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Bana ver�len mühend�sl�k ünvanına layık olmaya; onun bana sağladığı yetk� ve yükled�ğ� sorumluluğu b�lerek,
hang� şartlar altında olursa olsun onları ancak �y�ye kullanmaya; yurduma ve �nsanlığa yararlı olmaya,

kend�m� ve mesleğ�m� madd� ve manev� alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum ve şeref�m üzer�ne yem�n eder�m.

MÜHENDİSLİK YEMİNİ

Yönet�mden
Hukukun Susturulması, Emeğ�n Haklarının Gasp Ed�lmes�,
Tüm Toplumun F�şlenmes� G�r�ş�mler�ne Karşı B�rl�kte
Mücadele Etmeye, Dayanışma İç�nde Olmaya Devam Edeceğ�z.
Hasankeyf’te Kültürel, Tar�h� Varlıklara Karşı İnsanlık Suçu
İşlenm�şt�r. Tar�h Bu Suçu Affetmeyecekt�r.
17 Ağustos Deprem�n� Yaşadık, Unutmadık; Yaşam İç�n
Unutturmayacağız.
Odamızın 48. Olaüan Genel Kurul Seç�mler� Gerçekleşt�r�ld�
Oda Yönet�m Kurulu Görev Dağılımını Yaptı
Öğrenc�lere Meslek� Seç�m Desteğ�
Şube Günlüğü
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• Hastaneler�n Kl�ma ve Havalandırma Tes�satlarında Alınacak
  Pandem� Önlemler�
• Hava� F�şek Fabr�kasındak� Patlama �le İlg�l� Basın Açıklaması
  Gerçekleşt�r�ld�
• Lunaparklarda Kamusal Per�yod�k Denet�m Yapılmalıdır
• Unutmadımakımla
• Yolcu Term�naller� ve Mevcut B�nalarda Pandem� Tedb�rler�
• Of�slerde Alınması Gerekl� Pandem� Tedb�rler�
• Ulaşım Ücretler� ve Sürdürüleb�l�r Ulaşım Basım Açıklaması
• Şube Yönet�m Kurulumuz Kurban Bayramı Dolayısıyla
  Yola Çıkacak Vatandaşlara Uyarılarda Bulundu
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Murat KÜREKCİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerl� meslektaşlarım,
Öncel�kle sağlıklı güzel günler d�l�yorum...
Y�ne yoğun b�r gündem� ger�de bıraktık ve gelecek y�ne 
bel�rs�zl�klerle dolu...

Mesleğ�ne, meslektaşlarına, kent�ne, ülkes�ne, halkına 
sorumluluk duyan, emeğ�n� sunan b�z mühend�sler 
yılmadan çabalamaya ve umudun ateş� olmaya devam 
edeceğ�z.

Sevg�l� meslektaşlarım,
18-19 N�san 2020 tar�hler�nde yapılacağı duyurusu yapılan 
MMO Genel Kurulu maalesef cov�d-19 salgını neden�yle 22-
23 Ağustos 2020 tar�hler�nde kısıtlı sayıda delege ve 
katılımcı  �le yapılmıştır. Genel kurul �rades�, y�ne meslek ve 
meslektaş sorunlarımızın halkın/toplumun/kamunun 
sorunlarından bağımsız ele alınarak çözülemeyeceğ�; cov�d-
19 salgınının sağlık, �şs�zl�k, ekonom� ve çalışma b�ç�mler�m�z 
ü z e r � n e  e t k � l e r �  � l e  d a y a n ı ş m a   v u r g u l a r ı y l a 
sonuçlandırılmıştır. Mesleğ�m�ze, meslektaşlarımıza, 
odamıza, b�rl�ğ�m�ze (TMMOB) ve ülkem�ze hayırlı olsun.

Değerl� meslektaşlarım,
17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Deprem�n�n üzer�nden 
tam 21 yıl geçt�. Merkez üssünün Kocael� olduğu, arkasından 
11 Kasım'da Düzce merkez üssü 7.2 ş�ddet�ndek� 
depremler�n ardından b�r çok deprem� daha yaşayan 
ülkem�zde maalesef deprem�n sonuçlarına da�r kalıcı ve 
"�nsanı yaşatacak" c�dd� önlemler alınmış değ�l. Adeta 
beklenen "İstanbul Deprem�"nde yıkılacak b�na sayıları, 
ölecek �nsan sayıları üzer�nden tahm�nler öncel�kl� olarak 
konuşuluyor.  Mevcut stok lar ımızın yen� lenmes�/ 
�y�leşt�r�lmes�, vatandaş odaklı kentsel dönüşümler, sağlık-
eğ�t�m vs. alanlarda olası senaryoların nasıl yönet�leceğ�ne 
da�r r�sk değerlend�rmeler� ve eylem planları, kent güvenl�ğ� 
ve alınması gereken d�ğer önlemler konusunda �lerlen�lm�ş 
değ�l. Deprem ne zaman, nerede olacak sorunları halen odak 
olarak toplumla paylaşılıyor. İmar planları ve değ�ş�kl�kler� �le 
�mar barışı g�b� mühend�sl�k-m�marlık ve plancılıkla �lg�s� 
o l m a y a n  r a n t ı  e s a s  a l a n  u yg u l a m a l a r  ve  k a m u 
yönet�mler�n�n tarafından alınmayan d�ğer önlemler 
neden�yle y�ne öleceğ�z.

Sevg�l� meslektaşlarım,
Sakarya'nın Hendek �lçes� 3 Temmuz günü malum hava� f�şek 
fabr�kasında, sesler� çevre �llerden duyulan ve kısm� deprem 
etk�s� yaratan büyük  patlamalar �le sarsıldı. İlçe halkının 
alışık olduğu patlamalardan, bu kadar büyüğü �lk kez 
yaşanıyordu. Ardından 3 gün sonra fabr�ka alanından �mha 
ed�lmek üzere taş ocağı sahasına taşınan ürünler�n/ 
hammaddeler�n patlaması sonucu toplamda 10 �şç� ve asker 
ölmüş ve 150 c�varında �şç� �se yaralanmıştır. Başından 
sonuna �hmal�n, b�l�me, mühend�sl�ğe ve �lg�l� yasa ve 
yönetmel�klere aykırılıkların yaşandığı bu �ş katl�amında 
traj�k ve çarpık b�r çok �l�şk� de açığa çıkmış, olan y�ne �ş 
güvenl�ğ� uzmanı ve sözde yetk�l� çalışanlarca çıkartılmıştı.

Sevg�l� meslektaşlarım,
Günümüz Türk�ye's�nde la�kl�k, eş�tl�k, demokras� ve adalet 
mücadeles� her zamank�nden daha fazla önem taşımaktadır. 
2 Temmuz' 1993 günü aydınların güpegündüz yakıldığı bu 
ülken�n karanlık günler�ndend�r. Kaybett�kler�m�z� b�r kez de 
buradan saygıyla anıyoruz.
Unutmadık, Unutturmayacağız...

Değerl� meslektaşlarım,
Cov�d-19 salgını b�r çok ülkede öncel�kle ölüm-yaşam 
mücadeles�n� gündeme get�ren b�r halk sağlığı konusu 
olmanın çoktan dışına çıkmıştır. Ülkem�z�n de �ç�nde 
bulunduğu ekonom�s�  sağlam temeller  üzer�nde 
bulunmayan  b�r çok ülkede �şs�zl�k, enflasyon ve güvences�z 
�ş yaşamı g�b� yaşamsal ekonom�k faktörler salgının önüne 
geçmekted�r. Meslektaşlarımız da bu durumdan oldukça 
fazla etk�lenm�şt�r. Doğalında �şs�zl�ğ�, düşük ücret 
dayatmalarını, fazla çalışmaları yaşayan meslektaşlarımız 
salgın dönem�nde, daha fazla �şs�zleşm�ş, yoksullaştırılmış ve 
g ü ve n c e s � z l e ş t � r � l m � ş t � r.  B u  b a ğ l a m d a  ş u b e m � z 
meslektaşlarımızla dayanışmasını sürdürmekted�r. Malum 
yüz yüze gelemed�ğ�m�z bu ortamda s�z meslektaşlarımızın 
da dayanışmanın tarafı olmanız, katkılarınız çok öneml�d�r. 
Mühend�s arama �lanlarınızı odamıza b�ld�rmen�z b�r 
meslektaşımızın �ş, dolayısıyla aş sah�b� olmasına neden 
olab�lecekt�r. S�z� bu sürec�n parçası olmaya davet ed�yorum.

