulmuştur (16 Haz�ran 1938 
Türkyolu Gazetes�).

Değerl� M�mar Seyf� Arıkan 
tarafından ç�z�len projes� �le 
dönem�nde Adana Halkev� , 
Ankara Tren Garı �le b�rl�kte 
Cumhur�yet Yakın Tar�h�n�n örnek 
yapılarından göster�len İzm�t 
Halkev�n�n temel atma tören�nde 
İmzalı  b�r  kağıdın SEKA'nın 
kurucusu da olan Halkev� Başkanı 
Mehmet K ağıtçı  taraf ından 
temel�ne bırakılmıştır.

İ z m � t  H a l k e v � ,  D - 1 0 0 
karayolunun yapılmasından 
önce “Den�z Kıyısı” özell�ğ� �le 
kent�n muhteşem görsel�n�n en 

güzel kes�tler�nden; sonrak� süreçte hem önündek� 
meydan (Halkev� Meydanı), hem de kente kara yolu �le 
olan er�ş�mdek� merkez� durağı (Halkev� Durağı) �le de 
kensel hafızaya kazınmış, hayatlarımızda yer ed�nm�ş 
kent�n s�mgeler�ndend�r.

Günümüze geld�ğ�m�zde; m�mar�s�, İzm�t ve yakın 
çevres� �le yakın tar�h�m�ze yaptığı ev sah�pl�ğ�, 
toplumsal-kültürel değ�ş�mdek� �şlevsell�ğ�, kent�m�z�n 
s�mgeler�nden ve hafızalarından olması n�tel�kler� 
�y�den �y�ye körelmeye yüz tutmuştur.

İzm�t Halkev� f�z�ken bakımsızdır, sah�ps�zd�r ve 
�şlevs�zleşt�r�lm�şt�r. B�nanın öncel�kle harabe olmaktan 
kurtarılması ve yen�den sanata, edeb�yata, ş��re, 
kongrelere, konferanslara, kurslara, sem�nerlere, 
eğ�t �mlere v.s.  ev sah�pl �ğ�  yapab�lmes�  kent 
yönet�c�ler�n�n gündem�ne alınmalıdır.

B�r taraftan İzm�t'�n tar�h� değerler�n� gün yüzüne 
ç ık ar tmak amacıy la  " Tar �h  Kor �doru Projes � "  
kapsamında Osmanlı dönem�ne a�t konaklar, sarnıçlar, 
çeşmeler�n restorasyon çalışmaları yapılıyorken, 
Roma'dan kalan tümülüsler�n rölöve ve restorasyon 
projeler� sürüyorken, Cumhur�yet�n yakın tar�h� 
değerler�nden olan İzm�t Halkev� adeta kend�l�ğ�nden 
yıkılmaya terk ed�lm�ş b�r görüntü vermekted�r. İzm�t 
Halkev�n�n de yaşatılmaya hakkı bulunmaktadır.

Kent yönet�c�ler�ne seslen�yoruz: Kent�n tüm 
kurumlarının İzm�t Halkev�ne (Halk Eğ�t�m Merkez�) 
k arşı  tar �hsel  borçlar ını  ödeme,  sah�p çık ma 
zorunluluğu vardır.

Kent�m�ze sah�p çıkalım.

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

“KRİZE KARŞI EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA
SAHİP ÇIKIYORUZ !”

“Kr�ze Karşı Emeğ�m�ze, Mesleğ�m�ze, Haklarımıza Sah�p Çıkıyoruz!” ana başlığı �le TMMOB İKK olarak 27 
Kasım 2018 tar�h tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.  Basın açıklmasını İKK Sekreter�, Şube Başkanımız Murat 
KÜREKÇİ okudu.

