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TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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Yüksekokul mezunu �şs�zl�ğ� 951 b�n k�ş�d�r ve bunun 130 b�n� 
(yüzde 13,66'sı) mühend�s-m�mar meslektaşlarımız” olduğu 
�fade ed�lmekted�r.

TMMOB'ye göre, Sanay�leşme ve kalkınma, köklü b�r 
toplumsal dönüşümü �fade etmekted�r. Sanay�leşme ve 
kalkınmanın bütünsel b�rl�ğ�, �st�hdam ve toplumsal refah 
sorunu �le b�rl�kte eğ�t�m, barınma, ulaşım, sağlık, gıda, hukuk 
ve çevre sorunlarını da çözmey� hedefler.” Yer almaktadır.

İşs�zl�k, aslında b�r s�stem meseles�d�r. Kap�tal�zm, kend� 
�ht�yaçları �ç�n her türden meslek grubunu her zaman yedek 
�şgücü olarak tutmak �ster ve bunun açık tanımı: İŞSİZLİKTİR. 
MMO 15. Dönem Yönet�m Kurulu'nun önüne koyduğu 
öneml� �şlerden b�r�s� de meslektaşlarımız arasındak� �şs�zl�k 
konusundak� dayanışma olacaktır. İşs�zl�k bağlamında; 
M ü h e n d � s  a r a y ı ş ı n d a  o l a n  � ş y e r l e r � n d e  ç a l ı ş a n 
meslektaşlarımızın, Şubem�z� ve Tems�lc�l�kler�m�z� 
b�lg�lend�rmeler�, �let�ş�m kanallarımızı tak�p etmeler� ve 
kullanmalarını önems�yoruz.

Değerl� meslektaşlarım,
Dünya Koronav�rüs neden�yle zorlu b�r dönem� 

yaşamaktadır. B�r çok ülkeden çok sayıda vaka ve ölüm 
haber� gel�yor. Bu durum ülkem�z �ç�n c�dd� b�r tehd�t 
oluşturmaktadır. Gerek vatandaşlar, gerekse �lg�l� kurum ve 
kuruluşlar gerekl� ve yeterl� önlemler� almak zorundadır. Aks� 
durum ölüm demek olacaktır. Sağlık yönüyle alınması 
gereken önlemler� b�lmekten daha öneml�s�, uygulamaktır. 
Öncel�kl� olanın yaşam hakkı olduğunu bel�rt�rken; d�ğer 
yandan bu salgının ekonom�ye ve çalışma yaşamına 
etk�ler�n�n de fazla olacağını b�rçok kes�m fark etmekted�r.  

Koronav�rüs salgını sürec�nde devlet halka ekonom�k 
destekler sunmalıdır. Bunların b�rkaçı aşağıdak�ler olab�l�r;

 - Temel tüket�mler (su, sağlık malzemeler� vb.) üzer�nden 
verg�ler kaldırılmalıdır.

- Meslektaşlarımızın da dah�l olduğu mühend�sl�k-
m�marlık f�rmaları desteklenmel�d�r.

- Genel olarak �şten çıkarmalar yasaklanmalıdır.
- İşs�zl�k s�gortası ödeneğ�nden yararlanma koşulları 

kolaylaştırılmalıdır.
-  E l e k t r � k ,  s u ,  d o ğ a l g a z ,  � l e t � ş � m  g � b �  t e m e l 

gereks�n�mlere a�t faturalar �le kred� borçları ertelenmel�d�r.

Değerl� meslektaşlarım,
15. Dönem Yönet�m Kurulu olarak bugüne kadar 

sürdürdüğümüz anlayışımızla çalışmalarımızı s�z�nle b�rl�kte 
daha �ler�ye taşıyacağımızı bel�rt�yor, sağlıkla kalmanızı 
d�l�yorum.

Değerl� meslektaşlarım,
8-9 Şubat 2020 tar�hler�nde 14. Dönem Şube Genel 

Kurulumuzu gerçekleşt�rd�k…
2 yıl boyunca Yönet�m Kurulu Başkanlığı görev�n� 

yürüttüğüm Mak�ne Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes�'n�n 
15'�nc� Dönem Yönet�m Kuruluna Demokrat Mühend�sler 
grubunun adayları olan şahsım ve arkadaşlarımı, s�z değerl� 
meslektaş üyeler�m�z�n desteğ�yle yen�den seçt�n�z. S�zlere 
şahsım, Yönet�m Kurulu Üyeler�m ve Kocael� Şubes� adına 
teşekkür ed�yorum. Yapacaklarımızı b�rl�kte, dayanışmayla 
yapmaya; s�z� B�rl�ğ�m�z TMMOB'y� ve Odamız MMO'yu 
büyütmeye ve gücüne güç katmaya; 15 Dönem Çalışma 
Program Taslağına s�zlerle b�rl�kte son şekl�n� vermeye; 
mesleğ�m�z ve meslektaşlarımız �ç�n uzmanlık, meslek ve 
d�ğer kom�syonlarda olmaya ve �şyer� tems�lc�l�kler�n� 
güçlend�rmeye davet ed�yorum. B�rl�kte daha güçlü ve 
mutluyuz.

Sevg�l� meslektaşlarım,
Yen�  dönemde de mesleğ�m�ze ve meslektaş 

sorunlarımıza sah�p çıkmaya; Kent ve ülkem�z sorunlarına, 
doğaya ve yaşama saygıyla, ülkem�ze ve dünyamızın 
geleceğ�ne sah�plenmeye; üret�m� ve sanay�leşmey� 
savunmaya; b�l�m�n ve teknoloj�n�n gel�şmes�nden yana 
olmaya; Emekten ve demokras�den yana tavrımızı 
sürdürmeye devam edeceğ�z...

Çok uzun süred�r güvences�z ve esnek çalıştırma 
koşullarında çalıştırıldığımız; sanal olarak oluşturulan 
“Beyaz-Mav� Yaka” sanal ayrımının get�rd�ğ� ve hakların daha 
ger�ye götürüldüğü; asgar� ücrete mahkum bırakıldığımız, 
fazla mesa�ler�m�z�n ödenmed�ğ�, send�kal örgütlenme dah�l 
her türlü örgütlenmen�n önüne set çek�ld�ğ� gerçekl�ğ�n�n 
hep b�rl�kte farkındayız. 

Yen� Dönemde her zamank�nden daha fazla s�z değerl� 
Meslektaşlarımızın özlük haklarını ve Odalarımızın 
değers�zleşt�r�lmes�ne karşı,  B�rl�ğ�m�z�-Odamızı s�zle 
b�rl�kte savunmaya devam edeceğ�z. 

Değerl� Meslektaşlarımız,
13-14 Aralık 2019 tar�hler�nde yapılan TMMOB Sanay� 

Kongres� Sonuç B�ld�rges�nde,
“Resm� ver�lere göre toplam 7 m�lyon 676 b�n yüksekokul 

mezunu �şgücünün 1 m�lyon 162 b�n� mühend�s-m�mardır. 
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Yapı Ruhsatlarında yapı sah�b�n�n, yapı müteahh�d�n�n, şant�ye şef�n�n, yapı denetç�ler�n�n ve proje 
müell�fler�n�n ıslak �mzalarının ruhsat formundan kaldırılması hakkında açtığımız davalarda ver�len 
Yürütmey� Durdurma kararlarının uygulanmasına �l�şk�n Em�n Koramaz tarafından 17 Şubat 2020 
tar�h�nde basın açıklaması yapıldı.

MESLEKTAŞLARIMIZIN HAK VE YETKİLERİNİ KISITLAYAN, 
SAHTECİLİĞE VE DENETİMSİZLİĞE YOL AÇAN YAPI 

RUHSATLARINDAN İMZA HANELERİNİN KALDIRILMASI 
UYGULAMALARINDAN DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR

02.05.2018 tar�hl�, 30409 sayılı mükerrer 
Resm� Gazetede yayımlanan TS 10970 
Formlar-Yapı Kullanma İz�n Belges� 
Standardına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı 
Standardına �l�şk�n Tebl�ğ �le Yapı 
Ruhsatlarında değ�ş�kl�k yapılmış ve yapı 
sah�b�n�n, yapı müteahh�d�n�n, şant�ye 
şef�n�n, yapı denetç�ler�n�n ve proje 
müell�fler�n�n ıslak �mzaları ruhsat 
formundan kaldırılmıştı. Bunun üzer�ne 
B�rl�ğ�m�z tarafından açılan davada Danıştay Da�res�nce 
17/04/2019 tar�hl� karar �le “yapılaşmaya �l�şk�n sürec�n 
can ve mal güvenl�ğ� açısından  hayat� olduğu d�kkate 
alındığında, fenn� mesuller�n, şant�ye şefler�n�n ve proje 
müell�fler�n�n yapı ruhsatlarında �mzalarının bulunması 
son derece önem arz etmekted�r.”  gerekçes�yle 
yürütmen�n durdurulmasına karar ver�lm�şt�r.

Davanın devamı esnasında; 27.10.2018 tar�h ve 30578 
sayılı Resm� Gazetede yayımlanan değ�ş�kl�k �le yapı 
ruhsatı formu �le yapı kullanma �z�n belges�, Planlı 
Alanlar İmar Yönetmel�ğ�ne Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu ve 
Ek-9 Yapı Kullanım İz�n Belges� olarak eklenm�şt�r. 
Yönetmel�k ek�nde yer alan Yapı Ruhsatı Formunda da 
yapı sah�b�n�n, yapı müteahh�d�n�n, şant�ye şef�n�n, yapı 
denetç�ler�n�n ve proje müell�fler�n�n �mza haneler�ne 
yer ver�lmem�ş; her �k� formun açıklama bölümünden 
de daha öncek� yapı ruhsatı ve yapı kullanma �z�n 
belges� formu açıklamalarında yer alan “İdareler 
sorumluluk alan m�mar ve mühend�sler�n yaptıkları 
�şlemlere �l�şk�n b�lg�ler� her ayın �lk haftası �ç�nde �lg�l� 
meslek odalarına b�ld�r�r." hükmü çıkarılmıştır. Hukuka ve 
kamu yararına aykırı bu düzenlemen�n �ptal�yle 
açtığımız davada da Danıştay Da�res�nce 24/04/2019 
tar�hl� karar �le deprem kuşağında yer alan ülkem�z 
açısından sağlıklı b�r çevre �le can ve mal güvenl�ğ�n�n 
sağlanab�lmes�n�n�n önem� vurgulanarak “yapı ruhsatı 
formu ve yapı kullanma �zn� formu ek� föylerde yer alan 
uyuşmazlık konusu �fadeler�n, dava konusu �şlemle 
kaldırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna 
u l a ş ı l m ı ş t ı r … .”  g e r e k ç e s � y l e  d a v a  k o n u s u 

d ü z e n l e m e l e r � n  y ü r ü t m e s � n � n 
durdurulmasına karar ver�lm�şt�r.
H e r  � k �  d a v a d a  d a  B a k a n l ı ğ ı n 
yürütmen�n durdurulması kararına 
yönel�k �t�razları Danıştay İdar� Dava 
Da�reler� Kurulunca redded�lm�şt�r.

Anayasanın 138. maddes�nde; “Yasama 
ve yürütme organları �le �dare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır ;  bu 

organlar ve �dare, mahkeme kararlarını h�çb�r suretle 
d e ğ � ş t � r e m e z  v e  b u n l a r ı n  y e r � n e  g e t � r � l m e s � n � 
gec�kt�remez.” kuralı öngörülmüş; Y�ne 2577 sayılı 
Yasanın 28. maddes�nde de; “Danıştay, bölge �dare 
mahkemeler�, �dare ve verg� mahkemeler�n�n esasa ve 
yürütmen�n durdurulmasına � l �şk�n kararlarının 
�caplarına göre İDARE, GECİKMEKSİZİN İŞLEM TESİS 
ETMEYE VEYA EYLEMDE BULUNMAYA MECBURDUR.” 
�fades�ne yer ver�lm�şt�r. Kaldı k�, bu durumun 
Anayasanın 2. maddes�nde öngörülen hukuk devlet� 
�lkes�n�n gereğ� olduğu da kuşkusuzdur.

Anayasal ve Yasal düzenlemeler uyarınca Danıştay 
kararlarının gereğ�n�n gec�kmeks�z�n yer�ne get�r�lmes�; 
hukuka aykırılığı ortaya konan ve yürütmes� durdurulan 
düzenlemelere dayalı uygulamalara b�r an evvel son 
ver�lmes�; kararlarda bel�rt�len hususlar d�kkate alınarak 
yen�den düzenleme yapılması gerek�rken; Çevre ve 
Şeh�rc�l�k Bakanlığınca 25.07.2019 tar�h 30842 sayılı 
Resm� Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar 
Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k 
�le, Danıştayca ver�len yürütmen�n durdurulması karar 
gerekler� yer�ne get�r�lmem�ş, aks�ne Da�re kararlarında 
hukuka aykırılığı açıkça ortaya konan ve yürütmes� 
durdurulan düzenlemeler 25.07.2019 tar�hl� değ�ş�kl�k 
�le aynı şek�lde yen�den yürürlüğe konmuştur. B�rl�ğ�m�z 
tarafından Anayasaya ve kamu yararına aykırı bu 
düzenlemen�n �ptal� �stem�yle açılan davada da 
Danıştay Da�res�nce “Anayasanın 138. ve İdar� Yargılama 
Usulü Kanununun 28.maddes� uyarınca davalı �darece 
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yargı kararını gec�kmeks�z�n yer�ne get�rmek zorunda 
olmasına karşın Danıştay Altıncı Da�res�n�n 17.04.2019 
tar�h ve E:2018/5260 sayılı kararı �le bu karara yapılan 
�t�razın redd�ne �l�şk�n Danıştay İdar� Dava Da�reler� 
Kurulunun 19/09/2019 tar�h ve E:2019/899 sayılı kararına, 
Danıştay Altıncı  Da�res�n�n 18.02.2019 tar�h ve 
E:2018/4999 sayılı kararı �le bu karara yapılan �t�razın 
redd�ne �l�şk�n Danıştay İdar� Dava Da�reler� Kurulunun 
19/09/2019 tar�h ve E:2019/845 sayılı kararına ve Danıştay 
Altıncı Da�res�n�n 24.04.2019 tar�h ve E:2018/9566 sayılı 
kararı �le bu karara karşı yapılan �t�razın redd�ne �l�şk�n 
Danıştay İdar� dava Da�reler� Kurulunun 16.10.2019 tar�h 
ve E:2019/901 sayılı kararına aykırı olarak yapılan 
düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” 
gerekçes�yle yürütmen�n durdurulmasına karar 
ver�lm�şt�r.