Sevg�l� meslektaşlarım,
Bülten �ç�nde faal�yetler�m�z�n b�r kısmına ulaşab�leceğ�n�z 
g�b�, web sayfamızı, mak�na mob�l uygulamamızı ve sosyal 
medya hesaplarımızı tak�p etmeye davet ed�yor yen�den 
sağlıklı günlerde b�rl�kte olmayı d�l�yorum.



şubeden

Mecl�se sunulan yasa değ�ş�kl�ğ� tasarısı �le "Çoklu Baro" s�stem�ne geç�lerek hukukun s�yasallaştırılması 
g�r�ş�m�ne karşı TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz tarafından 1 Temmuz 2020 tar�h�nde 

basın açıklaması yapıldı.

HUKUKUN SUSTURULMASI, EMEĞİN HAKLARININ GASP 
EDİLMESİ, TÜM TOPLUMUN FİŞLENMESİ GİRİŞİMLERİNE 

KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ETMEYE, DAYANIŞMA İÇİNDE 
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Ülkem�zdek� avukatların ve onların meslek örgütü 
baroların aylardır devam eden karşı çıkışlarına rağmen 
“çoklu baro” ve “seç�m s�stem� değ�ş�kl�kler�n�” �çeren 
değ�ş�kl�k tasarısı mecl�se sunuldu. Avukatların 
yaşadıkları sorunlara �l�şk�n h�çb�r çözüm get�rmeyen 
d e ğ� ş � k l � k  t a s a r ı n ı n  te k  a m a c ı n ı n ,  b a ro l a r ı n 
etk�s�zleşt�r�lmes� olduğu tümüyle açığa çıkmış oldu. 
Ülkem�z�n en öneml� sorunlarından b�r� olan “hukukun 
s�yasallaşmasını” der�nleşt�recek ve kurumsal hale 
get�recek bu tasarı derhal ger� çek�lmel�d�r.

Hukukun b�r �kt�dar aracına dönüştürülmes� g�r�ş�mler� 
ve toplumsal muhalefet� s�nd�rme aracı olarak 
kullanılmasına yönel�k uygulamalar toplumun “adalet” 
duygusuna onulmaz yaralar açmaya devam etmekted�r. 
Anayasal statüsüyle ülkem�zdek� hukuk s�stem�n�n en 
öneml� unsurlarından b�r� olan baroları hedef alan bu 
değ�ş�k l �k ,  sadece barolar ı  etk �s �z leşt �rmek le 
kalmayacak, “yargı bağımsızlığı” ve “ad�l yargılama” 
�lkeler�ne de darbe vuracaktır.

Hukuk s�stem�m�ze yönel�k ölçüsüz ve �zansız saldırılar 
karşısında toplumun tüm kes�mler�n�n kalkanı ve 
tutunacak dalı olan avukatlarımızın ve baroların 
mücadeles�n�n yanında olmayı sürdüreceğ�z.

Gündemde olan baro yasası değ�ş�kl�ğ� �le savunmanın 
etk�s�zleşt�r�lmes�ne, k ıdem tazm�natının fona 
devred�lerek emekç�ler�n alın ter�n�n gasp ed�lmes�ne, 
güvenl�k soruşturması yasası �le tüm toplumun 
f�şlenerek Anayasanın hukuk devlet�, eş�tl�k, ayrımcılık 
yasağı, �nsan onuru, çalışma hakkı g�b� en temel 
maddeler�n�n ortadan kaldırılmasına karşı b�rl�kte 
mücadele etmeye, yan yana durmaya ve dayanışma 
�ç�nde olmaya devam edeceğ�z.

Ve sonunda b�z kazanacağız!

Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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Kamuoyunun tüm �t�razlarına rağmen yapılan Ilısu Barajı neden�yle sular altında kalan 12 b�n yıllık 
Hasankeyf'�n “Hasankeyf'�n yen� yüzü” olarak sunulan görüntüler� üzer�ne TMMOB Yönet�m Kurulu 

Başkanı Em�n Koramaz tarafından 10 Temmuz 2020 tar�h�nde basın açıklaması yapıldı.

HASANKEYF'TE KÜLTÜREL, TARİHİ VARLIKLARA KARŞI 
İNSANLIK SUÇU İŞLENMİŞTİR

TARİH BU SUÇU AFFETMEYECEKTİR!
Bugün sular altında kalan “ve betonla güzelleşt�r�lmeye 
çalışılan” Hasankeyf, yalnızca b�r ant�k kent değ�ld�. Ilısu 
Barajı neden�yle sular altında kalan Batman'dak� 
Hasankeyf, 12 b�n yıllık geçm�ş�yle dünyanın �lk yerleş�m 
yerler�nden olan ve tüm �nsanlık tar�h�ne ışık tutan; 
Neol�t�k dönem �nsanlarından Asurlulara, Eyyüb�lerden 
B�zanslılara, Sasan�lerden Osmanlılara, b�r çok farklı 
topluluğa ev sah�pl�ğ� yapmış ve heps�n�n kültürünü b�r 
şek�lde bünyes�nde barındırmış olan meden�yet tar�h�n� 
gözler önüne seren b�r kentt�.

Son nefes�n� verd�. B�nlerce yıldır ayakta duran kent, b�r 
baraj uğruna sonsuza dek yok oldu.

Hazırlıklarına 1954 yılında başlanan Ilısu Barajı ve 
h�droelektr�k santral� projes� 1975 yılında tamamlandı. 
Hasankeyf ve bölges� 1981 yılında bütünüyle SİT alanı 
�lan ed�lerek koruma altına alınmıştı. Buna rağmen 
tar�he ve kültüre h�çb�r saygısı olmayan dönem�n 
başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı 2006 yılında 
�lçeden 90 km uzaklıkta bulunan baraj ve h�droelektr�k 
santral�n temel�n� attı.

Başta B�rl�ğ�m�z ve bağlı odalarımız olmak üzere, bölge 
sak�nler�n�n, demokrat�k k�tle örgütler�n�n, s�v�l toplum 
kuruluşlarının, hatta dünya kamuoyunun çabaları 
sonuç vermed�. Sembol�k b�rkaç tar�h� eser bölgeden 
taşındı; yöre halkı zorunlu kamulaştırma �le başka b�r 
alana yerleşmeye zorlandı. Ayrıca resm� b�lg�lere göre 
210 mağaraya dolgu yapıldı ve büyük kaya kütleler� 
patlayıcılar �le patlatılarak bölgen�n tüm morfoloj�s� 
katled�ld�. Vad� ekos�stem� dönüşü olmayacak şek�lde 
yerle b�r ed�ld�.

Ş�md� Hasankeyf'�n betonla kaplanmış, “tamamen sıfır 
k�lometre” hale get�r�lm�ş yen� hal� devlet�n resm� ajansı 
kanalıyla �nsanlara “tur�zm cennet�” olarak lanse 
ed�lmeye çalışılıyor. 12 b�n yılık kültürel değer�m�z�n 
sular altında kalmasından sonra ortaya çıkan yen� 
görüntü duyarlı her �nsanın canını yakarken; tar�h�, 
kültürel, ekoloj�k ve estet�k h�çb�r değer taşımayan “Yen� 
Hasankeyf”�n, sembol�k olarak taşınan tar�h� eserler�yle 
b�rl�kte z�yarete açıldığı basınla paylaşıldı. B�nlerce yıllık 
yaşanmışlığın üstüne suyu boca ed�nce güzel 

görüneceğ� düşünülüyor olmalı…

Konunun gündeme geld�ğ� 2000'l� yılların başından 
�t�baren gerek alanlarda, gerekse hukuk� olarak 
yılmadan verd�ğ�m�z mücadele, ne yazık k� sonuçsuz 
kalmıştır. Yapılan baraj ve h�droelektr�k santral �le 12 b�n 
yıldır yaşayan tüm canlı ve cansız doğal, kültürel, tar�h� 
varlıklara karşı �nsanlık suçu �şlenm�şt�r. Tüm bunların 
üzer�ne “Hasankeyf'�n yen� yüzü” den�lerek paylaşılan 
görüntüler dehşet ver�c�d�r. Bu tab�r kamuoyunun 
aklıyla alay etmekt�r. Tar�h bu suçu affetmeyecekt�r.