Ülkem�zde uzun süreden ber� der�n b�r ekonom�k kr�z 
yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşüren, �şyerler�n�n 
kapanmasına neden olan, �şs�zl�ğ� ve yoksulluğu artıran 
ekonom�k kr�z her geçen gün hayatlarımızı daha fazla 
etk�l�yor.
TÜİK tarafından açıklanan ver�lere göre Ek�m Ayı 
�t�bar�yle Tüket�c� F�yat Endeks� % 25.24, Üret�c� F�yat 
Endeks� % 45 düzey�ne çıkmıştır. Bakanlar Kurulu 
tarafından başlatılan Enflasyonla Topyekûn Mücadele 
Kampanyasına rağmen f�yat artışları kontrol altına 
alınamamış ve son 15 yılın en yüksek düzey�ne 
ulaşmıştır.
Enflasyondak� bu artışın yanı sıra, y�ne TÜİK tarafından 
açıklanan ver�ler, ülke ekonom�s�n�n hızla durgunluğa 
doğru sürüklend�ğ�n� göstermekted�r. Sanay� Üret�m 
Endeks� Eylül ayında b�r öncek� aya göre % 2.7 azalmıştır. 
Fabr�kaların üret�m� durdurması, yatırım projeler�n�n 
�ptal ed�lmes�, ş�rketler�n konkordato �lanları ve toplu 
�şç� çıkarmaları olarak hayatlarımıza yansıyan bu ver�, 
Ağustos Ayında % 11.1 olarak açıklanan �şs�zl�k oranının 
Eylül ayından �t�baren çok daha yüksek düzeylere 
ulaşacağının haberc�s�d�r.
Yanlış ekonom� pol�t�kalarıyla ülkey� bu duruma 
sürükleyen yönet�c�ler�n kr�z karşısındak� tutumu, kr�z�n 
toplumsal sonuçlarını daha da der�nleşt�rmekted�r. 
Uzun süre varlığı �nkar ed�len bu kr�z karşısında s�yasal 
�kt�darın çözüm öner�s�, ekonom�n�n küçültülerek kr�z�n 
bedel�n� emeğ�yle geç�nen yoksul kes�mlere ödetmek 
olmuştur. Temel �ht�yaç maddeler�n�n f�yatları, verg�ler 
ve kred� mal�yetler� artarken, yoksul kes�mlere sağlanan 
sosyal yardımlar, burslar ve sağlık yardımları g�derek 
azaltılmaktadır. Kr�z gerekçes�yle �nsanlar �şs�z 
bırakılmakta, ücretler baskı altına alınmaktadır. 
Ülkem�z, sadece parası olanın para kazanab�ld�ğ� b�r 
rant ekonom�s�ne mahkum ed�lmekted�r. İşs�zl�k 
fonunda toplanan kaynak, �şs�z kalanların hayatlarının 
�dames� �ç�n değ�l,  bankaların �ht�yaçları  �ç�n 
kullanılmaktadır.
Ülkem�z bu denl� büyük b�r kr�zle boğuşurken, �kt�dar 
sah�p ler �  “savurganl ık ” ve  “ yolsuz luk ” �ç �nde 
yaşamaktadır. AKP'l� Beled�yelere kadar uzanan bu 
savurganlık ve yolsuzluklar, Sayıştay Raporlarında açık 
b�ç�mde tesp�t ed�lm�şt�r. Halkı tasarrufa çağıran 
yönet�c�ler, büyük b�r şatafat �çer�s�nde yaşamaya 
devam etmekted�r. Ülkey� yönetenler lüks �çer�s�nde 
yaşarken, halkın yoksulluğa mahkum ed�lmes�n� kabul 
etm�yoruz. Kr�z�n bedel�n�n emekç�lere ve yoksullara 

ödet�lmes�ne hayır d�yoruz!

Değerl� Basın Emekç�ler�,
Yaşanan ekonom�k kr�zden en fazla etk�lenen kes�mler 
arasında Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları da yer 
almaktadır. 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.
Kamuda çalışan arkadaşlarımız 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.
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.