Danıştay 6. Da�re kararlarında; yapılaşmaya �l�şk�n 
süreçler�n can ve mal güvenl�ğ� açısından hayat� önem� 
de vurgulanarak Yapı Ruhsatlarında fenn� mesuller�n, 
şant�ye şefler�n�n ve proje müell�fler�n�n �mza haneler�ne 
yer ver�lmemes�n�n hukuka aykırılığı �le öncek� Yapı 
Ruhsatı ve Yapı Kullanma İz�n Belges� formlarında yer 
alan 'yapıların �nşaasında sorumluluk alan m�mar ve 
mühend�sler�n yaptıkları �şlemlere �l�şk�n b�lg�ler�n �lg�l� 
�darelerce meslek odalarına gönder�lmes�ne' �l�şk�n 
�fadelere yen� Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İz�n Belges� 
formalarında yer ver�lmemes�n�n hukuka aykırılığı 
kuşkuya yer bırakmayacak b�ç�mde ortaya konmuş ve 

düzenlemeler�n yürütmes�n�n durdurulmasına karar 
ver�lm�şt�r.
Oysa Bakanlıkça mahkeme kararlarının gec�kmeks�z�n 
yer�ne get�r�lmes� gerek�rken Planlı Alanlar İmar 
Yönetmel�ğ�nde 25.07.2019 tar�h�nde yapılan değ�ş�kl�k 
�le yürütmes� durdurulan b�r düzenleme tekrar 
yürürlüğe konmuş, adeta Kanun dolanılarak yargı kararı 
hükümsüz hale get�r�lmeye çalışılmıştır. Çok açıktır k� 
yürütmen�n durdurulması kararının gereğ�, yürütmes� 
durdurulan düzenlemeler� yen�den yürürlüğe sokmak 
değ�ld�r. İdaren�n yargı kararlarına uygun hareket 
etmes� ve kararların gerekler�n� değ�şt�rmeden ve 
gec�kmeks�z�n yer�ne get�rmeye zorunlu olması, aynı 
zamanda Anayasanın 2. maddes�nde sayılan "Hukuk 
Devlet�" �lkes�n�n de b�r gereğ�d�r.

Anayasa ve Yasalarda öngörülen mahkeme kararlarının 
bağlayıcılığı kuralı göz önünde bulundurularak, 
Bakanlıkça b�r an evvel hukuka ve kamu yararına aykırı 
uygulamaya son ver�lmel�; Danıştay kararlarında da 
bel�rt�ld�ğ� üzere meslektaşlarımızın hak ve yetk�ler�n� 
kısıtlayan, sahtec�l�ğe ve denet�ms�zl�ğe yol açan, 
Anayasaya, Yasaya ve kamu yararına açıkça aykırı 
uygulamalardan derhal vazgeç�lmel�d�r.

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı

BÜYÜK ACI YAŞIYORUZ !...
Sur�ye'de yaşanan hava saldırısında otuz üç asker�m�z�n hayatını kaybetmes� üzer�ne TMMOB Yönet�m 
Kurulu Başkanı Em�n KORAMAZ tarafından basın açıklaması yapıldı.

Sur�ye toprakları uzun yıllardan bu yana emperyal�st odakların güç yarıştırdığı kanlı b�r savaşa sahne oluyor. Bölge 
halkına der�n acılar ve yıkımlar yaşatan bu k�rl� savaş bugüne kadar m�lyonlarca k�ş�n�n evler�n� bırakıp göç etmes�ne, 
yüzb�nlerce k�ş�n�n hayatını kaybetmes�ne ve b�nlerce şehr�n yıkılmasına neden oldu.

Bugüne kadar yaptığımız tüm açıklamalarda ülkem�z�n emperyal�st güçler arasındak� etk�nl�k mücadeles�n�n 
tehl�kel� tuzaklarından uzak durması gerekt�ğ�n� d�le get�rd�k. Ortadoğu'nun ve Sur�ye'n�n �ht�yacı olan şey�n, 
ş�ddet�n tırmandırılması değ�l, s�lahların susturularak barışın sağlanması olduğunu vurguladık.

Ne yazık k�, bu sese kulak ver�lmeyerek, ülkem�z�n Sur�ye'dek� savaşın b�r tarafı hal�ne get�r�lmes�n�n acı sonuçlarını 
yaşıyoruz.

Dün Sur�ye'de 33 vatan evladını y�t�rd�k. Hayatını kaybeden askerler�m�z�n der�n üzüntüsünü yürekler�m�zde 
taşıyoruz.

Hayatını kaybeden askerler�m�ze rahmet, acılı a�leler�ne ve tüm ülkem�ze baş sağlığı d�l�yoruz.

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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GENEL KURUL VE SEÇİMLERİMİZ 8-9 ŞUBAT 2020
TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yen� dönemde de “Demokrat Gelenek” Başkanımız Murat KÜREKCİ �le devam ed�yor...
Seç�me gelen, odasına sah�p çıkan tüm üyeler�m�ze teşekkür eder�z.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Genel Kurulumuz, öncel�kle Değerl� Üyeler�m�z�n ve 
CHP Kocael� m�lletvek�l� Haydar AKAR, İzm�t Beled�ye 
Başkanı Fatma Hürr�yet KAPLAN, İzm�t Bld. Başkan Yard. 
Ünal ÖZMURAL, TMMOB’a bağlı Oda Başkanları,  
Kocael� Tab�p Odası Yönet�c�ler�, İy� Part�, Sol Part�, HDP, 
EMEP, ÖDP Part� yönet�c�ler�, Send�ka Başkanları, 
Dernek Başkanları, Odamız Şube ve Tems�lc�l�k 
Yönet�c�ler�, Öğrenc� Üyeler�m�z�n katılımları �le 
gerçekleşt�r�ld�. 

Şb. Başkanımız Murat KÜREKÇİ'n�n açılış konuşması 
�le başlayan genel kurulumuz, Şb. Sekreter�m�z Mehmet 
Al� ELMA'nın 2018-2019 Şube Faal�yet Raporu ve de 
d�ğer maddeler�n sunumuyla tamamlandı.

Kocael�, Sakarya, Bolu ve Düzce �ller�nde bulunan 
toplam 7 B�n 518 üyen�n oy kullanma hakkının olduğu 
kongrem�zde 7 as�l üye, 7 yeden üyen�n yanında 66 
olağan genel kurul delege adayı da seç�ld�.

YÖNETİM KURULU LİSTEMİZ

ASIL ÜYELER: Murat Kürekc�, Taylan Özkan, 
Mehmet Al� Elma, Hüsey�n Çel�k, Yıldız Şah�n, S�nan 
Yücel, Onur Öztürk.

YEDEK ÜYELER: Serkan Dem�r, Ömer Bozkurt, 
Türker Selçuk, Göksel Genç, Volkan Çağlayan, Mehmet 
Akgündüz, Uğur Kandıra.

 
MURAT KÜREKÇİ GENEL KURUL KONUŞMASI 

 Değerl� m�lletvek�ller�m, Büyük Şeh�r Beled�yes�n�n 
Sayın Genel Sekreter Yardımcısı,

Saygıdeğer İzm�t Beled�ye Başkanım,
S�yas� Part�ler�n, Send�kaların, Demokrat�k K�tle 

Örgütler�n�n Değerl� Başkan ve Tems�lc�ler�,
TMMOB'ye bağlı Odalarımızın Sevg�l� Başkan ve 

Tems�lc�ler�,
Kocael� Akadem�k Odalar B�rl�ğ�ne bağlı Akadem�k 

Odaların Değerl� Başkan ve Tems�lc�ler�,
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Saygıdeğer konuklar ve çok değerl� basın emekç�ler�
Sevg�l� yol arkadaşlarım, meslektaşlarım,
S�zler� Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� 14. 

Dönem Yönet�m Kurulu ve şahsım adına saygı ve 
dostlukla selamlıyorum.

Genel kurulumuza hoşgeld�n�z.
Öncel�kle, son günlerde yaşanan Elazığ S�vr�ce 

merkezl� deprem, Van Başkale'de yaşanan çığ ve fırtına 
n e d e n � y l e  d ü ş e n  İ s t a n b u l  S a b � h a  G ö k ç e n 
Haval�manında meydana gelen Uçak kazasında 
kaybett�ğ�m�z canların yakınlarına baş sağlığı, yaralılara 
ac�l ş�falar ve ülkem�ze de geçm�ş olsun d�yoruz.

Değerl� konuklar, sevg�l� meslektaşlarım,
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� 

o l a r a k  1 4 .  Ç a l ı ş m a  d ö n e m � n �  t a m a m l a m ı ş 
bulunmaktayız. Şube Genel Kurulumuzun ve şubem�z�n 
m�syonu doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedefler�n 
b�rçoğunu; gerek meslek� faal�yet alanlarında, gerekse 
toplumsal sorumluluklarımız çerçeves�nde kararlı b�r 
şek�lde hayata geç�rmen�n mutluluğunu yaşıyoruz.

13-14 Ocak 2018 tar�h�nde gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
genel kurulunun ardından 2 yıllık h�zmet sürem�z 
olağanca hızla geçt�.  Bu süreçte üyeler�m�zle, 
beled�yeler�m�zle, TMMOB İl Koord�nasyon Kurulu 
B�r�mler�yle,  D�ğer Akadem�k Odalarla,  emek-
demokras� güçler�yle b�r çok eylem ve etk�nl�ğ� b�rl�kte 
gerçekleşt�rd�k.

B�r çoğumuzun yakından tanıdığı futbol takımı 
L�verpool taraftarının söyled�ğ� marşın (You'll Never 
Walk Alone) sözler�nde olduğu g�b�,

“b�r fırtınadan geçt�ğ�n zaman başını d�k tut
ve korkma karanlıktan
fırtınanın sonunda altın b�r gökyüzü
ve eğlencen�n tatlı gümüş şarkısı var
rüzgarın �ç�nden yürü
yağmurun �ç�nden yürü
hayaller�n b�r yana atılsa da savrulsa da
yürümeye devam et, yürü, yüreğ�nde umutla
ve asla yalnız yürümeyeceks�n...
asla yalnız yürümeyeceks�n!
 yürümeye devam et, yürü, yüreğ�nde umutla
ve asla yalnız yürümeyeceks�n...
asla yalnız yürümeyeceks�n!”

Asla yalnız yürümed�ğ�m�z bu yolda, çabalarımıza 
ortak olan tüm kurum ve kuruluşlara, tems�lc� ve 
üyeler�ne 14. Dönem Yönet�m Kurulu adına teşekkür 
ed�yorum. 

Değerl� konuklar, sevg�l� meslektaşlarım,
Konuşmamın bu bölümünde dünyadan ve 

ülkem�zden b�rkaç ver�y� s�zlerle paylaşmak �st�yorum:
Yaklaşık 7.5 m�lyar �nsanın yaşadığı Dünyamızda, 

ekonom�k gel�r�n dağılımında büyük b�r adalets�zl�kler 
yaşanmaktadır.

İng�l�z yardım kuruluşu Oxfam'ın, Forbes ve Cred�t 
Su�sse'�n ver�ler�n� kullanarak hazırladığı rapora göre en 
zeng�n 26 k�ş�n�n servet� dünya üzer�ndek� 3.8 m�lyar 
�nsanın servet�ne denk düşüyor.

Oxfam ayrıca, dünyadak� m�lyarder sayısının 2008 
f�nansal kr�z�nden bu yana �k� katına çıktığını, 
zeng�nler�n 2018 yılında servet�n� 900 m�lyar dolar 
artırdığını bel�rt�yor. Y�ne Dünyanın en zeng�n yüzde 
1'l�k kes�m�n�n servet� yüzde 99'un toplamına eş�t 
durumdadır.

B�rleşm�ş M�lletler'e göre, dünyada 821 m�lyon 
k�ş�, yan� yeryüzünde yaşayan 9 k�ş�den b�r�s� açlık 
sıkıntısı çek�yor. Özell�kle 5 yaşın altındak� çocukların 
yüzde 22's�nde açlık ve yeters�z beslenme neden�yle 
gel�şme bozuklukları görülmekte, Yeryüzünde 
açlıktan her 5 �la 10 san�yede b�r çocuk ölmekted�r.