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı

46. GENEL KURULUMUZ ERTELENDİ

Çoğunluk lu olarak 16-17-18 Ek �m 2020, 
çoğunluk sağlanamadığı takd�rde 23-24-25 Ek�m 
2020 tar�hler�nde yapılması planlanan TMMOB 
46. Olağan Genel Kurulu, Ankara Val�l�ğ� İl Umum� 
Hıfzıssıhha Kurulu'nun 02.10.2020 Tar�h ve 
2020/76 Sayılı Kararı �le ertelenm�şt�r. Yen� Genel 
Kurul tar�h� ve gerekl� d�ğer b�lg�ler, TMMOB 
Yönet�m Kurulunca bel�rlend�kten sonra yen�den 
duyurulacaktır.



birliğimizden

17 AĞUSTOS DEPREMİNİ YAŞADIK, UNUTMADIK; 
YAŞAM İÇİN UNUTTURMAYACAĞIZ!…

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara Deprem�'n�n 20. yılında TMMOB Kocael� İl 
Koord�nasyon Kurulu olarak hazırladığımız anma etk�nl�kler�yle yaşanan deprem ve kaybett�kler�m�z 
anıldı.

Deprem�n Ardından TMMOB  20 Yıl Anma Etk�nl�kler� kapsamında;

TMMOB ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA
17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ FOTOGRAF 
SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

17 Ağustos Deprem�nde çek�lm�ş fotoğraflar �le TMMOB 
Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak oluşturulan 
serg�m�z, Değ�rmendere sah�l Çınarlı meydanında ve 
İzm�t Yürüyüş Yolunda halkımız ın z�yaretler�ne sunuldu.  

15-16 Ağustos 2020 tar�h�nde yürüyüş yolunda 40 adet 
deprem fotoğrafının yer aldığı serg� �le deprem 
gerçeğ�n� tekrar hatırlatıldı. DEPREM GERÇEĞİ'Nİ BİLBOARDLARA TAŞIDIK ..

"DEPREMİN AFETE DÖNÜŞMESİNE ENGEL OL..!"

Ülkem�z�n jeoloj�k gerçekl�ğ� olarak depremlerle sık sık 
karşılaşacağımız b�l�nmes�ne karşın, görmezden 
gel�nen ve yok sayılan deprem gerçeğ� �le �lg�l� 
mesajlarımız, TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu 
olarak b�lboardlara taşınarak, halkımızla paylaşıldı.

#17AĞUSTOSUUNUTMADIK!

17 ağustos  deprem�  anma 
e t k � n l � k l e r �  k a p s a m ı n d a 
#17AĞUSTOSUUNUTMADIK! 
hastag�yle tüm halkımızın k�ş�sel 
� n s t a g r a m  h e s a p l a r ı n d a n , 
fotoğraf ve v�deoları �le katılım 
s a ğ l a m a s ı  � ç � n  d a v e t 
gerçekleşt�r�ld�.
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17 Ağustos Marmara Deprem� anma etk�nl�kler�, 17.08.2020 Pazartes� günü Cumhur�yet parkında 
gerçekleşt�r�len açık hava etk�nl�ğ� ve Anıtpark deprem anıtında yapılan basın açıklaması �le 

tamamlanmıştır.

Açık hava etk�nl�ğ�ndek� konuk konuşmacıların 
moderatörlüğünü İnşaat Mühend�sler� Odası Kocael� 
Şube Başkanı Kahraman Bulut yaptığı etk�nl�kte, 
sırasıyla;  Yosh�nor� MORİWAKİ –İnşaat Müh.-M�mar, 
Hüsey�n ÇAKIRCA – AFAD Eğ�t�m Uzmanı, Yosh�nor� 
MORİWAKİ – GESOTİM Başkanı, Dr.Öğr.Üy.Özkan 
CORUK – KOÜ Jeoloj� Müh.Böl. deprem üzer�ne 
konuşma gerçekleşt�rd�.

Saat 21.00 de  deprem anıtına karanf�l bırakılmasıyla 
devam eden etk�nl�ğ�n basın açıklaması TMMOB Kocael� 
İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�, Mak�na Mühend�sler� 
Odası Kocael� Şubes� Başkanı Murat Kürekc� tarafından 
okundu.

Etk�nl�ğe TMMOB a bağlı Odaların Şube yönet�c�ler�, s�v�l 
toplum kuruluşları tems�lc�ler� ve Kocael� halkı katıldı.

17 Ağustos 1999'dan 17 Ağustos 2020'ye 21 KOCA YIL
UNUTMADIK! UNUTTURMAYACAĞIZ!

17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Deprem�…

Yarattığı ekonom�k, toplumsal ve ps�koloj�k sonuçlar 
d�kkate alındığında Türk�ye'n�n yakın tar�h�ndek� en 
öneml� olaylardan b�r tanes� oldu 17 Ağustos 
Deprem�…

7.4 ş�ddet�nde, Resm� rakamlara göre 18.873 ölüm, 

Murat KÜREKCİ basın açıklama metn�; 

50.000'den fazla yaralı, 328.113 hasarlı konut ve 
�şyer�…Etk�lenen m�lyonlarca k�ş�…

Gerekl� tedb�rler alınmadığında, doğal afetler�n ne 
büyük toplumsal felaketlere dönüşeb�ld�ğ�n�n en acı 
örneğ� olarak tar�he geçen b�r kent�n �nsanları olarak, 
acımız hala b�tmed�… Korkumuz hala geçmed�… 
End�şem�z hala sürmekte… Hayaller�m�z hala göçük 
altında…

Deprem�n yarattığı yıkımın ve yaşadığımız toplumsal 
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travmanın büyüklüğüne rağmen, deprem gerçeğ�yle 
gerçekten yüzleşt�ğ�m�z, yen� depremlere hazırlanma 
konusunda mesafe kaydett�ğ�m�z söylenemez.

Afet güvenl�ğ�m�z �ç�n zamanın �y�den �y�ye daraldığı, 
önlemler� hayata geç�rmekte gec�kt�ğ�m�z b�r eş�ktey�z. 
Sadece 2020 yılında meydana gelen ve onlarca 
yurttaşımızın ölümüne yol açan 24 Ocak Elazığ-S�vr�ce, 
23 Şubat Van-İran Hoy,14 Haz�ran B�ngöl-Karlıova, 
Man�sa-Saruhanlı ve Akh�sar depremler� ve 04 Ağustos 
Malatya-Pötürge depremler�, deprem gerçekl�ğ�m�z� ve 
bu gerçekl�ğ�n yaratab�leceğ� yıkım ve kayıpları 
anlamamız �ç�n yeterl�d�r.

Bugün 17 Ağustos Deprem�n�n 21 �nc� yıl dönümünde 
ger�ye doğru baktığımızda; sırf “Ocak 2020 �le 17 
Ağustos 2020” tar�hler� arasında geçen yaklaşık 8 aylık 
zaman d�l�m� �ç�nde depremler; Van-Bahçesaray çığ 
düşmes�; Adana, Antalya, İstanbul, Bursa, R�ze ve 
Artv�n'de meydana gelen sel baskınları neden�yle 100'ü 
aşkın vatandaşımızın yaşamını y�t�rd�ğ�, 25.000'e yakın 
konutun veya �ş yer�n�n hasar gördüğü, 7 m�lyar l�rayı 
aşkın madd� kaybın meydana geld�ğ� b�r tablo �le karşı 
karşıyayız. Ülke �nsanımızın hala, “r�sk havuzuna” 
dönüşmüş yaşam alanlarında yaşamaya mahkum 
ed�ld�ğ�,  toplumda afet güvenl�ğ� farkındalığı 
konusunda �ler�ye g�d�lmed�ğ� görülmekted�r.