Değerl� Basın Emekç�ler�,
TMMOB, ülkem�zde bulunan mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarının meslek�-demokrat�k k�tle örgütüdür. 



basın açıklaması

Meslektaşlarımızın ortak �ht�yaçlarını karşılamak, 
meslek� etk�nl�kler�n� kolaylaştırmak ve meslek� 
çıkarlarımızı ülke çıkarları doğrultusunda koruyup 
gel�şt�rmek örgütümüzün kuruluş amaçları arasında yer 
almaktadır.  TMMOB örgütlülüğü olarak b�zler, 
Anayasa'nın b�zlere verd�ğ� özel sorumluluk ve 
yetk�ler�n b�l�nc�yle, kr�z karşısında emeğ�m�ze, 
mesleğ�m�ze ve hak lar ımıza sah�p çık acağız . 
Meslektaşlarımızın ekonom�k kr�z altında ez�lmes�ne 
�z�n vermeyeceğ�z.

B�zler;
Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ücret, atama, özlük 
hakları ve düşük ek gösterge sorunlarının ortadan 
kaldırılarak �nsanca yaşanab�l�r b�r ücret ve çalışma 
yaşamının sağlanmasını �st�yoruz,
B�rl�ğ�m�z ve Sosyal Güvenl�k Kurumu arasında 2012 
yılında �mzalanan ve SGK tarafından keyf� b�ç�mde �ptal 
ed�len Asgar� Ücret Protokolünün tekrar uygulamaya 
konularak ,  ücretl �  çal ışan meslektaşlar ımızın 
ücretler�n�n yükselt�lmes�n� ve s�gorta pr�mler�n�n 
gerçek gel�r üzer�nden yatırılmasını �st�yoruz,

OHAL dönem�nde hukuksuz b�ç�mde �hraç ed�len 
meslektaşlarımızın bütün hakları �le b�rl�kte �şler�ne �ade 
ed�lmes�n� �st�yoruz,
TMMOB Örgütlülüğünü hedef alan baskıların ve yasal 
düzenleme g�r�ş�mler�n�n ortadan kaldırılmasını 
�st�yoruz,
Tekn�k emeğ� değers�zleşt�ren ve �şs�zl�ğe mahkum 
eden neol�beral pol�t�kalar karşısında meslek� 
haklarımızın ve emeğ�n çıkarlarının korunmasını 
�st�yoruz.
B�l�m� ve tekn�ğ� emperyal�zm�n ve sömürgenler�n 
değ�l, halkın h�zmet�ne sunmak �ç�n çabalayan 
mühend�s, m�mar, şeh�r plancılarının örgütü TMMOB İl 
Koord�nasyon Kurulu olarak kr�z koşullarında 
haklarımıza, mesleğ�m�ze ve örgütümüze sah�p 
çıkacağımızı b�r kez daha d�le get�r�yoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelem�z!

 TMMOB KOCAELİ İL KOORDİNASYON KURULU
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Kültür & Sanat 

 