Her yıl yaklaşık 600 m�lyon �nsan, güven�l�r olmayan 
gıda tükett�ğ� �ç�n hasta olmakta ve bunların 420 b�n� 
ölmekte. Dünya kozmet�k sektörünün küresel hacm� 
200 m�lyar dolar olarak düşünüldüğünde, aynı zaman 
d�l�m�nde Afr�ka'da çocuklar açlıktan ve 10 l�ralık 
ant�b�yot�k �laçları alamadıkları �ç�n ölmekted�r. 
Rakamlar acı ver�c�d�r.

Ülkem�ze geld�ğ�m�zde, öncel�kle açıklanan resm� 
enflasyon, �şs�zl�k g�b� ekonom�k göstergelerle, yaşanan 
gerçekler b�rb�r�nden çok farklıdır. 2019 yılında Yen�den 
Değerleme Rakamları ya da verg�lere yapılan zamlar 
%22,5 lar,  enflasyon oranı �se yüzde 11.84 olarak resm� 
olarak açıklanmaktadır. Çel�şk� herkes�n gözünün 
önünde durmaktadır.

Son yıllarda uygulanan sanay�s�z, �st�hdamsız, ranta 
ve borçlanmaya dayalı, dışa bağımlılığı g�tt�kçe 
pek�şt�ren ekonom� pol�t�kaları, kr�zler�n temel 
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nedenler� arasındadır. İst�hdamın n�cel�ksel değ�ş�m�n�n 
yanında n�tel�ksel olarak yaşanan bozulmaya, 
ekonom�k ve sosyal haklarda c�dd� b�r ger�leme �le 
yaygın �şs�zl�k ve yoksulluk eşl�k etmekted�r.

Ekonom�y�  hem büyütmede hem de k r �ze 
g�rmes�nde �nşaatın rolü herkesçe b�l�nmekted�r. İnşaat 
odaklı b�r b�r�k�m model�n� özell�kle 2009 kr�z� ertes�nde 
ben�mseyen anlayış, dış kaynak g�r�şler� �le 2010-2017 
dönem�nde yıllık yüzde 7'ye yakın büyüme ağırlıkla 
�nşaat odaklı terc�hle gerçekleşt�r�ld�. Ne var k�, b�r�ken 
konut stokları ve dış kaynak g�r�ş�n�n kes�lmes�yle 
fırlayan döv�z f�yatları �ç taleb� daraltınca konut taleb� de 
düştü ve c�dd� b�r kr�z�n açığa çıkmasına neden oldu. 
As l ında,  tar ımda,  hay vancı l ıkta  ve  sanay�de 
üret�ms�zl�ğ�n ülkey� kr�z süreçler�ne get�receğ� ülkey� 
yönetenlerce b�l�nm�yor olması b�zce �mkansızdır.

B�rkaç yıldır sendelemekte olan Türk�ye ekonom�s�, 
2018 ortalarında sert b�r döv�z artışı �le �vmelenen kr�z 
tünel�ne g�rd� ve bu durumu üret�ms�zl�k, �şs�zl�k ve 
ekonom�k b�r daralma olarak yaşamaktayız.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu'nun, 2018 yılına �l�şk�n 
Gel�r ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına 
göre;

“… en yüksek gel�re sah�p yüzde 20'l�k grubun toplam 
gel�rden aldığı pay, 2018'de b�r öncek� seneye kıyasla 0,2 
puan artarak yüzde 47,6 ve en düşük gel�re sah�p yüzde 
20'l�k grubun payı 0,2 puan azalarak yüzde 6,1 olduğu; 
Toplumun en zeng�n yüzde 20's�n�n gel�r�n�n, en yoksul 
yüzde 20's�n�n gel�r�ne oranı 7,5'ten 7,8'e çıktığı” 
açıklanmıştır.

Alman Bertelsmann Vakfı'nın AB ve OECD ülkeler� 
arasında hazırladığı Sosyal Adalet Endeks�'nde Türk�ye 
Meks�ka'nın önünde 41 ülke arasında 40. oldu. Endeks 
başlıklarına göre ülkem�z maalesef, yoksulluğun 
önlenmes�nde 31., ad�l eğ�t�m fırsatları başlığında 41. ve 
sonuncu, �st�hdam p�yasasına er�ş�m başlığında 37., 
sosyal hayata dah�l olma ve ayrımcılığa uğramama 
başlığında 39., nes�ller arası adalet başlığında 18., sağlık 
başlığında �se 36. sırada yer almaktadır.  

Bu süreçte, özel ve yabancı bankaların batık kred�ler� 
151 m�lyar TL'ye ulaşmıştır. Batık kred�lerdek� payları �le 
hane halkı yüzde 15, �nşaat ve emlak yüzde 22, t�caret 
yüzde 20, enerj� yüzde 9 payla öne çıkmaktalar.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) Ek�m ayına �l�şk�n 
açıklanan �şgücü �stat�st�kler�nde; 2019 Ek�m ayı 
ver�ler�ne göre, Türk�ye genel�nde 15 ve daha yukarı yaş 
grubunda �şs�z sayısı 2018'�n aynı dönem�ne kıyasla 608 
b�n k�ş� artarak dar anlamda �şs�z sayısı 4 m�lyon 396 b�n 
olarak gen�ş tanımlı �şs�zl�k 7  kayded�ld�. Ancak 
m�lyonun üzer�nded�r.

İşs�zl�k oranı �se b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre 
1,8 puan artarak yüzde 13,4'e ulaşmıştır. TÜİK'�n ver�ler� 
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da �şs�zl�ğ�n 
arttığını ortaya koymaktadır.  oranı Genç nüfusta �şs�zl�k
b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre 3 puan artarak, 
yüzde 25,3 olarak tesp�t ed�lm�şt�r.

TÜİK tarafından açıklanan �stat�st�klere göre 2019 yılı 
Ek�m ayında b�r öncek� yılın aynı dönem�ne kıyasla 
�st�hdamda da azalma gerçekleşt�. Buna göre, 2019 
Ek�m ayında �st�hdam ed�lenler�n sayısı 527 b�n azalarak, 
28 m�lyon 343 b�n olarak kayded�lm�şt�r. İst�hdam oranı 
da 1,6 puan azalarak yüzde 45,9 sev�yes�ne düşmüştür.

Öte yandan, �şs�zler�n yüzde 28'�n�n yüksek öğren�m 
d�plomalı olması b�r başka ürpert�c� gerçekt�r.

İst�hdam ve �şs�zl�kte kr�z devam etmekted�r. 
13-14 Aralık 2019 tar�hler�nde yapılan TMMOB 

Sanay� Kongres� Sonuç B�ld�rges�nde,
“Resm� ver�lere göre toplam 7 m�lyon 676 b�n 

yüksekokul mezunu �şgücünün 1 m�lyon 162 b�n� 
mühend�s-m�mardır. Yüksekokul mezunu �şs�zl�ğ� 951 b�n 
k�ş�d�r ve bunun 130 b�n� (yüzde 13,66'sı) mühend�s-m�mar 
meslektaşlarımız” olduğu �fade ed�lmekted�r.

TMMOB'ye göre, Sanay�leşme ve kalkınma, köklü 
b�r toplumsal dönüşümü �fade etmekted�r. Sanay�leşme 
ve kalkınmanın bütünsel b�rl�ğ�, �st�hdam ve toplumsal 
refah sorunu �le b�rl�kte eğ�t�m, barınma, ulaşım, sağlık, 
gıda, hukuk ve çevre sorunlarını da çözmey� hedefler.”

Değerl� konuklar, sevg�l� meslektaşlarım,
Son günlerde İstanbul'da, Man�sa'da, Elazığ'da 

depremler yaşadık. Ülke adeta beş�k g�b� sallanıyor. 
Ülkem�z çok yakın zamanlarda y�ne çeş�tl� bölgelerde 
daha büyük ve yıkıcı depremler�n olacağını söylemek 
kehanet değ�ld�r. İstat�st�ksel değerlend�rmeler ve b�l�m 
�nsanları neredeyse hergün depremler� d�llend�r�yor. 
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Başta Kocael� olmak üzere Şubem�z etk�nl�k alanında 
bulunan �ller�n de olası depremden etk�leneceğ�n orta 
yerde dururken hala 17 Ağustos 1999 deprem�nde ağır 
hasar almış 29 b�na �le deprem sonrası kontroller 
sonucu yıkım kararı ver�lm�ş 500 b�na kullanıma devam 
ed�yor. Defalarca söylemem�ze rağmen �lg�l� beled�yeler 
ve kamu kurum ve kuruluşları b�r şey yapmıyor.

Depremler g�b� çığ da b�r doğa olayıdır. Van'da 
yaşanan özell�kle 2. nc� çığ felaket�nde askerlerden, 
koruculardan ve köylülerden oluşan sözde “Kurtarma 
Ek�pler�” göz göre göre ölüme gönder�lm�şt�r. Bunun 
hesabı ver�lmek �stenmeyecek ve tıpkı Soma'da 
kaybett�ğ�m�z 301 Madenc�n�n sonu g�b� “Kader”e 
bağlanacaktır. B�z b�l�yoruz k� sıradan b�r doğa olayı olan 
çığ ve depremler gerekl� önlemler alınmadığı, �nsan 
yaşamı �le b�l�m ve teknoloj� h�çe sayıldığı �ç�n maalesef 
ülkem�zde afete dönüşmekted�r.

Sevg�l� meslektaşlarım,
İSİG Mecl�s�n�n ver�ler�ne göre 2014 Yılında en az 

1886, 2015 Yılında en az  1730,  2016 Yılında en az  1970,  
2017 Yılında en az  2006, 2018 Yılında en az  1923 ve  
2019 Yılında en az  1736 İşç� yaşamını y�t�rd�.

Ülkem�zde Meslek hastalık lardan yaşamını 
kaybedenler �se neredeyse �stat�st�klere g�rmemekted�r. 
Dünyada her b�r �ş c�nayet�nde yaşamını kaybeden 1 
�şç�ye karşılık 6 �şç� meslek hastalıklardan yaşamını 
y�t�rd�ğ� �stat�st�klerden anlaşılmaktadır. Bu �stat�st�k 
oranı ülkem�z �ç�n uygulandığında �ş yaşamında 
y�t�rd�kler�m�z�n sayısı ürkütücü boyutlardadır.

Y�ne az sayıda da olsa var olan Meslek Hastalıkları 
Hastaneler� kapatılmıştır. Odamızın da �ç�nde olduğu 
platform Kocael� Ün�vers�tes� bünyes�nde b�r Meslek 
Hastalıkları Pol�kl�n�ğ� ya da Merkez�n�n kurulması 
g�r�ş�mler� devam etmekted�r.

Değerl� Meslektaşlarımız, saygıdeğer konuklar;
Meslektaş sorunlarının, ülke sorunlarından 

a y r ı l a m a y a c a ğ ı  g e rç e ğ � n d e n  h a re k e t l e  t ü m 
çalışmalarımızda, toplum ve kamu yararını meslek ve 
meslektaş çıkarlarından ayrı görmed�k. Mühend�s 
olmanın get�rd�ğ� b�lg� ve tecrübe �le gerek yerel 
yönet�mler�n, gerekse merkez� �kt�darın �craatlarını 
değerlend�ren, gerekt�ğ�nde mücadeleden ger� 
durmayan, meslektaşın, kamunun ve �nsanlığın 
çıkarlarına uygun olanı savunan ç�zg�m�z� sürdürdük. 
Kocael� yerel kamuoyunda b�l�nen �sm�yle “Çöp Yakma 
Tes�s�”, “Kanal İstanbul Projes�”, “İmar Affı” g�b� doğamıza, 
kent�m�ze ve ülkem�ze yıkım get�recek uygulamalara 
karşı emek ve demokras� güçler� �le b�rl�kte mücadele 
ett�k. Öte yandan Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes� 
bünyes�nde oluşturulan çalışma gruplarında görev 
a l a r a k  m e s l e k �  b � l g � m � z  v e  t o p l u m s a l 
sorumluluğumuzun doğrultusunda görüşler�m�z� de 
d�le get�rd�k.

Meslektaşlarımızın fazla mesa� ücret� ve eks�k 
yatırılan s�gorta pr�mler� �le �lg�l� hukuk b�r�m�m�z 
tarafından �şletmelere uyarı ve b�lg�lend�rme met�nler� 
gönder�ld�. Üyeler�m�z�n yasal hakları konusunda 
b�lg�lend�rme sem�nerler� gerçekleşt�rd�k ve bu 
kapsamda önümüzdek� günlerde TMMOB tarafından 
yayınlanacak b�r broşür hazırladık.

14. Dönem Yönet�m Kurulu olarak b�rl�kte üretmek 
ş�arımız gereğ�nce Şube Danışma Kurulumuz, 
Tems�lc�l�k Yürütme Kurullarımız, Kom�syonlarımız, 
İşyer� Tems�lc�l�kler�m�z ve Çalışanlarımızın karar alma 
ve uygulama süreçler�ne etk�n katılımını sağladık. 
Üyeler�m�z�n görüşler�n� almak �ç�n anketler, �şyer� 
z�yaretler� ve genel üye toplantısı yaptık.

Üyeler�m�z�n görüşler�n� almak ve �let�ş�m b�lg�ler�n� 
büyük oranda güncelled�k. Mak�na Mob�l uygulamasını 
şubem�zde kullanıma açtık. Bu uygulama aracılığı �le 
etk�nl�kler�m�z� duyurduk, �ş �lanları yayınladık, 
üyeler�m�z�n yönet�m kurulu ve şube b�r�mler�ne her an 
ulaşımını sağladık.