Yaşanan depremden almamız gereken en büyük ders, 
Coğraf� r�skler göz ardı ed�lerek kurulan şeh�rler�n, 
plansız-çarpık kentleşmen�n ve mühend�sl�k h�zmet� 
almayan yapıların,  �nsanlar �ç�n büyük tehd�t 
oluşturduğu gerçeğ� tüm çıplaklığıyla görülmekted�r. 

Bu süre zarfında, Afet r�sk� olan yerleş�m yerler� 
taşınmadı; b�nalarımız depreme dayanıklı hale 
get�r�lmed�; kent merkezler�nde deprem toplanma 
alanları oluşturulmadı; afet sonrası kr�z yönet�m 
senaryoları hazırlanmadı ya da uygulanmaları 
yapılmadı.
Kamusal b�r anlayışla yürütülmes� gereken “yapı 
denet�m” s�stem� tümüyle t�car�leşt�r�ld�. Odalarımızın 
meslek� yeterl�l�k, eğ�t�m, belgelend�rme ve denetleme 

gerekl�l�kler� yapı denet�m süreçler�nden dışlandı.

“İmar Barışı” adı altında; projes� olmayan, h�çb�r 
m ü h e n d � s l � k  h � z m e t �  a l m a m ı ş  k a ç a k  ya p ı l a r 
ruhsatlandırıldı. 10 m�lyonun üzer�nde kaçak yapının 
ruhsatlandırıldığı bu �mar affıyla b�rl�kte yapı 
stokumuzun proje uygunluğu ve deprem dayanıklılığı 
konusunda denetlenme �ht�mal� de ortadan kaldırıldı.

Kentler�n yen�den yapılandırılması ve depreme 
dayanıksız b�naların yen�lenmes� �ç�n gerekl� olan 
“Kentsel  Dönüşüm” uygulamalar ı  amacından 
saptırılarak �nşaat f�rmalarına kaynak aktarılmasının, 
kentsel rantların �kt�dar yandaşlarında toplanmasının 
b�r aracı hal�ne get�r�ld�.

Kent merkezler�nde bulunan afet toplanma alanı 
statüsünde park, bahçe ve meydanlar yapılaşmaya 
açılarak afet sonrasında yaşamı sürdürmeye olanak 
verecek güvenl� alanlar ortadan kaldırıldı.

Deprem Şuras ı ,  Ulusal  Deprem Konsey�  g�b� 
oluşumların devre dışı bırakılması; sorunlu mevzuat 
düzenlemeler�, kentsel dönüşüm programlarının ranta 
yönel�k olması, bütün ülken�n �mara açılması ve sonrak� 
depremlerde de oluşan sosyal yıkım tablosu �le tekrar 
tekrar görüldü.

Sorunlu dolgu alanları, dere yatakları ve kıyılar �mara 
açıldı; her yere AVM'ler, gökdelenler yapılmaya devam 
ed�ld�.

B�l�nmel�d�r k�, depreme hazırlık konusunda 21 yıl 
önces�nden daha �y� durumda değ�l�z. Yaşanacak 
İstanbul ya da başka benzer b�r deprem�n sonuçları çok 
daha ağır olacaktır.

Cumhur�yet�n 100 üncü yılı olan 2023'ün, aynı zamanda 
“afet güvenl�ğ�”  konusunda da öneml� sıçramaları 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z b�r “eş�k” olmasına tanıklık etmek 
�st�yoruz. Bunu başarab�lmek �ç�n, bulunduğumuz 
coğrafyanın jeoloj�k yapısı �t�bar�yle karşı karşıya 
kaldığımız doğa ve �nsan kaynaklı afet r�skler�ne karşı 
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“afet güvenl�ğ�n� önceleyen b�r ekonom�y�, tedb�rler� 
kararlılıkla uygulayan b�r s�yaset� ve afet farkındalığı 
yüksek b�r toplumu” yaratmak ve bu yolda �lerlemek 
zorundayız.

Yapı denet�m� s�stem� TMMOB ve bağlı Odalar, 
ün�vers�teler ve �lg�l� kes�mler�n katılımıyla kamusal b�r 
anlayışla yen�den düzenlenmel�d�r. Ülke genel�ndek� 
yapılar �ncelenerek r�skl� yapılar tesp�t ed�l�p güvenl� 
hale get�r � lmel�d�r.  Uygun olmayan zem�n ve 
araz�lerdek� yapılar derhal boşaltılmalıdır. Tüm yaşam 
alanlarımız b�l�m�n ve teknoloj�n�n rehberl�ğ�nde, 
�nsanların �ht�yaçları doğrultusunda ve doğayla barışık 
b�ç�mde yapılandırılmalıdır.

Geçt�ğ�m�z yıllar �ç�nde “İmar Barışı” adı altında 
ruhsatlandırılan yapılar derhal denetlenmel�, kaçak 
yapılar h�çb�r b�ç�mde affed�lmemel�d�r. Odalarımızın 
kamusal görev� olan meslek� denet�m yetk�ler�n� 
sınırlandırmaya yönel�k düzenlemeler kaldırılmalıdır.

Üzer�nden 16 yıl geçm�ş olan Deprem Şurası'nın �k�nc�s�, 
�ved�l�kle toplanmalı; doğa ve �nsan kaynaklı afetler�n 
olumsuz etk�ler�ne karşı,  afet r�sk azatlımı ve yönet�m� 
s�stem�n�n �nşası �ç�n gerekl� eylemler�, �ş programı ve 
z a m a n  c e t v e l � n �  d e  � ç e r e n  s t r a t e j � k  p l a n 
oluşturulmalıdır. Bu planın �zleme ve değerlend�rmes� 
�lg�l� kamu kurumlarının yanı sıra meslek odalarının da 
yer aldığı b�r grup tarafından gerçekleşt�r�lmel� ve 
k amuoyuna bel � r l �  per �yot lar  da açık lamalar 
yapılmalıdır.

R�sk azaltma odaklı bütünleş�k b�r afet yönet�m�n�n ana 
hatlarını �çerecek şek�lde düzenlenecek b�r çatı yasa 
altında, afet mevzuatı yen�den yapılandırılmalı; d�ğer 
ülkelerde de örneğ�ne rastlanan, deprem özel�ndek� 
ça l ışmalara  referans  olacak b� r  “FAY YASASI” 
kazandırılmalı; planlama ve yapılaşma açısından “D�r� 
Fay Har�tası Kullanımına” ve “Yüzey Faylanması 
Tehl�kes�n�n Değerlend�r�lmes�ne” �l�şk�n alt mevzuatı 
oluşturulmalıdır.

Afet mevzuatı yen�den yapılandırılırken “İmar ve Yapı 
Ü r e t � m  v e  D e n e t � m  K a n u n u ”  y e n � d e n 
yapılandırılmalıdır.

Halen b�r bakanlığa bağlı başkanlık konumunda 
faal�yetler�n� sürdüren Afet ve Ac�l Durum Yönet�m 
Başkanlığının “eşgüdüm merkez�” olması, Deprem 
Araştırma Da�re Başkanlığının, yakın n�tel�ktek� ya da 
yen� oluşturulacak b�r Genel Müdürlüğüne bağlanması 
sağlanmalıdır.

Ulusal Deprem Stratej� ve Eylem Planı(UDSEP 2012- 
2023) Gerekl�l�kler� ac�l Olarak yer�ne get�r�lmel�d�r

Her şeyden önce en hızlı şek�lde DEPREM MASTER 
PLANI oluşturulmalıdır.