SOL AYAĞIM
Chr�sty BROWN

UÇURTMA AVCISI
Klahed HOSSEİNİ

GAZETECİ ÇOCUK(Çocuk Ser�s�)
V�nce WAVTER

E m � r  v e  H a s a n ,  K a b � l ' d e 
monarş�n�n son yıl larında 
b�rl�kte büyüyen �k� çocuk... 
Aynı  evde büyüyüp,  aynı 
sütanney� paylaşmalarına 
ra ğm e n  E m � r ' l e  H a s a n' ı n 
dünyaları arasında uçurumlar 
vardır: Em�r, ünlü ve zeng�n b�r 
�şadamının, Hasan �se onun 
h�zmetkârının oğludur. Üstel�k 
Hasan, orada pek sev�lmeyen 
b�r etn�k azınlığa, Hazaralara mensuptur.
Çocukların b�rb�rler�yle kes�şen yaşamları ve kaderler�, 
çevreler�ndek� dünyanın trajed�s�n� yansıtır. Sovyetler 
�şgal� sırasında Em�r ve babası ülkey� terk ed�p Cal�forn�a'ya 
g�derler. Em�r böylece geçm�ş�nden kaçtığını düşünür. Her 
şeye rağmen arkasında bıraktığı Hasan'ın hatırasından 
kopamaz.
Uçurtma Avcısı arkadaşlık, �hanet ve sadakat�n bedel�ne 
�l�şk�n b�r roman. Babalar ve oğullar, babaların oğullarına 
etk�ler�, sevg�ler�, fedakârlıkları ve yalanları... Daha önce 
h�çb�r romanda anlatılmamış b�r tar�h�n perde arkasını 
yansıtan Uçurtma Avcısı, zeng�n b�r kültüre ve güzell�ğe 
sah�p toprakların yok ed�l�ş�n� aşama aşama gözler önüne 
ser�yor.
Uçurtma Avcısı'nda anlatılan olağanüstü b�r dostluk. B�r 
�nsanın d�ğer�n� ne kadar seveb�leceğ�n�n su g�b� akıp 
g�den öyküsü...(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı : 375
Baskı Yılı      : 2004
Yayınev�        : Everest Yayınları

Doğuştan bey�n felçl� olan 
Chr�sty Brown, konuşmasını 
ve hareketler �n�  kontrol 
edem�yordu. Ama zekâsı ve 
cesaret�  onun okuma ve 
yazmayı, res�m yapmayı ve 
d a k t � l o  k u l l a n m a y ı 
öğreneb�lmes�n�, hatta bu 
k�tabı yazab�lmes�n� sağladı.
Chr�sty Brown, kend� yaşam 
öyküsünü kaleme aldığı bu 
k�tabında bütün bunları öğreneb�lmek �ç�n sol ayağını 
kullanarak nasıl büyük b�r mücadele verd�ğ�n� ve hayata 
nasıl tutunduğunu anlatıyor.

Yazarın, bu k�tabın devamı n�tel�ğ�nde sayılab�lecek 

“Her Gün Hüzün” adlı başka b�r k�tabı daha bulunuyor. 
Sol Ayağım, Chr�sty Brown'ı Dan�el Day-Lew�s'�n 
canlandırdığı aynı adlı, çok başarılı b�r f�lmle beyaz 
perdeye de uyarlanmıştır.
Büyüley�c� ve eğlencel�... Okuyana �lham ver�yor.
Ir�sh T�mes
B�r cesaret h�kâyes�...
- Sunday T�mes -
(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa sayısı : 2017
Baskı Yılı    : 192
Yayınev�     : Nora Yayınev�

A m e r � k a ' n ı n  M e m p h � s 
k e n t � n d e  y a ş a y a n  1 1 
yaşındak� V�ctor, kasabanın 
e n  � y �  b e y z b o l 
oyuncularındandır, ancak 
konuşması, oyunculuğu g�b� 
değ�ld�r. Kekelemeden, kend� 
adı da dah�l olmak üzere, tek 
b�r kel�me b�le söyleyemez.
G a z e t e  d a ğ ı t a n  b � r 
arkadaşının görev�n� temmuz 
ayı boyunca üstlend�ğ�nde, 
b�r kısmı sorunlu olan müşter�lerle �let�ş�m kurmak 
zorunda kalacağını b�l �r.  B�lmed�ğ�yse gazete 
dağıtmanın sandığı kadar kolay geçmeyeceğ�, 
tanışacağı �nsanların ve o yaz yaşanacak olayların onun 
hayatını değ�şt�recek olmasıdır.
Yazarın kend� yaşamöyküsüne dayanarak yazdığı bu 
roman, b�ze cesur b�r çocuğu ve hayatına g�ren tuhaf 
karakterler� tanıtırken kekemeler�n dünyasına �lg�nç b�r 
pencere açıyor. Kekemeler�n z�h�nler�ndek� kel�meler� 
dışa vuramamalarının nasıl b�r durum olduğunu 
V�ctor'un etk�ley�c� h�kâyes�yle ortaya koyuyor. Gazetec� 
Çocuk, sürükley�c� olduğu kadar dokunaklı b�r gençl�k 
romanı.
Gazetec� Çocuk, Ulusal A�le Yayınları Onur Ödülü'nü ve 
Amer�kan Kütüphaneler B�rl�ğ� D�kkate Değer K�tap 
Ödülü'nü aldı. Amazon.com'da 2013 Yılının En İy� 
Gençl�k K�tabı, BookPage.com'da 2014 En İy� Çocuk 
K�tabı seç�ld�. Uluslararası Okuma Derneğ� tarafından 
hazırlanan Öğretmen ve Gençler�n Seç�m� l�steler�ne 
g�rd�.
 (Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa sayısı : 212
Baskı Yılı : 2015
Yayınev�: Kırmızı Ked�





sağlık

VERTİGO HASTALIĞI NEDİR? VERTİGO NASIL ANLAŞILIR?

Vert�go hastalığı ned�r? Vert�go nasıl anlaşılır?
Vert�go, vücudun denge s�stem�nde yaşanan b�r sorun 
neden�yle ortaya çıkar.  Vert�goya neden olan 
hastalıkların c�ns�ne göre vert�goya eşl�k eden bazı 
bel�rt�ler vardır. Bunlar kulak çınlaması, bulantı, kusma, 
terleme, görme bozukluğu, �ş�tme kaybıdır. İşte, vert�go 
hastalığıyla �lg�l� detaylar…
Baş dönmes� dey�nce hastanın denges�n� sağlamadak� 
her türlü problem anlaşılır. Bu durum hastayı yatağa 
düşürüp gözler�n� dah� açamayacağı ş�ddetten, sadece 
zaman zaman b�r kayma h�ss�ne kadar değ�şeb�l�r. Hatta 
sadece b�r göz kararması şekl�nde ortaya çıkab�l�r. Tıp 
d�l�nde genel olarak vert�go adı ver�l�r. B�r hastalıktan 
z�yade b�r bel�rt�d�r, tek başına b�r durum olab�leceğ� 
g�b� beraber�nde bell� başlı ek ş�kayetlerle bazı 
hastalıkların veya organların problem�n� yansıtab�l�r.
Vert�gonun haf�f baş dönmes� ve denges�zl�k h�ss�nden 
başlayıp, çok ş�ddetl� ve hastayı yataktan kalkamaz hale 
get�recek hale varana kadar çok gen�ş b�r yelpazede 
kl�n�k görüntüsü olab�l�r. Kend�n�zde vert�go olup 
olmadığını bas�t b�r test yaparak anlayab�l�rs�n�z. Ayakta 
kend� etrafınızda 2-3 dak�ka dönün ya da öne doğru 
eğ�lerek kafanızla yuvarlak ç�z�n. Kısa b�r süre sonra 
etrafınızdak� her şey dönmeye başlıyorsa, kend�n�z� 
berbat h�ssed�yorsanız, s�zde vert�go var demekt�r.

Tanısı İç�n Neler Yapılmalıdır:
Baş dönmes� ş�kayet� �le hek�me başvuran hastalığın 
tanısı KBB uzmanı tarafından yapılacak olan kapsamlı 
muayene ve testler sonucunda koyulab�l�r. Doktor bu 
hastalık �ç�n geçerl� olan r�sk faktörler�n�, görülen 
bel�rt�ler� ve bulguları �nceleyerek tanı koymaya çalışır. 
Bu sırada kulak muayenes� yapılması gerekecekt�r. 
Sorunun kulaktan kaynaklandığı düşünüldüğünde 
odyogram (�ş�tme test�), t�mpanogram (orta kulagın 
�ncelenmes�), akust�k refleks, ve ardışık olarak 10-14 
test� �çeren V�deon�stagmograf� (denge test�) g�b� testler 
yapılacaktır.
Sorunun kaynağının vest�büler (denge) s�n�r�nde 
olduğunun düşünülmes� durumunda �se gadol�n�um 
kullanılarak MR görüntüleme tetk�k�n�n en hassas 