MMO Kocael� Şube olarak, TMMOB Kocael� İl 
Koord�nasyon Kurulu Sekreterl�ğ� görev�n� üstlend�k; bu 
alandak� çalışmaları öncek� dönemlerdek� çalışmaların 
üzer�ne yen�ler�n� de katarak yürüttük. Bu kapsamda “İş 
Güvenl�ğ� Uzmanlığı Alanında Yaşanan Sorunlar Ve 
Çözüm Öner�ler� Yerel Çalıştayı”,  “Mühend�s, M�mar, 
Şeh�r Plancılarının Güncel Sorunları Ve Çözüm Öner�ler� 
Ye r e l  K u r u l t a y ı ”,  “ K a d ı n  Ye r e l  K u r u l t a y ı ”n ı 
gerçekleşt�rd�k.

TMMOB İKK etk�nl�kler� kapsamında TMMOB bağlı 
şube ve tems�lc�l�kler� �le �şb�rl�ğ� �ç�nde 3. Kent 
Sempozyumu'nu 19-21 Aralık 2019 tar�hler�nde Tar�h� 
Taş B�na'da gerçekleşt�rd�k.

Ayrıntılarını raporumuz �ç�nde bulab�leceğ�n�z kongre 
ve sempozyumları meslektaşlarımız ve �lg�l� kurum ve 
kuruluşların katılımları �le gerçekleşt�rd�k. Bunlardan en 
öneml�s� olan ve MMO adına şubem�z�n yürütücülüğünü 
üstlend�ğ� Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongre ve Serg�s�'n� V. Ulusal 
“#geleceğ�m�zenerj�” ana teması �le 18-19 Ek�m 2019 
tar�h�nde Gebze Tekn�k Ün�vers�tes�'nde gerçekleşt�rd�k. 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z�n yürütücülüğünde Endüstr� 4.0 
ve Sakarya İl Tems�lc�l�ğ�m�z�n yürütücülüğünde Bakım 
Teknoloj�ler� Yerel Sempozyumu'nu gerçekleşt�rd�k.

Öğrenc� üyeler�m�z�n meslek� gel�ş�mler�ne katkı 
sunmak amacıyla tekn�k gez�ler, fuar organ�zasyonları, 
ücrets�z kurslar ve eğ�t�mler düzenled�k, çok sayıda 
öğrenc� üyem�ze staj olanağı yarattık.

Oda ve TMMOB örgütlülüğüne yönel�k �kt�dar 
kuşatmasının daha da yoğunlaşacağı önümüzdek� 
günlerde,örgütlülüğümüzü koruma ve gel�şt�rmey� temel 
b�r pol�t�ka olarak ben�mseyen Odamız; “b�l�mden, 
akıldan, özgürlükten, eş�tl�kten, �nsan ve mühend�s 
emeğ�ne sah�p çıkmaktan ve dayanışma �ç�nde 
olmaktan” yana olan tutumumuzla Örgütlülüğümüze 
ve meslek alanlarımıza yönel�k saldırılara karşı 
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mücadeles�n� sürdürmeye devam edecekt�r.
“Her mühend�s b�raz sanatçıdır ve ş��r sever” d�yerek 

konuşmamı Mel�h Cevdet Anday'dan tamamlayayım:
Uyuyamayacaksın
Memleket�n�n hal�
Sen� seslerle uyandıracak
Oturup yazacaksın
Çünkü sen artık o esk� sen değ�ls�n
Sen s�md� ıssız b�r telgrafhane g�b�s�n,
Durmadan sesler alacak
Sesler vereceks�n
Uyuyamayacaksın
Düzelmeden memleket�n�n hal�
Düzelmeden dünyanın hal�
Gözüne uyku g�rmez k�
Uyumayacaksın
B�r s�s çanı g�b� gecen�n �ç�nde
Ta gün ışıyıncaya kadar
Vakur met�n sade
Çalacaksın.

Şubem�z�n bugünlere taşınmasında büyük emekler� 
olan y�t�rd�ğ�m�z değerler�m�z�, bu dönem aramızdan 
sonsuzluğa uğurladığımız Şube çalışanı Özlem Polat'ı, 
Meslektaşlarımız Bedr� Yecan'ı, … sevg� ve saygıyla anıyor, 
onlardan aldığımız ışığı hep b�rl�kte daha �ler�ye 

taşıyacağımızı ve güzel günlere olan �nancımızı b�r kez 
daha yen�lemek �st�yoruz.

14. çalışma dönem�nde yanımızda olan TMMOB ve 
Oda Yönet�m Kurulu üyeler�ne, Onur ve Denetleme Kurulu 
Üyeler�m�ze, bu dönem b�rl�kte görev yaptığım Yönet�m 
kurulu üyeler�ne, Danışma Kurulumuza, Tems�lc�l�k 
Yürütme Kurullarına, Kom�syon üyeler�m�ze, İşyer� 
Tems�lc�ler�m�ze, Öğrenc� üyeler�m�ze, etk�nl�kler�m�ze ve 
eğ�t�mler�m�ze katkı koyan üyeler�m�ze, çalışmalarımızı 
destekleyen ve katkı koyan tüm üyeler�m�z �le tüm 
çalışanlarımıza teşekkür ed�yorum.

D�n �nsanlarının, doktorların �nt�har ett�ğ�, 
yurttaşlarımızın �şs�zl�kten �nt�har ett�ğ� b�r dönemde 
“Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz” d�yor; “Barış 
�çer�s�nde, Özgürlüğün, Demokras�n�n ve Adalet�n 
hak�m olduğu b�r ülke özlem�yle, İnsana ve Doğaya 
saygıyı öncel�kleyen; Sanay�leşmey�, demokrat�kleşme 
ve kuvvetler ayrılığından ayrı düşünmeyen Odamız ve 
B � r l � ğ � m � z  T M M O B  M E S L E Ğ İ M İ Z E,  Ü L K E M İ Z E, 
HALKIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEKTİR.

Murat KÜREKCİ
MMO Kocael� Şube
14. Dönem Yönet�m Kurulu Başkanı
 
YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
YAŞASIN MMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜ

DEMOKRASİ ŞENLİĞİ ATMOSFERİNDE YAPILAN ŞUBE GENEL 
KURULLARIMIZDA MÜHENDİSLİĞİN VAZGEÇİLMEZLİĞİ SAVUNULDU, 

GERİCİLİĞE “GEÇİT YOK” DENİLDİ
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası'nın (MMO) 81 �l� 

kapsayan 18 Şubes�ne bağlı örgütlülüğü 8-9 Şubat 2020 
tar�hler�nde genel kurullarını ve genel kurul seç�mler�n� 
yaptı. 

Odamızın asl� gücü olan örgütlü üyeler�m�z; Adana, 
Ankara, Antalya, Bursa, Den�zl�, D�yarbakır, Ed�rne, 
Esk�şeh�r, Gaz�antep, İstanbul, İzm�r, Kayser�, Kocael�, 
Konya, Mers�n, Samsun, Trabzon, Zonguldak Şubeler�m�z�n 
genel kurullarında 2018–2020 dönem� Şube çalışmalarını 
değerlend�rd�. S�yas� �kt�darın kamu h�zmetler�n�, 
mühend�sl�ğ�, kamusal meslek� denet�mler� ve Odalarımızı 
dönüştürme çabalarına karşı çıkan Odamız ve TMMOB'n�n 
meslek� demokrat�k ç�zg�s� b�r kez daha onaylandı. Rantçı, 
baskıcı �kt�dara hayır den�ld�. Ülke, kamu, toplum yararına 
oluşan b�l�msel tekn�k meslek� b�r�k�m�m�z�n yen� dönem 
Şube-Oda çalışmalarına yansıtılması �ç�n öner�ler sunuldu. 
B�rl�kte üretme, b�rl�kte karar alma, b�rl�kte yönetme 
çerçeves�nde yönet�mler yen�lend� ve Oda Genel Kurulu 
delegeler� bel�rlend�. 

Genel  kurul lar ımız  �kt �dar ın ant�demok rat �k 
uygulamalarına karşı mühend�sl�ğ�n örgütlü gücünün, 
b�l�m�n, tekn�ğ�n, aydınlanmanın, kamucu, cumhur�yetç�, 
la�k, demokrat�k yaklaşımların b�rer yanıtı oldu. Genel 

kurullarımız b�rer demokras� şenl�ğ� platformu, b�rl�k ve 
dayanışma kürsüler� oldu. 

Gene kurul seç�mler�ne ülke genel�nde çağdaş, 
demokrat, katılımcı mühend�sler vb. l�ste adları �le katılan 
� l e r � c � ,  d e m o k r a t ,  a n t � e m p e r y a l � s t ,  t o p l u m c u 
bel�rlen�mlere sah�p mühend�sler Odamız ve TMMOB'n�n 
geleneksel demokrat�k ç�zg�s�n�n sah�plen�lerek 
sürdürüleceğ�n� gösterd�ler. Bu sonucun alınmasında 
emek ve katkısı bulunan bütün sorumlu, örgütlü 
üyeler�m�ze kamuoyu önünde teşekkür ed�yor ve 
kutluyoruz. 

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası örgütlülüğü, 18-
19 N�san'da yapılacak olan Oda genel kuruluna ve Mayıs 
ayı sonunda yapılacak olan TMMOB genel kuruluna Şube-
Oda genel kurullarından aldığı güçle, ülke, kamu, halk, 
meslek, meslektaş yararlarını b�r bütün olarak esas alan 
bağımsız meslek� demokrat�k ç�zg�s�n� güçlend�rm�ş olarak 
katılacaktır. 

Ya ş a s ı n  M M O  Ö rg ü t l ü l ü ğ ü !  Ya ş a s ı n  T M M O B 
Örgütlülüğü! 

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



15. DÖNEM YÖNETİM KURULUMUZ MAZBATASINI TESLİM ALDI

mmo’dan

15. Dönem Yönet�m Kurulumuz mazbatasını tesl�m 
aldı.

Yen� dönemde de b�l�mden, akıldan, özgürlükten, 
eş�tl�kten yana, daha fazla üret�m ve üye odaklı 

çalışma anlayışımızla, meslektaş hakları, ülke 
demokras�s� ve kamu yararı �ç�n mücadele etmeye 

devam edeceğ�z.

ŞUBE MESLEKTE ONUR YILI ETKİNLİĞİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubem�z�n, tüm üyelem�ze 
yönel�k, "Yen� Yıla Merhaba" 
kokteyl� ve "Meslekte 5., 10., 
1 5 .  v e  2 0 .  O n u r  Y ı l ı 
Belge"ler�n�n takd�m ed�ld�ğ� 
“ M e s l e k t e  O n u r  Y ı l ı 
Etk�nl�ğ�m�z” 1 Şubat 2020 
Cumartes� günü 16.00-19.00 
saatler� arasında Kocael� 
S a n a y �  O d a s ı ' n d a 
gerçekleşt�r�ld�
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SAKARYA İL TEMSİLCİLİĞİ
MESLEKTE ONUR YILLARI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubem�ze bağlı Sakarya İl Tems�lc�l�ğ�m�z�n 
etk�nl�k alanında kayıtlı olan, Meslekte 
5,10,15,20 yılını dolduran üyeler�m�ze Onur 
Belgeler�n�n takd�m ed�ld�ğ� etk�nl�ğ�m�z 25 
Ocak 2020 Cumartes� günü gerçekleşt�r�ld�



şube günlüğü

14. DÖNEM 9. ŞUBE DANIŞMA KURULU
TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HUNDAI ASSAN ÇALIŞANLARINI
UYGULAMALI EĞİTİM BİNAMIZDA AĞIRLADIK

Şube Danışma Kurulu Toplantımız 09.01.2020 
tar�h�nde Şube Toplantı salonumuzda gerçekleşt�r�ld�.

 Yen� dönem çalışma programı üzer�nde f�k�r alış 
ver�ş�nde bulunuldu. Danışma Kurulu toplantımıza 55 
üyem�z katıldı.

Enerj� Ver�ml�l�ğ� Haftası kapsamında, Hyunda� 
Assan f�rmasından 19 mühend�s ve tekn�k personel�, 
b�lg�lend�rme sem�ner� ve tekn�k gez�de UEM 
(Uygulamalı Eğ�t�m B�nası) de ağırladık. Katılımcılara 
enerj� ver�ml�l�ğ� uygulamaları ve mak�na bakım 
konularında b�lg�ler aktarıldı.

ŞUBE ÜYE KAHVALTIMIZ MONTEAIR CAFE
RESTURANT’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üye Kahvaltımız 12 Ocak 2020 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 120 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.

YENİ ÜYE TANIŞMA TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2 7  O c a k  2 0 2 0  t a r � h � n d e  T M M O B  M a k � n a 
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�.
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şube günlüğü

“GÜNÜN ÇORBASI” İSİMLİ TİYATRO OYUNUNU
ÜYELERİMİZLE BİRLİKTE İZLEDİK

KORDSA A.Ş. UYGULAMALI EĞİTİM
MERKEZİMİZİ ZİYARET ETTİ

15. DÖNEM YÖNETİM KURULUMUZ
MAZBATASINI TESLİM ALDI

14. DÖNEM 10. ŞUBE DANIŞMA KURULU
TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

21 Şubat 2020 tar�h�nde Şeh�r T�yatroları tarafından 
Kocael� Kongre Merkez�nde sahne alan "Günün 
Çorbası" adlı oyunu 100 meslektaşımız ve yakını �le 
b�rl�kte �zled�k.

Şube Danışma Kurulu Toplantımız 30.01.2020 
tar�h�nde Şube Toplantı salonumuzda gerçekleşt�r�ld�.