Vatandaşa h�zmet edecek tüm kamu b�naları özell�kle 
hastaneler ve okullar artık depreme güvenl� hale 
get�r�lmel�d�r.

Yapı Stok Envanter�n�n çıkartılıp� r�sk bölgeler� 
har�taları çıkartılmalıdır.

Ac�l toplanma alanları uluslararası standartlara uygun 
hale get�r�lmel�;  olası b�r afette İnsan� �ht�yaçları 
karşılayacak şek�lde ş�md�den hazırlanmalıdır.

Deprem sonrasında çadır ve konteyner konulacak 
alanların ş�md�den alt yapılarının eks�ks�z olarak 
tamamlanması gerekmekted�r.

B�l�msel ölçekte kent planlarının yapılmalı; n�tel�kl� b�r 
mühend�sl�k eğ�t�m� koşullarının sağlanmalıdır.

Afet anı ve sonrasına odaklanmaktan daha çok afet 
önces�ne odaklanmalı. Tüm ülke toprakları �nşaat 
sektörünün b�r araz�s� olarak görülmemel�, b�l�msel b�lg� 
ve kent planlaması kapsamında ve �ht�yaç temell� 
yapılar yapılmalıdır.

Kentsel dönüşümü; b�reysel dönüşümlerden z�yade 
yasanın amacına yönel�k, gen�ş alanlarda alanın 
tamamını kapsayacak şek�lde yen�den planlayarak daha 
ferah ve konforlu yaşam alanları oluşturulmalıdır.

Vatandaşlarımız “DEPREM GERÇEĞİ” konusunda sürekl� 
b�l�nçlend�r�lmel�d�r.

Afet �ç�n bel�rlenen Ac�l müdahale yollarının devamlı 
açık olması sağlanmalıdır. Bu yollara cephe olan 
yapıların deprem yönünden güvenl� yapılar olması 
gerekmekted�r ve Bu yollarda h�çb�r zaman araç park 
etmes�ne �z�n ver�lmemel�d�r.

Ac�l durum toplanma alanları olarak bel�rlenen 
okulların depreme dayanıklı olmaları gerekmekted�r.

21 yıl öncek� acıları yen�den yaşamamamız �ç�n ülke 
olarak depreme hazırlıklı olmamız gerek�yor. Depreme 
hazırlıklı olmak �ç�n de b�l�m�n, tekn�ğ�n ve doğanın 
ses�ne kulak ver�lmel�d�r.

Deprem� unutmayacağımıza ve unutturmayacağımıza 
b�r kez daha söz ver�yoruz. 17.08.2020

Murat KÜREKCİ
TMMOB
Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�
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ODAMIZIN 48. OLAĞAN GENEL KURULU VE YÖNETİM KURULU
SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası'nın (MMO) 48. 
Olağan Genel Kurulu ve seç�mler�, 22-23 Ağustos 2020 
tar�hler�nde Ankara'da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenc� 
Ev� ve Sosyal Tes�s�'nde gerçekleşt�r�ld�.

Şube Yönet�m Kurulu ve delegeler�m�z�n katılımı �le 
b�rl�kte 22-23 Ağustos 2020 tar�hler�nde Odamızın 
Genel Kurulu'na katılım sağladık. 

Demokras� şenl�ğ� atmosfer�nde geçen genel kurul ve 
Yönet�m Kurulu seç�mler� Demokrat Mühend�sler'�n 
adaylarını �çeren tek l�ste üzer�nden yapıldı. Seç�mler 

sonucunda Odanın 48. çalışma dönem�n�n yönet�m, 
onur ve denetleme kurulları �le MMO'yu TMMOB genel 
kurulunda (100 delege) �le yönet�m kurulu, yüksek onur 
ve denetleme kurullarında tems�l edecekler blok olarak 
seç�ld�.

Şubem�z adına,  Oda Denetleme Kurulu Asıl Üyel�ğ�ne 
Gültek�n KESKİN, Yedek Üyel�ğ�ne Mahmut KÖSE seç�ld�. 

Genel kurul sürec� boyunca b�zlerden katkılarını 
es�rgemeyen delegeler�m�ze teşekkürler�m�z� sunarız.
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ODA YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMINI YAPTI
22-23 Ağustos 2020 tar�h�nde yapılan 48. Olağan Genel 
Kurul ve Seç�mler�nde seç�len Oda Yönet�m Kurulu, 26 
Ağustos 2020 tar�h�nde toplanarak görev dağılımını 
yaptı.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası'nın (MMO) 22-23 
Ağustos 2020 tar�hler�nde yapılan olağan genel 
kurulunda seç�len 48. dönem Oda Yönet�m Kurulu 
üyeler� arasında görev dağılımı yapıldı.

Oda Yönet�m Kurulu'nun �lk toplantısında yapılan görev 
dağılımında Yunus Yener başkanlık, A. Selçuk Soylu 
başkanvek�ll�ğ�, El�f Öztürk sekreterl�k, Bedr� Tek�n 
saymanlık görevler�ne get�r�ld�.

MMO genel kurulunda yönet�m kurulunun d�ğer 
üyel�kler�ne Harun Erpolat, Ar�fe Kurtoğlu ve Özgür 
Dem�rtaş; yedek üyel�klere �se Sel�m Ulukan, Egemen 
Ceylan, Nazan Irmak, Zafer Öztürk, Mehmet Hakkı 
Yılmaz, Erhan İğnel� ve Den�z Alp Yılmaz seç�lm�şt�.

Genel kurula sunulan Demokrat Mühend�sler 48. 
Dönem Oda Çalışma Programı Taslağı, Oda Yönet�m 
Kurulu ve Danışma Kurulu'nda görüşülerek karara 
bağlandıktan sonra MMO'nun yen� dönem çalışmaları 
programlı b�r şek�lde başlayacak.

48. DÖNEM ODA YÖNETİM KURULU:

Asıl Üyeler:
BAŞKAN
BAŞKAN VEKİLİ 
SEKRETER ÜYE
SAYMAN ÜYE 
ÜYE
ÜYE 
ÜYE 

Yedek Üyeler:
ÜYE    SELİM ULUKAN  
ÜYE    EGEMEN CEYLAN
ÜYE    ZAFER ÖZTÜRK
ÜYE    NAZAN IRMAK
ÜYE    DENİZ ALP YILMAZ
ÜYE    ERHAN İĞNELİ
ÜYE    MELİH MEHMET HAKKI YILMAZ

YUNUS YENER
ABDULLAH SELÇUK SOYLU
ELİF ÖZTÜRK
BEDRİ TEKİN
HARUN ERPOLAT
ARİFE KURTOĞLU 
ÖZGÜR DEMİRTAŞ

ONUR KURULU

Asıl Üyeler:
M. SELÇUK GÖNDERMEZ
NERGİZ BİLGİN
SADETTİN ÖZKALENDER
RIZA ERHAN KUTLU
ZAFER GÜZEY

Yedek Üyeler
A. TURAN DÖRTDEMİR
TEFİK DEMİRÇALI
OSMAN SERTER
MEHMET ÖZSAKARYA
İBRAHİM MART

DENETLEME KURULU

Asıl Üyeler:
ERDAL TAŞ
HÜSEYİN KAYA
HÜSEYİN DİNCER
OSMAN ÇAKIL
FİKRET ÇARAL
ZEKİ BARAN
OĞUZ KEPEZ
ESRA ELİTAŞ
AHMET İLBAŞI
AYDIN GÜÇKIRAN
ALİ ALUÇ
TAYFUN ÇAYLAN
GÜLTEKİN KESKİN
ADİL KESTEN
GÜRSEL YAYLA

Yedek Üyeler
HÜSEYİN KALANTAR
İSMAİL ODABAŞI
TAŞKIN KOÇAK
GÜNER MUTLU
İBRAHİM EMRE ŞENYER
SİNAN ÖZTEMEL
FATİH ÇİMEN
İBRAHİM ÖZÇAKIR
METİN DAĞISTANLI
MAHMUT KÖSE
SULTAN ARSLAN
ZEKAİ ŞAHİN
HALİT TATLISU
HALUK ALTAY
ALİ DOĞAN COŞGUN

TMMOB YÖNETİM KURULU

EMİN KORAMAZ  •  TEVFİK PEKER  •  HÜSEYİN ATICI

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

BATTAL KILIÇ

TMMOB DENETLEME KURULU

İLTER ÇELİK
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ÖĞRENCİLERE MESLEKİ SEÇİM DESTEĞİ

6 - 1 4  Ağ u s t o s  2 0 2 0  t a r � h l e r � 
arasında yapılacak Yükseköğret�m 
Kurumları Sınavı (YKS) terc�hler� 
önces�, mak�na mühend�sl�ğ� ve 
m m o  y a  b a ğ l ı  d � ğ e r 
m ü h e n d � s l � k l e r e  � l g �  d u y a n 
öğrenc�ler �ç�n şubem�z tarafından 
meslek tanıtımı yapılması �le �lg�l� 
basın duyurusu yapıldı. Çağrı 
metn� aşağıdak� şek�lde basında 
yer almıştır.