şek�lde uygulanması gerekecekt�r. Bu tetk�kler�n sonuç 
vermemes� durumunda �se, KBB uzmanının kl�n�k tanısı 
gerekl�d�r.

Tedav�s� İç�n Neler Yapılmalıdır:
T e d a v � d e  a s ı l  ö n e m l �  o l a n  n e d e n � n 
bulunmasıdır.Vert�go tedav�s� 4 aşamada yapılır:
1.Tet�kley�c� faktörler�n ortadan kaldırılması (stres, alkol, 
s�gara, kafe�n, tuz v.b.)
2.Tet�kley�c� poz�syondan kaçınma
3.İlaç tedav�s� ve denge egzers�zler�
4.Orta kulağa ya da bey�nde saptanan lezyona yönel�k 
cerrah� tedav�.

Tedav�s� Sonrası D�kkat Ed�lmes� Gereken Hususlar 
Nelerd�r:
 Stresten uzak durun
 Bağışıklık s�stem�n�z� kuvvetlend�r�n: Sağlıklı beslen�n 
ve doğal ve organ�k ürünler tüket�n. Güne yumurtayla 
başlayın ve sabah kahvaltısında her sabah 1 ya da 2 köy 
yumurtası y�y�n. Günde toplam b�r avuç cev�z, badem, 
fındık ve fıstık y�y�n. Günlük süt tüket�n. Prote�n �çer�kl� 
gıdalar tüket�n.
 D v�tam�n� takv�yes� :  Mümkün olduğu kadar 
güneşlen�n. Sağlıklı b�r vücut �ç�n D v�tam�n� çok 
öneml�d�r.
 Tuzu azaltın: Tuz �ç kulaktak� sıvı artışına neden olup 
vert�goyu tet�kleyeb�l�yor. Bu nedenle tuzu azaltın.
 Bol su �ç�n: Vücuttak� su tuz denges�n� korumak �ç�m bol 
bol su �ç�n. Ama çay ve kahve g�b� �çeceklerden uzak 
durun. Çünkü bu tarz �çecekler de �ç kulakta sıvı artışına 
neden olab�l�yor.
 Spor yapın: Sporun her alanda olduğu g�b� vert�goda da 
önem� büyüktür. Sağlıklı yaşamın vazgeç�lmez b�r 
parçası olan spora hayatınızda mutlaka yer ver�n. Ancak 
an� hareketler barındıran ağır sporlardan uzak durun
 Başınızı hızlı sağa sola çev�rmey�n Lunaparklardak� 
oyuncaklardan uzak durun
 Hızlı araba kullanmayın

Kaynak: İnternet Sağlık
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SERCAN BALTA
AHMET POYRAZ
SERTAÇ ÇALIŞKAN
CENGİZ ALTINTAÇ
MERVE BAYSAL
SEFA KÜÇÜKBURGAZ
FAHRETTİN ERDAL KOÇMAN
SEFA BOZÜYÜK
İSMAİL CÜRGÜL
DİLBER YAŞAR
YASİN AKALAN
AHMET LEVENT ŞENTÜRK
ALİ YALÇIN

GENCAY FIRKAN ÇELEBİ
LÜTFİ ARSLAN
DOĞUKAN HASGÖREN
TOLGA TÜRK
YASEMEN KARAMAN
MEHMET BURÇİN GÜNAY
HÜSEYİN BAHADIR GÜLER
MUSA GÜNER
ABDULKADİR ÇELİK
ERDEM NALCI
SEZER TUNÇKOL
A.YASİN KİBRİTCİOĞLU
A.CİHANGİR AKYOL