Genel Kurul gündeml� danışma kurulu toplantımıza 
56 üyem�z katılım sağladı. 

ŞUBE MESLEKTE ONUR YILI 
ETKİNLİĞİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubem�z�n, tüm üyelem�ze yönel�k, "Yen� Yıla 
Merhaba Kokteyl�” ve "Meslekte 5., 10., 15. ve 20. Onur 
Yılı Belgeler�n�n takd�m ed�ld�ğ� “Meslekte Onur Yılı 
Etk�nl�ğ�m�z” 1 Şubat 2020 Cumartes� günü 16.00-19.00 
s a a t l e r �  a r a s ı n d a  K o c a e l �  S a n a y �  O d a s ı ' n d a 
gerçekleşt�r�ld�.

Yen� dönemde de b�l�mden, akıldan, özgürlükten, 
eş�tl�kten yana, daha fazla üret�m ve üye odaklı çalışma 
anlayışımızla, meslektaş hakları, ülke demokras�s� ve 
kamu yararı �ç�n mücadele etmeye devam edeceğ�z.

Kordsa A.Ş  çal ışanlar ının bak ım ve enerj � 
konularında farkındalık yaratmak ve yetk�nl�kler�n� 
gel�şt�rmek üzere Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�zde 
gerçekleşt�r�leb�lecek eğ�t�mler� görüşmek üzere z�yaret 
gerçekleşt�rd�. Eğ�t�m konusunda yürütüleb�lecek ortak 
çal ışmalar  F�rma ve Şubem�z yönet�c � ler �nce 
değerlend�r�ld�.

KORUYUCU VE KESTİRİMCİ BAKIMDA
YAĞ ANALİZLERİNİN ÖNEMİ SEMİNERİMİZ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
“KORUYUCU ve 

K E S T İ R İ M C İ 
B A K I M D A  Y A Ğ 
A N A L İ Z L E R İ N İ N 
Ö N E M İ ” k o n u l u 
sem�ner �m�z  20 
Ş u b a t  2 0 2 0 
Perşembe günü 

saat:14:00 – 17:00 arasında MMO Kocael� Şubes� 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�zde ücrets�z olarak 
gerçekleşt�r�ld�.    

Türk Tes�sat Mühend�sler� Derneğ� (TTMD) �le MMO 
Kocael� Şube ortak etk�nl�ğ� olarak gerçekleşt�r�len  
sem�ner�; Belkız ENGİN -K�mya Mühend�s� – Laboratuvar 
Müdürü / SGS, Umut ARSLAN- K�myager – OCM 
D�yagnost�k (Yorumlama) Uzmanı (MLAII)/ SGS  sundu



şube günlüğü - bolu

ÜYE KAHVALTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİKBOLU ÇİMENTO FABRİKASI ZİYARETİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BOLU GEZER TERLİK FİRMASI ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA
FİRMA ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

05.02.2020 tar�h�nde Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z �le 
Bolu Ç�mento Fabr�kasında çalışan üyeler�m�ze z�yaret 
gerçekleşt�r�ld�.

05.02.2020 Tar�h�nde Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z �le 
Bolu Gezer Ter l �k  çal ışan üyeler �m�ze z�yaret 
gerçekleşt�r�ld�.

BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ MESLEKTE ONUR
YILLARI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

05.02.2020 Tar�h�nde Meslekte 5.-10.-15.-20. Onur 
yıllarını dolduran meslektaşlarımıza Bolu Köroğlu 
Otelde 70 k�ş�n�n katılım sağladığı organ�zasyonda 
belgeler� takd�m ed�ld�. 

şube günlüğü - sakarya

Mak�na Mühend�sler� Odası Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� 
olarak geleneksel üye kahvaltımızı üyeler�m�z ve a�leler� �le 
b�rl�kde sıcak ve sam�m� b�r ortamda Serd�van Lera Cafe 
Restauranda gerçekleşt�rd�k. Etk�nl�ğ�m�ze toplamda  120  
k�ş�  katılım sağladı.

Seç�m çalışmaları kapsamında ALİMEX, ARMA FİLTRE, 
ÇAMSAN, DAIKIN, SAKARYA 2. OSB Bölge Müdürlüğü ve 
ASAŞ ALÜMİNYUM f�rmalarına z�yaret düzenled�k ve 
üyeler�mİzle b�r araya geld�k.

GELENEKSEL ÜYE TOPLANTISI VE
KOKTEYLİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Mak�na Mühend�sler� Odası Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� 
olarak Genel Üye Toplantısı ve Kokteyl�n� Serd�van Lera 
Cafe Restauranta’da  gerçekleşt�rd�k. Aynı zamanda 
meslek'te 5,10,15,20 yılını dolduran üyeler�m�ze onur 
yılı belgeler�n� takd�m ett�k. Etk�nl�ğ�m�ze yaklaşık 80 
üyem�z katılım sağladı.
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ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - gebze

ÜYELERİMİZİ İŞ YERLERİNDE
ZİYARET ETTİK

ENERJİ KİMLİK BELGESİ BİLGİLENDİRME
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KOMİSYONLAR ORTAK TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TRELLEBORG GREVİNE DAYANIŞMA
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z olarak üyeler�m�z� �ş 
yerler�nde z�yaret ett�k. 2020 oda ajandalarımızı 
üyeler�m�ze ulaştırdık. Oda ve meslek� çalışmalarımızın 
p a y l a ş ı l d ı ğ ı  z � y a r e t l e r d e  s a n a y � y e  y ö n e l � k 
yapaılab�leceklerm�z konusunda meslektaşlarrımızın 
f�k�rler�n� aldık.

Tems�lc�l�ğ�m�z lokal�n de 01 Ocak 2011 önces� 
ruhsat almış b�nalarda EKB sürec� ve f�rmaların bu 
sürece akred�tasyonu �le �lg�l� b�lg�lend�rme sem�ner� 
gerçekleşt�r�ld�. Şube tekn�k görevl�m�z Mak�na 
Mühend�s� Tül�n Tosunoğlu Türe'n�n sunumuyla 
gerçekleşt�r�len sem�nere İnşaat Mühend�sler� Odası, 
M�marlar Odası ve Elektr�k Mühend�ler� Odası üyeler� de 
katılım sağladı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Teknoloj� Kom�syonunun 
k a t k ı l a r ı  � l e  “ E n d ü s t r � y e l  Ya ğ l a r  S e m � n e r � ” 
gerçekleşt�r � ld� .  Sayın İsa ULAŞ'ın sunumuyla 
gerçekleşt�r�len sem�nere 20 üyem�z katılım sağladı. 

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z bünyes�nde kurulan 
kom�syonlarımız 2 yıllık çalışma dönemler�ne a�t 
d e ğ e r l e n d � r m e  t o p l a n t ı s ı  g e r ç e k l e ş t � r d � l e r. 
Gerçekleşt�r�len etk�nl�kler�n değerlend�r�ld�ğ� 
toplantılarda önümüzdek� döneme da�r de neler 
yapılab�leceğ� üzer�ne konuşuldu.

Petrol İş Send�kasının örgütlü olduğu Trelleborg 
fabr�kasında toplu sözleşme hakları �ç�n grevde olan 
Trelleborg �şç�ler�n� grevler�n�n 38. gününde z�yaret 
ett�k. Dayanışma duygularının �let�ld�ğ� z�yarete 
yürütme kurulu üyeler�m�z katıldı.



GELENEKSEL ÜYE KAHVALTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - gebze

GENEL METEROLOJİ VE ÖLÇÜM
BELİRSİZLİĞİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MAKİNA ÖĞRENMESİ VE YAPAY ZEKA İLE
KESTİRİMCİ BAKIM SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Teknoloj� kom�syonumuzun katkıları 18 Ocak 2020 
tar�h�nde Sayın Taylan TAŞKIRAN'nın sunumuyla Genel 
Metroloj� ve Ölçüm Bel�rs�zl�ğ� sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. 
Sem�nere 18 üyem�z katılım sağladı.

Endüstr� ve İşletme Mühend�sler� kom�syonumuzun 
katkıları 20 Ocak 2020 tar�h�nde Sayın Özgür DİNÇOL'un 
sunumuyla Tedar�k Z�nc�r �  Yönet�m� sem�ner� 
gerçekleşt�r�ld�. Sem�nere 30 üyem�z katılım sağladı.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ BİLGİLENDİRME 
EMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Endüstr� ve İşletme Mühend�sler� kom�syonumuzun 
katkıları 23 Ocak 2020 tar�h�nde Sayın Al� Tayfun GÜR'ün 
sunumuyla Kal�te Yönet�m S�stemler� sem�ner� 
gerçekleşt�r�ld�. Sem�nere 23 üyem�z katılım sağladı.

Sosyal Etk�nl�kler Kom�syonumuzun katkıları �le 
Geleneksel Üye Kahvaltımız 26 Ocak 2020 tar�h�nde 
Esk�h�sar da gerçekleşt�r�ld�. Üyeler�m�z ve a�leler�n�n 
katılım sağladığı etk�nl�ğ�m�ze 96 k�ş� katıldı

Teknoloj� kom�syonumuzun katkıları 28 Ocak 2020 
tar�h�nde Sayın Ayhan ÖZTÜRK'ün sunumuyla Mak�na 
Öğrenmes� ve Yapay Zeka �le Kest�r�mc� Bakım sem�ner� 
gerçekleşt�r�ld�. Sem�nere 30 üyem�z katılım sağladı.
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basın açıklamasışube günlüğü - düzce

GENEL METEROLOJİ VE ÖLÇÜM
BELİRSİZLİĞİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ
KAHVALTIDA BULUŞTU

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Düzce İl 
Tems�lc�l�ğ� üyeler� ve a�leler� Düzce 1. Organ�ze Sanay� 
Bölges�'nde bulunan b�r restaurantta geleneksel olarak 
her yıl düzenlenen üye kahvaltısında buluştu.

Organ�zasyonda Meslekte 5, 10, 15 ve 20 yıllarını 
doldurmuş olan üyelere Onur belgeler� de ver�ld�.

19-20-21 Şubat  2020 tar �hler �nde Mak �na 
Mühend�sler� Odası Düzce İl Tems�lc�l�ğ�nde 15 k�ş�n�n 
katıldığı Enerj� K�ml�k Belges� eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld�

KAOB ÇÖP BERTARAF TESİSİ YER SEÇİMİ
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

B�leşen� olduğumuz Kocael� Akadem�k Odalar B�rl�ğ�n�n, 
Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes� �le b�rl�kte yürüttüğü Atık 
Bertaraf Tes�s� Yer Seç�m�ne �l�şk�n KAOB tarafından 
M�marlar Odası Tar�h� b�nada basın açık laması 
gerçekleşt�r�ld�.

Kocael� Akadem�k Odalar B�rl�ğ� adına konuşan Şube 
Başkanımız Murat Kürekc�; Büyükşeh�r başkanının 
değ�şmes�n�n ardından çöp yakma tes�s� ÇED'�nden 
vazgeç�lmes�yle, Kocael� halkın�n ve Kocael� Akadem�k 
Odalar B�rl�ğ� n�n başta olmak üzere verd�ğ� mücadele 
sayes�nde bu sürece gel�nd�ğ�n� bel�rtt�.

Kamudan, doğadan ve demokras�den yana b�r beled�ye 
anlayışını savunarak  atık bertaraf tes�s�n�n yer bel�rleme 

çalışmasına katkı koymak üzere KAOB'un yola çıktığını 
�fade ett�. Büyükşeh�r Beled�yes�'nden gelen b�lg� ve 
ver�ler doğrultusunda sahada yapılan �ncelemeler �le 
Gebze ve D�lovasında olmak üzere �k� yer�n öner�ld�ğ�n�, 
İzm�t �ç�n �se yer bel�rleme çalışması devam ederken  
Beled�ye yetk�l�ler�n�n Kandıra bölges� �ç�n yaptığı 
açıklamaya da�r b�r değerlend�rmen�n KAOB tarafından 
yapılmadığını ,  Beled�ye tarafından al ınmış ve 
kamuoyuyla paylaşılmış bu kararın tarafı olunmadığını, 
bundan sonra çevre ve kamu adına sürec�n tak�pç�s� 
olunacağını bel�rtt�. 

YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI  METNİ;                                                                                        
KOCAELİ � l �n�n Evsel  Atık Sorunu'nun çözümü 
konusunda,  Kocael� Akadem�k Odalar B�rl�ğ� (KAOB) �le 
Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes�n�n( KBB) ortak çalışma 
�rades� gel�şt�rerek yaptığı çalışmalar hakkında b�lg� 
vermek ve gel�nen noktanın kent kamuoyuyla 
paylaşılması, bazı yanlış anlamaların g�der�lmes� �ç�n b�r 
gerekl�l�k hal�ne gelm�şt�r.

13.06.2019 günü KAOB ve KBB' n�n ortak çalışma �rades� 
kararı alması üzer�ne, çalışma �lkeler� ve yöntem�n�n de 
bel�rlend�ğ� 05.07.2019 tar�hl� toplantıda, ATIK BERTARAF 
TESİSİ YER SEÇİMİ KOMİSYONU �le ATIK YÖNETİM 
KOMİSYONU 'nun oluşturulması ve uzmanlarla b�rl�kte 
KBB �lg�l�ler�n�n b�rl�kte çalışma yapması kararlaştırılmıştı. 