Şubem�zde, 6-14 Ağustos tar�hler� arasında yapılacak 
Yükseköğret�m Kurumları Sınavı (YKS) terc�hler� önces�, 
mak�na mühend�sl �ğ�  ve mmo ya bağlı  d�ğer 
mühend�sl�klere �lg� duyan öğrenc�ler �ç�n meslek 
tanıtımı yapılacaktır.

"Mak�na Mühend�sler� Odası yurt �ç�nde ve yurt dışında 
Mak�na, Endüstr�, İşletme, Sanay�, Uçak, Havacılık, Uzay, 
S�stem, Mak�na Tekn�k Metot, İmalat-Üret�m, Üret�m 
Tekn�ğ�-S�stemler�, Mekatron�k, Otomot�v ve Enerj� 
S�stemler� Mühend�sl�ğ� öğret�m� yapan ün�vers�teler�n 
fakülte ve bölümler�nden mezun olarak d�ploma almış, 
Türk�ye sınırları �ç�nde meslekler�n� uygulamaya yasal 
yetk�l� olup, meslek� çalışmalarda bulunan tüm 
mühend�sler�  �ç�nde toplamaktadır.

Ün�vers�te adayları odamızda görev 
y a p a n  t e k n � k  g ö r e v l � l e r � 
arkadaşlarımız ve şube yönet�m 
kurulu üyeler�m�zden terc�h dönem� 
boyunca hafta �ç� her gün mesa� 
saatler� �çer�nde b�lg� alab�l�rler.

Ü n � v e r s � t e  a d a y l a r ı n ı n  t e r c � h 
dönem�nde kend� �lg�, becer� ve 
�stekler� konusunda d�kkatl� terc�h 
yapmasının son derece öneml� olup, 
m e s l e ğ � n  ç a l ı ş m a  a l a n l a r ı n ı , 

gereks�n�mler�n�n tanıtımında da b�lg� almak �steyen 
adaylara destek ver�lecekt�r.

Meslek ve meslektaş sorunlarının her geçen gün arttığı 
bu ortamda, ün�vers�te kontenjanlarının plansız şek�lde 
arttırılması, �şs�z mühend�sler ordusu oluşturacağını ve 
mesleğ�n kal�tes�n� düşüreceğ�nden bu konuda da 
çalışmaların yapılması gerekl�d�r.

Destek almak �steyen gençler�m�z; şubem�z� z�yaret 
edeb�l�r,

0262 324 69 33 sab�t hat veya 0539 792 76 06 cep 
telefonu numarasından b�zlere ulaşab�l�rler.



şube günlüğü

SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK
UNUTTURMAYACAĞIZ !

HAVAİ FİŞEK FABRİKASI PATLAMASI İLE İLGİLİ
OLAY YERİNDE İNCELEME GERÇEKLEŞTİRDİK

SANAYİDE GİRİŞİMCİLİK WEBİNARIMIZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DÖKÜM PROSESİNDE SİMÜLASYON TEKNOLOJİSİ
WEBİNARIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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PROAKTİF BAKIMIN FAYDALARI

S�vas katl�amı �le �lg�l� anma tören� �ç�n yapılan basın 
açıklamasına şube yönet�m kurulu üyeler�m�z ve şube 
üyeler�m�zden tems�lc�lerle katılım sağladık.

Hendek'te bulunan hava� f�şek fabr�kasında sabah 

saatler�nde yaşanan patlama ve sonrasında çıkan 

yangın �le �lg�l� MMO Kocael� şube yönet�m kurulu ve 

Sakarya �l tems�lc�l�ğ� yürütme kurulu üyeler�m�z �le olay 

yer�ne ulaşarak değerlend�rmeler gerçekleşt�r�ld�.

 Yangın �le �lg�l� soğutma çalışmaları hel�kopterler �le 

desteklenerek devam ederken tes�ste halen hava� f�şek 

patlamalarının olduğu, çevre �llerden destek ek�pler�n�n 

bölgeye ulaştığı görülmüştür. Çok sayıda yaralının 

olduğu ve can kayıplarının olab�leceğ� �fade ed�l�rken, 

duruma �l�şk�n resm� açıklama beklenmekted�r.

Proakt�f Bakımın Faydaları konulu web�narımız  
Muzaffer TÜNTÜL (Elektr�k Müh.)  sunumuyla 3 Temmuz 
2020 tar�h, saat: 20.00 de gerçekleşt�r�ld�.

* Sanay�de G�r�ş�mc�l�k 
* Sanay�de Kadının Yer�
*  Kadın G�r �ş �mc�l �ğ�n�n H�k ayes�  konular ının 
değerlend�r�ld�ğ� web�narımız; 
F�l�z AKKAŞ Genel Müdür/TOBB AB Uyum Kom�syonu 
Raportörü TOBB KGK  İcra Kurulu Üyes�, Pel�n ÖZKAL 
Tekn�k Müdür/Mak.Müh. sunumlarıyla 06 Temmuz 2020 
tar�h�nde saat 20:00 de 40 k �ş�n�n katıl ımıyla 
gerçekleşt�r�ld�.



şube günlüğü

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME WEBİNARIMIZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HENDEK HAVAİ FİŞEK PATLAMASI VE
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZANLAR

PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

RULMAN SEÇİMİNDE VE KULLANIMINDA
DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

KOCAELİ BAROSU YÖNETİMİ  ŞUBEMİZE
ZİYARETTE BULUNDU

Döküm Proses�nde S�m�lasyon Teknoloj�s� web�narımız 
09.07.2020 tar�h�nde saat 16.00 da; Onur ÖZTÜRK - İş 
Gel�ş.D�rekt/Metalurj� ve Malz.Müh.  Güneş ÖZUYAR - 
Müh. Şef�/ Metalurj� ve Malz. Müh. sunumlarıyla 
gerçekleşt�r�ld�.

Şube etk�nl�k alanımızda bulunan, Hava� F�şek 
Fa b r � k a s ı ' n d a  y a ş a n a n  p a t l a m a  s o n r a s ı n d a , 
�şletmelerdek� r�skler konunun farklı açıları �le “Büyük 
Endüstr�yel Kazalar” panel�nde ele alındı. Panel 143 
katılımcı �le tamamlandı.  

Kocael� Barosu Başkanı Bahar Gültek�n CANDEMİR ve 
Genel  Sek reter �  Emrah TOKER Şube Yönet �m 
Kurulumuzu z�yaret ederek değ�şen avukatlar kanunu 
ve ülke gündem� hakkında görüş alışver�ş�nde 
bulunuldu.
Kocael� Barosu yönet�m�ne naz�k z�yaretler�nden dolayı 
teşekkür eder�z.