BELKIZ ERYILMAZ
KEREM YÜCEL
ALİ ALTAN
İBRAHİM KUCUR
EZGİ TÖNGÜ
SAFA TÜRKAY DEDEOĞLU
HÜSEYİN SEKMEN
BEKİR ÇAĞLAR ÇALKAN
ERDOĞAN ALKAN
MEHMET ÇAKIR
ÜNAL TİMURBOĞA
TEVFİK SİNAN ERDOĞAN
ÖMER FARUK ALTAY

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Kasım - Aralık 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

HALUK SARIDEDE
ADEM AYDIN
İSMAİL AŞIK
SERHAT AKSOY
ÖZCAN SEKMEN
ERDEM BOZDAĞ
YUSUF KÖSEM
ŞÜKRÜ TEMOÇİN
BURAK ÖZÇELİK
OĞUZCAN YILMAZ
SAMET SOYTÜRK
ÖMER FARUK BAYGIN
ERDEM KAVAK
CELAL ERAY BAYAR

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

• Değerl� Üyem�z  Hüsey�n Hüsnü GÜREŞ'�n annes�  01 
Kasım 2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 

• Değerl� Üyem�z Rab�a KÖSE n�n babası,  Öncek� dönem 
şube saymanımız, üyem�z  Mahmut KÖSE n�n 
kayınpeder� 11 Kasım 2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z ve Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� Tekn�k görevl� 
arkadaşımız Hasan KARAGÖZ'ün teyzes� 11 Kasım 2018 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�z�n ve  kederl� a�les�n�n 
acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Abdulkad�r TURHAN'ın annes� 14 
Kasım 2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� 
a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 

• Değerl� Üyem�z  Sebahatt�n BİLGİN'�n babası 17 Kasım 
2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z  Göksel GENÇ �n babası  18 Kasım 2018 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 

• Değerl� Üyem�z İsma�l DEMİRKAN annes� 30 Kasım 
2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Üyem�ze ve kederl� 
a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyeler�m�z Ercan TETİKOĞLU ve Erkan 
TETİKOĞLU 'nın amcaları 06 Aralık 2018 tar�h�nde vefat 
etm�şt�r.  Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı 
d�l�yoruz. 

• Değerl� Üyem�z Tahs�n AKDUMAN'ın annes� 06 Aralık 
2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� 
a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 

• Değerl� Üyem�z Muzaffer YEŞİLDAĞ'ın kayınval�des� 20 
Aralık 2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� 
a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 

• Değerl� Üyem�z Murat ÜSTÜNTÜRK'ün annes� 29 Aralık 
2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Üyem�ze ve kederl� 
a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

· Değerl� Üyem�z Sem�h MEMİŞOĞLU'nun babası 30 
Aralık 2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�z�n ve  kederl� 
a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Şube Büro Görevl�s� 
arkadaşımız Özlem 
P o l a t ' ı  g e ç � r d � ğ � 
a m a n s ı z  h a s t a l ı k 
sonucu 24 Kasım 2018 
tar�h�nde kaybett�k. 
Yokluğunu her zaman 
h�ssedeceğ�z. Kederl� 
a � l e s � n � n  a c ı s ı n ı 
y ü r e k t e n 
paylaş ıyoruz .  Tüm 
c a m � a m ı z ı n  b a ş ı 
sağolsun.

TEBRİKLER

• Değerl� Üyem�z Mert GÜVERCİN  10 Kasım 2018 
tar�h�nde evlenm�şt�r. Üyem�z� ve a�les�n�  tebr�k eder, 
mutluluklar d�ler�z.

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
ad.soyad@mmo.org.tr

şeklinde e-posta adresi almak
için Şubemize başvurunuz.

Başvuru: kocaeli@mmo.org.tr