* İlk toplantısını 11.07.2019 tar�h�nde yapan ATIK 
YÖNETİMİ KOMİSYONU, 24.10.2019 tar�h�nde yapılan 
son toplantısında KBB Başkanlığı ve KAOB Başkanlar 



basın açıklaması

k u r u l u n u n  g ö r ü ş  v e 
öner�ler�ne sunmak üzere 
Ç E R Ç E V E  R A P O R U '  n u 
h a z ı r l a y a r a k  1 . e t a p 
çalışmasını tamamladı. Atık 
Yönet�m� Çerçeve Raporu, 
B a ş k a n l a r ı n  g ö r ü ş  v e 
ö n e r � l e r � n e  h e n ü z 
sunulamadı. 19 Şubat 2020 
Çarşamba günü (yarın) KBB 
Başkanının da katılacağı Atık 
Yönet�m� Çerçeve Raporu 
ü z e r � n e  y a p ı l a c a k 
d e ğ e r l e n d � r m e 
toplantısında ortaya çıkacak 
g ö r ü ş  v e  ö n e r � l e r 
doğrultusunda, KAOB ve KBB uzmanlarından oluşan 
ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU' nun çalışmalarına devam 
edeceğ� beklenmekted�r.

* İlk toplantısını 10.07.2019 tar�h�nde yapan ATIK 
BERTARAF TESİSİ YER SEÇİMİ KOMİSYONU, Kocael� 
Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Sn.Tah�r BÜYÜKAKIN, Genel 
Sekreter� Sn. Balam�r GÜNDOĞDU, Genel Sekreter 
Yardımcısı Sn. Gökmen MENGÜÇ ve Beled�ye Bürokrat ve 
çalışanlarının katıldığı 05.10.2019 tar�hl� toplantıyla 
çalışmalarını tamamlamış; 13.06.2019-05.10.2019 arasını 
kapsayan yazılı raporunu da 30 Ocak 2020 günü KBB 
Başkanı Sayın Tah�r BÜYÜKAKIN'a sunmuştur.

Gerek 5 Ek�m 2019 tar�hl�, gerekse 30 Ocak 2020 tar�hl� 
KAOB-KBB toplantılarINda; Kom�syon çalışmaları ve 
ç a l ı ş m a l a r  n e t � c e s � n d e  o l u ş a n  K AO B  G ö r ü ş ü 
paylaşılmıştır. Yapılan çalışmalar ve oluşan KAOB 
görüşünü s�zlerle paylaşıyoruz.       

- KAOB tarafından oluşturulan 30 Ocak 2020 tar�hl� 
13.06.2019-05.10.2019 arasını kapsayan “KOCAELİ 
İLİNDE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ATIK BERTARAF 
TESİS(LER)İ YER SEÇİMİ RAPORU”nda yer alan genel ve 
alternat�f alanlara a�t ver� ve b�lg�ler Kocael� Büyükşeh�r 
Beled�yes�nce sağlanmış olup, değerlend�rmeler KAOB 
tarafından yapılmıştır.

-  R a p o r  s ü r e c � n d e,  1 3 . 0 6 . 2 0 1 9  v e  5 . 1 0 . 2 0 1 9 
toplantılarıyla b�rl�kte toplam 12 adet toplantı 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu tar�h aralığında �st�snalar har�ç 
olmak üzere her hafta Çarşamba günler� saat 17:00'de 
of�s toplantıları ve bel�rlenen günlerde �se araz� 
�ncelemeler� yapılmıştır

- Nüfus yoğunluğu ve buna bağlı olarak oluşan atık 
m�ktarları d�kkate alınarak; İzm�t Körfez�'n�n kuzey�nde 2 
adet, güney�nde �se 1 adet uygun büyüklüklerde düzenl� 
depolama alanı bel�rlenmes� hedeflenmekle b�rl�kte, 
a l t e r n a t � f  a l a n l a r ı n  d u r u m u n a  g ö r e  b u  s a y ı 

değ�şeb� leceğ�  ve 2017 
t a r � h � n d e  K a m u o y u y l a 
paylaş ı lan “KBB Kocael � 
Kentsel Atıktan Enerj� Üret�m 
Tes�s� Projes�ne İl�şk�n Kocael� 
Akadem�k Meslek Odaları 
B � r l � ğ �  R a p o r u” n u n  b u 
çalışma sürec�nde öncel�kl� 
referans kaynaklarından 
o l d u ğ u  K A O B  v e  K B B 
y e t k � l � l e r � n � n  o r t a k 
k a b u l l e r � n d e n  o l d u ğ u 
çal ışma prens�b�  olarak 
ben�msenm�şt�r.

-  A l t e r n a t � f  a l a n l a r ı n 
araştırılmasında öncel�k olarak; sırası �le çevresel, 
ekonom�k, sosyal/kamu memnun�yet� kr�terler� 
ben�msenm�şt�r. Alternat�f alanların bel�rlenmes� 
esnasında;

Maden sahası vasfında olan ve rezerv� b�ten yerler �le 
ver�ms�z ormanlar ve orman �ç� açıklıkların taranması 
öncel�kl� yer seç�m kr�ter� olarak bel�rlenm�şt�r.

Alternat�f alanlar, aşağıdak� kr�terler üzer�nden ön 
değerlend�rmeye tab� tutulmuştur.:

Hak�m rüzgarlar ve �kl�m yönünden değerlend�r�lmes�,

Yeraltı ve yüzeysel su kaynakları ve koruma havzalarının 
durumu,

Doğal kaynaklar ve kültürel m�ras durumu (Ver�ml� 
Orman alanı, SİT alanı vs durumlar dah�l)

Yerleş�m yerler�ne uzaklık kr�terler� ben�msenm�şt�r.

- Çalışma Grubun tarafından, toplamda 16 adet alan �ç�n 
Of�s çalışmaları yapılmış, b�r kısım alanın “olab�l�rl�ğ�” 
üzer�nden of�s çalışmalarına �laveten araz� �ncelemeler� 
de yapılmıştır.

Olası Alanlar �çer�s�nde Gebze 1,2,3 Nolu Alanlar, D�lovası 
1,2,3 Nolu Alanlar, Körfez 1 Nolu Alan, İzm�t 1, ve 2 Nolu 
Alanlar �le İzm�t KBB Fen İşler� Taşocağı �ç�n Of�s 
çalışmaları ve araz� �ncelemeler� b�rl�kte yürütülürken; 
Gebze 4 Nolu Alan, İzm�t 3 Nolu Alan, Kandıra 1 ve 2 Nolu 
Alanlar, Kartepe 1 Nolu Alan �le D�lovası'ndak� kapatılan 
Depolama Alanı �ç�n çeş�tl� önem sev�yeler�nde sadece 
of�s çalışmaları yapılmıştır.

-Alternat�f alanların değerlend�r�lmes�ne da�r KBB �le 
KAOB Uzmanlarının yaklaşımları farklılaşmıştır. KAOB 
TEMSİLCİLERİ Çevresel Faktörler� ön şart olarak 
bel�rleyerek alan seç�m�ne yönelm�ş. Çevresel Faktörler 
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basın açıklaması

açısından yapılan Ön Değerlend�rmey� geçemeyen 
yerler alternat�f olmaktan çıkarılmıştır. Bu yaklaşımla;

- 16 alternat�f yerden 12' s� ÇEVRESEL FAKTÖRLER 
temel�nde ve öncel�ğ�nde, kom�syonda görev alan KAOB 
ü y e l e r � n � n  g ö r ü ş l e r �  d o ğ r u l t u s u n d a  ö n 
değerlend�rmeden elenerek alternat�f yer olmaktan 
çıkartılmıştır.

Karar sürec�n�n “Ön Değerlend�rme” aşamasını geçen 
“Gebze 1 Nolu Alan, D�lovası 2 Nolu Alan, Gebze 4 Nolu 
Alan ve D�lovası Kapatılan Depolama Alanları” kend� 
özgül durumları açısından yen�den değerlend�r�lm�ş 
olup,

“D�lovası Kapatılan Depolama Alanı” kapas�te azlığı 
neden�yle,

Gebze 4 Nolu Alanda, özel b�r ş�rket�n faal�yet yürütmes� 
sebeb� �le Çalışma Grubuyla b�rl�kte araz� �ncelemes� 
yapılmaması, Özel ş�rket �şletmes� ekonom�k ömrünü 
sürdürmes�,  ekonom�k ömrünün tamamlanması �ç�n 
gerekl� süre konusunda b�lg� bulunmaması, Hak�m 
rüzgar etk�s� �le Ballıkayalar Tab�at Parkına olası etk�s�ne 
yönel�k araştırmanın varlığı hakkında b�lg� ed�n�lmem�ş 
olması gerekçeler�yle alternat�f alanlar arasında 
bulunmakla b�rl�kte, bu aşamada değerlend�rme dışı 
tutulmuştur.

Bu yaklaşımla, 2 adet alternat�f alan öne çıkmış olup, 
SAYISAL DEĞERLENDİRME sürec�ne gerek kalmaksızın 
Gebze 1 Nolu Alan ve D�lovası 2 Nolu Alanlar açısından 
öncel�klend�rme yapılmıştır.

Kalan bu 2 alternat�f alanın özell�kler� karşılaştırılmıştır. 
D�lovası �lçes� sınırları �çer�s�nde bulunan D�lovası 2 Nolu 
Alan'ının, Prodükt�f olmayan mak� vejetasyonu, 150 ha 
büyüklükte ve hal�hazırda alanın İmar Planlarında “İmara 
İşl� Çöp Alanı” (İlg�l� kurum ve kuruluşların “Uygun” 
görüşler �n�n al ındığı  anlamı da taşımaktadır. ) 
özell�kler�yle; Gebze �lçes� sınırları �çer�s�nde bulunan 
Gebze 1 Nolu Alanın 12 ha büyüklükte, İSKİ Uzun Mesafe 
Koruma Alanı Sınırında, 2020 yılı Haz�ran ayına kadar alt 
yüklen�c�ler�n çalışacağı b�lg�s�,  Kuzey Marmara Otoban 
Yolu �le batısında Kadıllı Otoban Bağlantı yollarının da 
bulunması özell�kler�ne göre, öncel�klend�r�lmes�n�n 
uygun olduğu değerlend�r�lm�şt�r.

Bu açık lamalar kapsamında,  çalışmanın bu 
aşamasında, 16 adet alternat�f alan �çer�s�nde Atık 
Bertaraf Depolama Alanı olarak öncel�k sırası �le

D�lovası 2 Nolu Alan,

Gebze 1 Nolu Alan
tarafımızca uygun olarak değerlend�r�lm�şt�r.

Bu aşamada, KBB Başkanınca kamuoyuna açıklanan Atık 
Bertaraf Depolama Alanı olarak �lan ed�len Kandıra 
Cezaev� bölges�ndek� alan �lg�l� olarak da şunları 
söylemek gerekmekted�r:

Öncel�kle, açıklanan alan KBB yetk�l�ler�nce ATIK 
BERTARAF TESİSİ YER SEÇİMİ KOMİSYONU gündem�ne 
get�r�lm�ş ancak Cezaev�n�n doğusundan geçmes� 
planlanan yolun bu alandan geçmes� gerekçes�yle alan, 
araz� �ncelemes� dah� yapılmadan alternat�f olmaktan 
çıkarılmıştır.

5.10.2019 tar�hl� toplantıda, KAOB yetk�l�ler�n�n 
görüşler�n� sözlü olarak (30 Ocak 2020 tar�h�nde �se yazılı 
olarak)  “Gebze Bölges�nde alternat�f  alanlar ın 
oluşab�ld�ğ�, ancak İzm�t ve İzm�t Körfez�n�n güney�nde 
alternat�f alanların oluşmadığı” yönündek� özet 
görüşler�n� �çeren �fadeler� üzer�ne yen�den gündeme 
gelm�ş; yolun güzergahının değ�şeb�leceğ� �fade ed�lm�ş 
olup, bu tar�hten sonra yalnızca KBB tarafından 
(KAOB'UN katılmadığı) b�r süreç �şlet�lm�ş ve kamuoyuna 
bu yer Depolama alanı olarak açıklanmıştır. Özetle KBB 
tarafından Atık Bertaraf Tes�s� ve Depolama Alanı olarak 
açıklanan Kandıra-Akçakese'de bulunan yer �le �lg�l� 
olarak Yol güzergâhının değ�ş�m� senaryosuna göre 
K A O B  t a r a f ı n d a n  o l u m l u  y a  d a  o l u m s u z  b � r 
değerlend�rmede bulunulmamıştır.

30.01.2020 tar�hl� toplantıda KBB Başkanlığı, konunun 
önem�, ac�l�yet� ve bu bölgede başkaca alternat�f b�r yer 
gel�şt�r�lememes� gerekçeler� �le bu alanda ÇED sürec�n�n 
başlatılmasını öngördükler�n� �fade etm�ş ve KAOB' un 
�lg�l� uzman b�r�mler�yle ÇED sürec�nde yer almasını, bu 
sürec� b�rl�kte yönetmey� önerm�şt�r. KBB Başkanlığının 
bu öner�s�, KAOB Başkanlar kurulunun 03.02.2020 tar�hl� 
toplantısında görüşülmüş ve KAOB' un Atık Yönet�m�ne 
�l�şk�n görüşler�n� �çeren ve 2018 yılında KBB Başkanlığına 
sundukları rapor �le 05.10.2019 tar�hl� toplantıda sunulan 
ve yukarıda özetlenen Yer Bel�rleme Çalışmaları 
temel�nde ayrıntılı olarak değerlend�r�lm�şt�r.                           