“Yen� ürün gel�şt�rme ve aşamaları, ürün gel�şt�rme, 
�novasyon ve arge kavramları, başarısız ürün gel�şt�rme 
nedenler, ürün grupları, yöntem ve yaklaşımlar” 
konularının ele alındığı web�narımız 11.08.2020 
tar�h�nde Dr. Öğret�m Üyes� Sel�m HARTOMACIOĞLU 
eğ�tmenl�ğ�nde, 53 k�ş�n�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

"Rulman Seç�m�nde ve Kullanımında Doğru B�l�nen 
Yanlışlar" konulu web�narımız 13.08.2020 tar�h�nde 
saat :  20:00 de Alper  BODUR eğ�tmenl �ğ�nde 
gerçekleşt�r�ld�.



şube günlüğü

2 TEMMUZ SİVAS MADIMAK OTELİ KATLİAMI
SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

RPA TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI

YAĞLAMADA TEMEL BİLGİLER VE KAVRAMLAR

ÇAYIROVA KAYMAKAMI HASAN GÖZEN
ZİYARET EDİLDİ
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“LUNAPARKLARDA KAMUSAL PERİYODİK
DENETİM YAPILSIN” BASIN AÇIKLAMASI

GEÇEKLEŞTİRİLDİ

“RPA Teknoloj�s�  ve Kullanım Alanları" konulu 
web�narımız 18.08.2020 tar�h saat:19:00 da Nurbetül 
YILDIRIM (Rpa Bus�ness Solut�on Manager), Emre 
Ö Z B E Y  ( R p a  B u s � n e s s  D e v e l o p m e n t 
Manager&Manag�ng Patmer)  eğ�tmenl�ğ�nde 
gerçekleşt�r�ld�.

“Yağlamada Temel B�lg�ler ve Kavramlar" konulu 
web�narımız 20 Ağustos 2020 tar�h�nde Murat İDİL 
eğ�tmenl�ğ�nde 70 k�ş�n�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

TEL BESLEME EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİSİ

Tel Besleme Eklemel� İmalat Teknoloj�s� konulu 
web�narımız 28 Ağustos 2020 tar�h�nde (Mak.Yük.Müh.) 
M.Enes GEBEL eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�.

şube günlüğü-gebze

2 Temmuz 1993 yılında S�vas Madımak Otel�’nde 
yakılarak katled�len aydınlarımızı ve sanatçılarımızı, 
katl�amda babası Şa�r Met�n Altınok'u kaybeden 
Zeynep Altıok'la yaptığımız söyleş� �le andık. Sosyal 
medya hesaplarımızdan canlı yayınlanan söyleş�n�n 
sunuculuğunu Gebze Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu 
Başkanımız Barış İnce yaptı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu Üyeler�m�z 
Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen'� z�yaret ett�. Oda 
faal�yetler�m�z�n ve tems�lc�l�k çalışmalarımızın 
aktarıldığı z�yarette, pandem� sürec� �le b�rl�kte ortak 
yapab�leceğ�m�z çalışmalar hakkında konuşuldu.

6 Temmuzda açılan lunaparklar da kamusal per�yod�k 
d e n e t � m  y a p ı l m a s ı 
h a k k ı n d a  Y ü r ü t m e 
Kurulu Başkanımız Sayın 
B a r ı ş  İ N C E  b a s ı n 
açıklaması gerçekleşt�rd�.



GEBZE TEMSİLCİLİK EŞGÜDÜM TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü-gebze

“ULAŞIMDA YAŞANILAN SORUNLAR”
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİDİ

“KURBAN BAYRAMINDA YOLA ÇIKANLARA
UYARILAR” BASIN AÇIKLAMASI

GERÇEKLEŞTİRİLİDİ

“PINAR GÜLTEKİN VE KADIN CİNAYETLERİ”
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HDP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ÖMER FARUK
GERGERLİOĞLU TEMSİLCİLİĞİMİZİ

ZİYARET ETTİ

Kocael� şeh�r �ç� ulaşım 
sorunları ve çevre �ller 
� l e  o l a n  u l a ş ı m d a 
y a ş a n ı l a n  s o r u n l a r 
h a k k ı n d a  Yü r ü t m e 
K u r u l u  B a ş k a n ı m ı z 
Sayın Barış İNCE basın 
açıklaması gerçekleşt�rd�.

GEBZE KAYMAKAMI MUSTAFA GÜLER
ZİYARET EDİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütme Kurulu, Gebze 
Kaymakamı Mustafa GÜLER'� z�yaret ett� .  Oda 
faal�yetler�m�z�n ve tems�lc�l�k çalışmalarımızın 
aktarıldığı z�yarette, pandem� sürec� �le b�rl�kte ortak 
yapab�leceğ�m�z çalışmalar hakkında konuşuldu. 

Gebze Kadın Platformu �le b�rl�kte Gebze Kent 
Meydanında “Pınar Gültek�n ve Kadın C�nayetler�” 
konulu basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. Basın 
açıklamasını yürütme kurulu üyem�z Mehtap DEMİR 
okudu.

Gebze Tems�lc� l �k Yürütme Kurulu,  tems�lc� l �k 
çalışanlarımız ve tems�lc�l�k kom�syonlarımızın üyeler� 
katıldığı çevr�m�ç� toplantı gerçekleşt�r�ld�. Toplantıda 
tems�lc�l�k ve kom�syon çalışmalarımız değerlend�r�ld�. 

Kurban Bayramında 
y o l a  ç ı k a c a k 
vatandaşlarımızın araç 
b a k ı m l a r ı  v e  y o l 
güvenl�ğ�  hakkında 
Y ü r ü t m e  K u r u l u 
Başkanımız Barış İNCE 
b a s ı n  a ç ı k l a m a s ı 
gerçekleşt�rd�. 

Halkların Demokrat�k Part�s� Kocael� M�lletvek�l� Ömer 
Faruk Gergerl�oğlu kent�m�z�n ve bölgem�z�n sorunları 
hakkında görüşme yapmak üzere tems�lc�l�ğ�m�z� 
z�yaret ett�.



DARICA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ
DR. ULAŞ DOĞAN ZİYARET EDİLDİ

şube günlüğü-gebze

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK
SORUMLUSU EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“FIRTINADAKİ ARI MÜHENDİSİN HAYATI”
ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ  21. YILI
ANMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - bolu

BAROLARIN YASA DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde Mak. Müh. Özgür KILIÇ'ın 
Sunumuyla 13-16 Ağustos 2020 tar�hler�nde “Asansör 
Yetk�l� Serv�s Tekn�k Sorumlusu” eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld�

Gebze İ lçe  Tems� lc � l �ğ�m�z  Sosyal  Etk �nl �k ler 
Kom�syonumuzun katkılarıyla 17.08.2020 tar�h�nde 
yazar Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR'�n sunumuyla 
“Fırtınada k� Arı Mühend�s�n Hayatı” adlı çevr�m�ç� 
söyleş� gerçekleşt�r�ld�.

17 Ağustos 1999 Marmara Deprem�n�n 21.yılı 
dolayısıyla TMMOB Gebze B�leşenler�; D�lovası, Darıca, 
Çayırova ve Gebze �lçeler�nde "Depreme Duyarlılık ve 
Alınab�lecek Önlemler" temalı stant açtı, deprem temalı 
t�şötler� dağıttı. 

MMO Kocael� Şube Başkanımız Murat Kürekç�, MMO 
Kocael� Şube Sekreter�m�z Mehmet Al� Elma ve MMO 
Gebze Tems�lc�l�k Başkanımız Barış İnce, Darıca İlçe 
Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan'ı makamında z�yaret 
ett�ler. Başta İkl�mlend�rme s�stemler�n�n Cov�d-19'a 
uyumluluğu olmak üzere b�rçok konuda f�k�r alış ver�ş� 
gerçekleşt�r�ld�.

1-07.07.2020 Tar�h�nde TMMOB Bolu İl Koord�nasyon 
Kurulu tarafından Kardelen Meydanında Bolu Barosu 
tarafından Yasa değ�ş�kl�ğ� g�r�ş�m�ne karşı düzenlenen 
basın açıklamasına katılım sağlandı.