Bu değerlend�rmeler sonucunda; Öner�  olarak 
sunduğumuz yerlere ek olarak; KBB Başkanlığının, 
Akçakese bölges�ndek� alternat�f alanın ATIK BERTARAF 
TESİSİ VE DEPOLAMA ALANI olarak kamuoyu �le 
paylaştığı ve başlatılmasını öngördüğü ÇED sürec�n�n, 
KAOB'un, ÇED süreçler� ve konu �le �lg�l� uzman k�ş�lerden 
oluşacak b�r Çalışma Grubu aracılığıyla,  kamusal 
denet�m rolünü üstleneceğ�n� kamuoyuyla saygıyla 
paylaşıyoruz.

Kocael� Akadem�k Odalar B�rl�ğ� adına,
Kocael� Tab�p Odası
KAOB Dönem Sözcüsü
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21. YÜZYIL İÇİN 21 DERS
Yuval Noah HARARI

ÇİZGİLİ PİJAMALI ÇOCUK
John BOYNE

21. yüzyılın en çok ses 
get�ren düşünürler�nden Yuval 
N o a h  H a r a r � ,  � l k  k � t a b ı 
S a p � e n s ' t e  � n s a n ı n  n a s ı l 
ö n e m s � z  b � r  h a y v a n d a n 
d ü n y a n ı n  e f e n d � s � n e 
dönüştüğünü, �k�nc� k�tabı 
H o m o  D e u s ' t a  ç a r p ı c ı 
ö n g ö r ü l e r � y l e  � n s a n l ı ğ ı n 
ö lümsüzlük ,  mut luluk  ve 
t a n r ı s a l l ı k  p e ş � n d e k � 
yolculuğunu ele almıştı. 21. 
Y ü z y ı l  İ ç � n  2 1  D e r s  � s e 
yüzyılımızın eş� benzer� görülmem�ş teknoloj�k ve 
ekonom�k kırılmalarıyla ve yaşanan aralıksız değ�ş�mlerle 
başa çıkab�lmek �ç�n elzem soruları tartışmaya açıyor.

Tanrı ger� m� dönüyor?
B�lg�sayarlar ve robotlar �nsan olmanın anlamını nasıl 

değ�şt�recek?
Yalan haber salgını karşısında ne yapab�l�r�z?
Büyük Ver� b�z� sürekl� �zlerken, seçme özgürlüğümüzü 

nasıl ger� kazanab�l�r�z?
Dünyayı anlayamıyorsak doğruyla yanlışı, haklıyla 

haksızı nasıl ayırt edeceğ�z?
Ufkumuzu aşan, bütünüyle �nsan kontrolünün dışında 

dönen ve tüm tanrılarla �deoloj�lere gölge düşüren b�r 
dünyada sağlam b�r et�k zem�n bulmak mümkün mü?

Homo sap�ens yarattığı dünyayı anlamlandırma 
yet�s�ne sah�p m�? Gerçekl�ğ� kurmacadan ayıran bel�rg�n 
b�r sınır kaldı mı?

Eş�ts�zl�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n açtığı dertlere 
m�ll�yetç�l�k deva olab�l�r m�?

Esk� anlatıların çöküp yer�ne yen�ler�n�n gelmed�ğ� b�r 
çağda ne tür becer�lere �ht�yacımız var?

Harar� bu ve benzer� çok temel soru(n)ları, her b�r� 
b�rb�r�nden kışkırtıcı ve der�nl�kl� 21 bölümde ele alırken, 
daha öncek� k�taplarında ortaya koyduğu f�k�rlere 
dayanarak s�yas�, teknoloj�k, toplumsal ve varoluşsal 
zorluklara açıklık get�r�yor. (Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 372
Baskı Yılı: 2018
Yayınev�: Kolekt�f Yayınları

K�tap çocuk karakter Bruno �le başlıyor. Bruno ülkede 
olup b�ten b�r savaşı henüz anlayamayan ve sadece 
evler�nden ayrılmak �stemed�ğ� arkadaşlarıyla doyasıya 
oyun oynamak �steyen 9 yaşında erkek b�r çocuktur.B�r gün 
okuldan geld�ğ�nde evler�nden taşınmaları gerekt�ğ�n� 

s ö y l e y e n 
a n n e s � , ş e h � r 
değ�şt�rmeler�n�n 
o n l a r  � ç � n  g ü ze l 
olduğuna �nandığı 
değ�ş�mlere neden 
o l a c a ğ ı n ı 
s ö y l e r. B r u n o  b u 
d u r u m u  h � ç 
� s t e m e s e  d e 
babasının Naz� Asker� olduğunu ve görev� neden�yle 
evler�nde ayrılmaları gerekt�ğ�n� b�l�r…

A�le, tüm dış çevreden �zole ed�lm�ş ster�l ve bulunduğu 
muh�tte tek olan evler�ne yerleş�r…Bruno ablası �le oda 
seçme kavgalarından sonra dış dünyayı merak eder ve b�r 
oyun arkadaşı bulmak �ç�n ev�n bahçes�ne çıkar.Meraklı 
bakış açısından onun büyüyünce kaş�f olma �steğ� aslında 
onu b�r arkadaş bulma heyecanı �le bambaşka sonuçlara 
ulaştırır…Evler�, arka bahçes� gen�ş b�r araz�ye sah�p 
ağaçlarla donanmış olan Bruno,daha önce penceres�nden 
gördüğü evler�nden b�raz uzakta olan kend�s�n�n orayı 
ç�ftl�k d�ye adlandırdığı o yere g�tmek �ster. Aslında orası b�r 
ç�ftl�k değ�l, toplama kampıdır. 9 yaşında k� b�r çocuk 
toplama kampının ne olduğunu henüz b�lmemekted�r…

B�r kaç bu yere meraklı g�d�ş gel�şler�n�n ardından tel 
ö r g ü n ü n  a r k a s ı n d a  b � r  ç o c u k  g ö r ü r . H e m e n 
tanışmak,arkadaş olmak ve oyun oynamak �ster.Bruno, 
merhaba der,burada keş�f yaptığını ve adını söyler ve 
çocukta adını söyler, bende Shmuel der; ve yanında ekmek 
olup olmadığını sorar. Bruno, Shmuel'un neden aç 
olduğunu,neden ç�zg�l� p�jama g�yd�ğ�n� henüz anlayamaz 
ve b�r gün onunla b�rl�kte o p�jamalardan g�yd�ğ�nde bu 
durumunun onun hayatında k� en büyük keş�f olduğunu 
acımasızca öğren�r…

“Ç�zg�l� P�jamalı Çocuk” Naz� Almanya'sının Yahud� 
kökenl� �nsanlara düzenled�ğ� b�r soykırımı,2.Dünya Savaşı 
dönem�n�n en soğuk,en acımasız yönler�n� konu 
almaktadır.B�r çocuk karakter�n gözünden ırk ayırmaksızın 
arkadaş olunab�lecek sevg� bağlarını aslında herkes�n 
�ç�nde olduğunu anlatmaktadır.Aynı gün doğmuş; b�r� 
Alman,d�ğer� Yahud� olan 9 yaşlarında k� Bruno ve Shmuel. 
Hayat onlara b�r tel örgünün ötes�ne geçmeks�z�n arkadaş 
olup b�rb�rler�n�n eller�n� bırakmadan ölüme dah� 
g�d�leb�leceğ�n� gösterm�şt�r…

Bu k�tabı okumaya başladığınızda, kend�n�z� Bruno 
adında dokuz yaşında b�r çocukla yolculuğa çıkmış 
bulacaksınız (ama bu k�tap dokuz yaşındak�ler �ç�n 
değ�l, her yaş grubunun okuması gereken b�r k�tap). Ve 
er geç kend�n�z� Bruno �le b�rl�kte b�r tel örgüde 
bulacaksınız. Umarız, hayatınız boyunca böyle b�r tel 
örgünün öbür ucuna geçmek zorunda kalmazsınız.

Sayfa Sayısı: 208
Baskı Yılı: 2016
Yayınev�: Tudem Yayınları
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Derleyen: N. Gökhan Duman

Apple'ın �Phone'dan çok daha fazla satan ürünü hang�s�?
Samsung'tan daha az telefon satmasına karşın �Phone 

satışlarından daha çok gel�r elde etmey� başaran Apple, gelecek 
aylarda yen� nes�l �Phone modeller�yle kullanıcılarının karşısına 
çıkmaya hazırlanıyor. Pek� Apple'ın en çok satan ürünü hang�s�? 
Pek çok k�ş� bu c�hazın b�r �Phone model� olduğunu düşünürken, 
�ş�n aslı oldukça farklı: A�rPods! 

Kablosuz kulaklık pazarında öneml� oranda b�r pazar payını 
el�nde bulunduran Apple, 15 m�lyar dolarlık satış hedef�ne 
ulaşmaya çalışıyor. Yan� ş�rket�n toplamda 85 m�lyondan fazla 
A�rPods satması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bu da Apple'ın 
A�rPods'u �Phone'dan daha çok sattığını ortaya koyuyor. 

Ş�rket, son olarak A�rPods Pro adında yen� b�r ürün ortaya 
çıkarmış ve Türk�ye'de 1899 TL'den alıcısına ulaşmaya başlamıştı. 
C�hazın en öneml� özell�ğ� �se akt�f gürültü engelleme 
teknoloj�s�n� kullanıyor olması... Ş�rkete yakın kaynakların 
�dd�asına göre �se Apple, bu ay �Phone 9'u tanıtacak, beraber�nde 
�se A�rPods L�te veya A�rPods Pro L�te adında f�yatı uygun b�r 
kablosuz kulaklık duyuracak.

LG, koronav�rüs neden�yle �k� fabr�kasını kapatma kararı 
aldı

Koronav�rüsün ortaya çıkmasıyla b�rl�kte Mob�l Dünya 
Kongres�'nden çek�leceğ�n� açıklayan �lk ş�rket olan LG, bu kez 
merkez�n�n bulunduğu Güney Kore'de �k� fabr�kasını b�rden 
kapatma kararı aldı. Geç�c� olarak uygulanacak olan bu kapatma 
kararının Samsung çalışanının koronav�rüs taşıdığı tesp�t 
ed�ld�kten sonra alınması d�kkat çekt�. Güney Kore'n�n Gum� 
şehr�nde bulunan fabr�kada çalışanında v�rüs yakalayan 
Samsung'un çok geçmeden fabr�kasını kapattığı d�kkat çekm�şt�. 
Benzer b�r karar �se bu kez LG'den geld�; herhang� b�r vaka �le 
karşılaşılmamasına karşın önlem olarak LG'n�n �k� fabr�kasını 
geç�c� olarak durdurduğu d�kkat çek�yor. 

Reuters'ta yer alan habere göre LG'n�n kapattığı fabr�kalarda 
LG Innoteck adı altında �Phone'lar �ç�n kamera modülü 
üret�l�yordu. Yan� �Phone 11 ser�s�nde gördüğümüz kamera 
modüller�n�n b�r kısmı LG'n�n kapatılan bu fabr�kalarından çıkış 
yaptı. 

Dolayısıyla LG'n�n aldığı bu kararın sadece ş�rket� değ�l, 
�Phone'un m�marı Apple'ı ve dolayısıyla sektör genel�n� 
etk�leyeceğ� görülüyor. Ancak bu kapatma kararının geç�c� 
olduğunun da altını ç�zmek gerek�yor.

YouTube, m�lyonlarca v�deoyu kurallara uymadığı �ç�n 
s�ld�

Ku l l a n ı c ı  k � t l e s � n �  g ü n b e g ü n  b ü y ü te n  ve  k e n d � 
fenomenler�n� yaratan YouTube, her yıl olduğu g�b� geçen yılın da 
şeffaflık raporunu dünyayla paylaştı. Yayınlanan rapora göre 
2019 yılının Ek�m-Aralık ayları arasında topluluk kurallarını �hlal 
ett�ğ� bel�rlenne 5.8 m�lyona yakın v�deonun tamamen 
s�l�nmes�ne karar ver�ld�. B�r d�ğer rad�kal karar �se 2 m�lyonu 
aşkın YouTube kanalının kapatılması oldu. 
Hesapların ve v�deoların kapatılmasının en öneml� neden� spam, 
dolandırıcılık veya yanlış yönlend�r�lme dah�l olmak üzere 
YouTube'un ortamını bozduğu düşünülen eylemler... Aynı 
rapora göre v�deoların s�l�nmes�n�n en büyük neden� 'spam'... 

Yan� kullanıcıları dolandırmaya çalışan v�deolar YouTube'un 
kıskacından kurtulamıyor. 
Çocukların güvenl�ğ�n� tehd�t ett�ğ� düşünülen v�deo ve 
hesaplar da b�r b�r kapatılıyor. Bu tür v�deoların neredeyse 
yüzde 65'� h�ç görüntülenmeden s�stemden kaldırılmış 
durumda.

Telefonunuz s�z� gerçekten de d�nl�yor mu?
Sosyal medya, b�ze uygun reklamları göstereb�lmek �ç�n 
konuşmalar ımız ı  d �n l �yor  mu? Yoksa  b �z  m�  b � raz 
paranoyaklaştık? ESET Güvenl�k Uzmanı Jake Moore'�n yaptığı 
b�r Tw�tter anket�ne göre, katılanların yüzde 80'� telefonların 
kullanıcılarını d�nled�ğ�n� düşünüyor. Jake Moore, durumu test 
etmeye karar verd�.
Hep�m�z ,  te lefonlar ımızın b�z �  hedef lenen rek lam 
bombardımanına tutmak �ç�n günlük konuşmalarımızı 
d�nl�yor olab�leceğ� konusunda b�r şeyler duymuşuzdur. Pek�, 
bu söylent�de doğruluk payı var mı? S�ber Güvenl�k Kuruluşu 
ESET'�n İng�ltere'dek� güvenl�k uzmanlarından Jake Moore, 
önce Tw�tter kullanıcılarının bu konu hakkında ne 
düşündüğünü öğrenmeye karar verd� ve 234 k�ş�n�n katıldığı 
b�r anket yaptı. Ankete katılanların %80'� telefonların 
kullanıcılarını d�nled�ğ� yönünde oy kullandı. 
D�nlen�yor olsak ne olurdu?
Anket�n ardından Jake Moore, “Ş�md� b�r durup düşünel�m: 
D�nlen�yor olsak ne olurdu?“ d�yerek şu saptamayı yaptı: “Her 
şeyden önce bunun patlamaya hazır, dev b�r skandal olduğu 
f�kr�n� b�r kenara koymamız gerek�r. Böyle b�r şey duyulursa 
gerçekten de söz konusu h�zmetler�n batmasına ve b�r daha 
asla ortaya çıkamamasına neden olacak �nanılmaz davalar 
gündeme gel�r.“ 
D�yel�m k� d�nlen�yoruz, kaç megabaytlık ses dosyasına �ht�yaç 
var?
ESET Güvenl�k Uzmanı, sonrak� aşamada konuşmaları 
d�nlemek ve kaydetmek �ç�n gereken ver� büyüklüğünü 
sorguladı: “Ş�md� konuşmalarımızı d�nlemek �ç�n gereken ver� 
hacm�n� tartışalım. Ses kaydederken genel konuşma, saatte 
115 megabayt c�varında ver� tüket�r. Sıradan b�r günde 
ortalama 15 saat uyanık olduğumuzu düşünel�m. Bütün gün 
konuşmadığımız �ç�n bu değer�n yalnızca çeyreğ�n� alalım. Bu 
durumda k �ş �  baş ına  günde 430 megabayt l ık  ses 
dosyalarından bahsed�yoruz.

Laptop'tan �zlenme şüphes�ne karşı kamera koruyucu 
gel�şt�rd�ler
Güvenl�k sebeb�yle b�lg�sayar ve tabletlerdek� kameraları, 
geç�c� çözümlerle kapatma dönem� artık sona erd�. Funsy, 
b�lg�sayar veya tabletler �ç�n kamera koruyucu tasarladı. D�ğer 
modellerden farklı olarak ekranın üst kısmında sürekl� 
görüleceğ�nden tasarım olarak d�kkat çek�yor.
K�ş�sel güvenl�ğ�ne önem verenler, b�lg�sayar ve tablet 
kameralarını, kullanmadıkları zaman da kamerayı kapatmayı 
terc�h ed�yor. Bu kapsamda kullanıcıların �ş�n� kolaylaştırmak 
�steyen Funsy, kend� kamera koruyucularını gel�şt�rd� ve bu 
kamera kapatıcıları �le üçüncü gözlerden korunab�lmek 
mümkün.



sağlık
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ALZHEİMER HASTASI OLMAMAK İÇİN
TERKETMENİZ VE EDİNMENİZ GEREKEN 9 ALIŞKANLIK

Alzhe�mer hastalığı k�ş�y� 
a d ı m  a d ı m  y a k ı n 
ç e v r e s � n d e n ,   s o n r a 
kend�nden uzaklaştıran, b�r 
süre  sonra da mevcut 
yaşamla �lg�l� anıların teker 
t e k e r  s � l � k l e ş t � ğ � ,  e n 
sonunda �nsanın kend�n� 
dah� tanımakta güçlük çekt�ğ� nöroloj�k b�r hastalık türüdür. 
A l z h e � m e r  ç o ğ u n l u k l a  p s � k � y a t r � k  h a s t a l ı k l a r 
karıştırılab�lmekted�r.
Alzhe�mer hastalığı unutkanlıkla başlayan b�r hastalık olarak 
kend�n� göster�r. Ancak her unutkanlık Alzhe�mer hastalığı 
anlamına gelmez. Unutkanlık �le beraber becer� kaybı 
görülüyor ve k�ş�l�k özell�kler� değ�ş�m göster�yorsa daha 
d�kkatl� olmak gerek�yor.
Alzhe�mer d�l�m�zde sık kullanılan bunama ve demans 
hastalığı olarak da b�l�n�r. Alzhe�mer hastalığına yakalanmak 
�stem�yorsanız derhal terketmen�z gereken 9 alışkanlık:

1- S�garayı bırakın :  S�gara 
� ç m e k  v ü c u d u n u z  ç e ş � t l � 
bölgeler�ne zarar ver�r ve bey�n 
de bunlardan b�r�d�r. S�gara 
�çenler�n, �çmeyenlere oranla 
Alzhe�mer'a yakalanma r�sk� %45 
d a h a  f a z l a .  İ ş t e  s � g a r a y ı 
bırakmanız �ç�n �y� b�r neden.

2- Daha fazla B12 v�tam�n� 
a l ı n  :   B  v � t a m � n �  s � z � 
d e m a n s t a n  k o r u r . 
F�nland�ya'da yapılan b�r 
a r a ş t ı r m a y a  g ö r e  B 1 2 
v�tam�n�n� ne kadar çok 
a l ı r s a n ı z ,  A l z h e � m e r ' a 
yakalanma r�sk�n�z o kadar 
düşüyormuş. Genelde yaşlılarda B12 v�tam�n� eks�kl�ğ� 
görülmekte. B12 v�tam�n� yumurtada, ette, balıkta ve den�z 
mahsuller�nde bolca bulunmakta.

3- Daha akt�f olun :  Düzenl� olarak 
spor yapın. Hem kalb�n�z düzenl� 
atacaktır hem de kan dolaşımınız 
sağlıklı b�r şek�lde gerçekleşecekt�r. 
Tans�yonunuza d�kkat etmen�zde de 
fayda var.  Or ta yaşl ıysanız ve 
kolesterolünüz yüksekse, F�nl�ler�n 

yaptığı araştırmaya göre demansa yakalanma r�sk�n�z çok 
fazla.

4- Kahve �ç�n :  Kahve �ç�yor musunuz? Çoğu k�ş� b�lmese de 
kahve beyn�n�z� korumakta. Kahve bolca magnezyum �çer�r ve 

g ü ç l ü  b � r  a n t � o k s � d a n d ı r. 
Alzhe�mer'a yakalanma r�sk�n�z� 
%50 azaltır. İtalya'da yapılan b�r 
araştırma günde b�r bardak 
k ahve �çmen�n Alzhe�mer' ı 
önled�ğ�n� savunuyor.

5- Daha fazla D v�tam�n� alın :  D 
v�tam�n� eks�kl�ğ� Alzhe�mer'a neden olmakta. ABD'de yapılan 

b�r araştırmada D v�tam� eks�kl�ğ�n�n 
Alzhe�mer'a yakalanma r�sk�n� %125 
arttırdığı görüldü. Araştırmacı M��a 
K�v�pelto, SVT'ye “D v�tam�n� alımı 
Alzhe�mer'a yakalanmamak �ç�n 
öneml� faktörlerden” açıklaması 
yaptı.
Olab�ld�ğ�nce güneş ışığı almaya 
çalışın. Güneş�n fazla olmadığı 

yerlerde yaşıyorsanız D v�tam�n� takv�yes� alın.

6- Alkol tüket�m�n�z� azaltın :  Fazla alkol tüket�m� demans 
r�sk�n� arttırıyor. Günde b�r kadeh şarap �çmen�n Alzhe�mer'ı 
önled�ğ�ne da�r araştırmalar olsa da fazla alkol tüket�m�n�n 
Alzhe�mer'a neden olduğu b�r gerçek.

7- Bey�n egzers�zler� yapın :  
Beyn�n�ze t ıpk ı  k aslar ınıza 
d a v r a n d ı ğ ı n ı z  g � b � 
davranmalısınız. Bunun �ç�n de 
en b�l�nen yöntemler bulmaca 
çözmek ve puzzle. Yen� şeyler 
öğrenmekten çek�nmey�n. Yen� 
şeyler öğren�rken beyn�n�z 
ekstra efor sarfeder ve bu da s�z�n �ç�n sağlıklıdır.

8- Başınızı koruyun :  Başınızı çok sert b�r yere çarparsanız 
demansa yakalanma r�sk�n�z var. ABD'de yapılan b�r 
araştırmada travmat�k bey�n yaralanmasının, Alzhe�mer'a yol 
açtığı görüldü. Motor sürüyorsanız kask takmayı �hmal 
etmey�n.

9- İy� d�nlen�n :  Araştırmacılar stresle demans arasında b�r 
bağlantı olduğuna �nanıyorlar. Stres k�ş�den k�ş�ye değ�şeb�len 

b�r ölçüye sah�p. Bu nedenle 
Alzhe�mer'ı  gel�ş�m�n� nasıl 
etk�led�ğ�ne da�r araştırmalar 
sürüyor. Y�ne uyku bey�n �ç�n çok 
öneml�d�r. Yeter�nce uyumamak 
demansa yol açmaktadır. İsveç'te 
yapılan b�r araştırmada uyku 
sorunu olan erkekler�n demansa 

yakalanma r�skler�n�n b�r hayl� fazla olduğunu kanıtladı.

İçer�k Kaynakları : https://tr.newsner.com/sagl�k/alzhe�mer-hastas�-olmamak-�c�n-terketmen�z-ve-ed�nmen�z-gereken-9-al�skanl�k/
http://www.�ndependent.co.uk/l�fe-style/health-and-fam�l�es/health-news/glass-of-w�ne-a-day-may-have-to-help-to-reduce-death-from-
alzhe�mers-a6768966.html

https://tr.newsner.com/saglik/alzheimer-hastasi-olmamak-icin-terketmeniz-ve-edinmeniz-gereken-9-aliskanlik/
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/glass-of-wine-a-day-may-have-to-help-to-reduce-death-from-alzheimers-a6768966.html
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/glass-of-wine-a-day-may-have-to-help-to-reduce-death-from-alzheimers-a6768966.html
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TEBRİKLER BAŞSAĞLIĞI

KAAN UZUN
MÜCAHİT SUBAŞI
ZAFER YÜZUCU
AHMET GÜNER
ÖZNUR ŞEVVAL GÜLER
SAVAŞ TAŞ
EMRAH AKKAYA
HAKAN DALGIÇ
SEMİH ÇAM
MUHAMMED SAVAŞ
ERAY YEGİN
AYNUR DUMAN

SEDANUR SELAY KASAP
KADİR ALPAR
M. CANDAŞ ALTUNDEMİR
İSMAİL İŞLEK
ONUR ODUN
ÜMİT ÇAKMAKLI
MUHAMMED AYİŞ
RABİA BOZKURT
MEHMET ALİ AKALIN
MAŞALLAH TETİK
ÇAĞLA ÇALIŞKAN
ALİ ERDEM

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Ocak - Şubat 2020 tar�hler�nde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza “ARAMIZA HOŞGELDİNİZ” 
d�yoruz. Oda ve Meslek� çalışmalarında başarılar d�l�yoruz.  Şube Yönet�m Kurulu

GÜNSELİ ŞEN
İSKENDER MALKOÇ
RAFET BATUHAN EMEK
COŞKU BÜYÜK
YAŞAR ZENGİN
FURKAN ÇAKAR
M. ÖMER KORKMAZ
SARP SÜLOĞLU
TUĞÇE SÜZEN
ABDULKADİR BÜYÜKÖZ
S. SADİYE YURDUSEVDİ
HÜSNA KESKİN

ASLIHAN KESKİN
SEMİH ZEREN
AHMET BAHÇECİ
HAKAN UĞURELLİ
S. SELÇUK KARABEKİROĞLU
HİLMİ ÖZCAN
BURAK SAK
SERCAN AKIN
MEHMET TURAK
ABDÜSSAMET AVCI
ATAHAN KURTOĞLU
FATİH DİNÇ

• Değerl� Üyem�z, Erd�nç Günay'ın kardeş� 03 Ocak 2020 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze  ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Ahmet KOCABAŞOĞLU 06 Ocak 2020 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, 
başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z  Öncek� dönem Sakarya Yürütme Kurulu 
üyem�z Ahmet İlhan DÜZGÜN'ün babası 08 Ocak 2020 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Kend�s�ne ve a�les�ne başsağlığı 
d�ler�z. 

• Değerl� Üyem�z H�kmet ŞENAY 20 Ocak 2020 tar�h�nde 
vefat etm�şt�r. Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı 
d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Erdem YAŞAR'ın amcası 07 Şubat 2020 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze  ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z İrfan KUM'un annes� 10 Şubat 2020 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z. 

• Değerl� üyem�z Çağrı UYGUN'un babası 13 Şubat 2020 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Şeydağ BEKIS 15 Şubat 2020 tar�h�nde 
vefat etm�şt�r. Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı 
d�l�yoruz.

• Değerl� üyem�z Güngör İYİDOST'un babası 16 Şubat 2020 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z.

• Şubem�z Muhasebe Mal� İşler Sorumlusu  Gülcan 
KARADENİZ'�n oğlu 30 Ocak 2020 tar�h�nde dünyaya 
gelm�şt�r. M�n�k DORUK a aramıza hoş geld�n d�yor, 
mutlu, sağlıklı ömürler d�l�yoruz. 

• Şubem�z Muhasebe Görevl�s� Nez�h Gökhan DUMAN 
25 Ocak 2020 tar�h�nde evlenm�şt�r. Arkadaşımızı tebr�k 
ed�yor, mutluluklar d�l�yoruz.    
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