BOLU BELEDİYESİ HAYVAN HAKLARI
KOMİSYONU ZİYARET EDİLDİ

25.08.2020 Tar�h�nde TMMOB Bolu İl Koord�nasyon 
Kurulu tarafından Bolu İl�nde 16 Kızıl gey�ğ�n katled�lme 
g�r�ş�m�ne karşı Bolu Beled�yes� Hayvan Hakları 
Kom�syonu'na destek z�yaret�nde bulunuldu. 



basın açıklaması

Olası Deprem Önces�, Fabr�kalar ve üret�m tes�sler�nde r�skler�n bel�rlenmes� ve alınacak önlemlere da�r 
TMMOB Kocael� İKK olarak hazırlanan öner�lere �l�şk�n basın metn� halkımızla paylaşılmıştır.

OLASI DEPREM ÖNCESİ, FABRİKALAR VE ÜRETİM 
TESİSLERİNDE RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE ALINACAK 

ÖNLEMLERE DAİR BİRKAÇ ÖNERİ

Ülkem�zde ve dünyada yaşanan en büyük depremler 
arasında yer alan 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara 
Deprem�n�n üzer�nden tam 21 yıl geçt�. Halen 
yüreğ�m�z� yakan acı sonuçlarından gerekl� ve yeterl� 
dersler çıkarılmamıştır.

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu (İKK) olarak 
Üret�m-Deprem �l�şk�s� üzer�ne aşağıda bel�rt�len b�rkaç 
uyarının önem�ne d�kkat çekmek �st�yoruz.

• Öncel�kle 6331 sayılı İş Kanunun ve �lg�l� �k�nc�l 
mevzuat uygulanmalı ve �lg�l� kamu kurumlarınca 
yeterl� denet�m yapılmalıdır.

• Olası deprem senaryolarına karşın potans�yel tehl�ke 
noktaları bel�rlenmel�, detaylı r�sk değerlend�rmeler� 
yapılmalı ve gerekl� önlemler uygulanmalıdır.

• Üret�m�n değ�ş�k yerler�nde (�malat, büro, depo vs.), 
değ�ş�k zamanlarda (gece, gündüz, çalışma anında, 
d�nlenme anında, �şe g�d�ş-dönüş, vard�ya değ�ş�kl�kler� 
vs.) olası deprem ş�ddetler�n� de �çeren senaryolara da�r 
İtfa�ye  ve Afet Koord�nasyon Merkez� g�b� kurumların 
da zaman zaman katıldığı tatb�katlar sıklaştırılarak 
uygulanmalı ve bu durum �lg�l� kamu kurumları 
tarafından da zaman zaman denetlenmel�d�r.

• Tüm b�na �le mak�na ve ek�pmanların depreme 
dayanıklılık kontroller�n�n yapılması, gerek�yor �se b�na 
güçlend�rme ve mak �neler �n sab�t leme �ş ler � 
yapılmalıdır.

• Hammadde ve ürün depolama alanları �le raf 
s�stemler�n�n depreme karşı dayanıklılıkları kontrol 
ed�lmel�d�r. Raf s�stemler�n�n dayanımları ve per�yod�k 
kontroller� �lg�l� standartlar doğrultusunda uzman 
kurum ve kuruluşlarca yapılmalıdır.
 
• Üret�m sahasında ara stoklar azaltılmalı, deprem 
anında kaçış ve yardım yollarının açık tutulması 
sağlanmalıdır.

• Yanıcı, Parlayıcı-Patlayıcı ürünler�n depolandığı 
a l a n l a r d a ,   d e p r e m  s o n r a s ı  o l a s ı  r � s k l e r 
değerlend�r�lmel�, patlama ve yangınlara karşı önlemler 

alınmalıdır.
 
• As�t g�b� r�skl� ve k�rlet�c� sıvı depolama tankları �ç�n 
taşmaya karşı stok havuzları oluşturulmalıdır. Bu 
s ı v ı l a r ı n  d e p o l a m a  t a n k  s e v � ye l e r �  g ü ve n l � k 
sev�yeler�nde (standardında bel�rt�lmem�şse en fazla 
%80 dolulukta) tutulmamalıdır.

• Boğucu gaz depolanan tes�slere komşu tes�sler ve 
bölge yerleş�mler� �le r�sk ve olası afet anında 
yapılacaklar hakkında b�lg�lend�rme yapılmalıdır. 
Amonyak g�b� boğucu gaz depolanan sahaların 
yakınlarına yen� yapı kullanım �zn� ver�lmemel�, bu 
bölgeler�n ac�l durum tahl�ye planları hazırlanmalıdır.

• Boğucu gaz depolanan tes�slerde yeterl� sayıda ac�l 
kaçış maskes� g�b� k�ş�sel koruyucu donanımlar 
bulundurulmalıdır. Olası b�r kaçak durumunda 
yapılacaklar personele tatb�k� olarak anlatılmalıdır. 
Kaçak algılama, otomat�k kapama s�stemler� çalışır 
durumda tutulmalı, güvenl�k s�stem� basınçlı hava �le 
çalışıyor �se olası  enerj�  kes�nt�s�  durumunda 
kompresör ler  otomat �k  o larak  jeneratörden 
beslenmel�d�r.

• Ana Doğalgaz hatlarında, S�sm�k hareketler� algılayıp, 
doğalgaz hatlarını otomat�k kapatan vanalar bulunmalı 
ve etk�nl�kler� per�yod�k olarak kontrol ed�lmel�d�r.

• Deprem �le olası boru hattı kaçaklarını engellemek �ç�n, 
gerekl� boru sab�tlemeler� yapılmalı, kompansatör 
kullanımı �le hatlara esnekl�k kazandırılmalıdır.

• Deprem sonrası olası elektr�k kes�nt�s� �ç�n önlem 
alınmalıdır. Jeneratörler çalışır tutulmalı ve personel 
kaçış yolları otomat�k aydınlatılmalıdır. Seyyar 
a y d ı n l a t m a  e k � p m a n l a r ı  ç a l ı ş ı r  d u r u m d a 
bulundurulmalıdır.

• Yangın söndürme s�stemler�ndek� pompalar,enerj� 
kes�nt�s�ne karşı alternat�fl� enerj� kaynağı (Jeneratör 
destekl�  veya D�zel  yakıtl ı  pompalar g�b�)  � le 
desteklenmel�d�r.

• L�man tes�sler�nde �skele v�nçler� çalışmadığı 
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durumlarda sab�tlenmel�d�r. Sıvı tahm�l-tahl�ye �şlem� 
yapılan l�manlarda transfer hattı hortum kopmalarına 
karşı ac�l ayırma kapl�n� kullanılmalıdır.

• Deprem sonrası Fabr�ka sahasında dah�l� haberleşme 
�ç�n tels�zler çalışır durumda tutulmalıdır. Hang� 
kısımlarda tels�z bulunması gerekt�ğ� değerlend�r�lmel�, 
rev�r, güvenl�k, tehl�kel� madde depo alanlarında 
muhakkak tels�z bulunması sağlanmalıdır.

• Fabr�kaya a�t ambulans var �se her vard�yada en az �k� 
ambulans sürücüsü olacak şek�lde vard�ya düzen� 
oluşturulmalıdır. 

Organ�ze Sanay� Bölgeler� (OSB) ve Küçük Sanay� S�te 
(KSS) yönet�mler� öner� ve talepler� değerlend�r�lmel�, 

Deprem koord�nasyon toplantılarına OSB ve KSS 
yönet�mler� de dah�l ed�lmel�d�r.

Burada d�kkat çek�len konuların ve önlemler�n dışında, 
h e r  f � r m a n ı n  k e n d �  ö z e l  d u r u m l a r ı n a  d a � r 
değerlend�rme yapması gerekmekted�r. Bununla 
b�rl�kte, yakınında ve bölges�nde bulunan d�ğer üret�m 
tes�sler� ve üret�m konularına göre de önlemler� 
gen�şletmel� ve mümkünse aynı bölgede bulunan 
fabr�kaların depreme karşı ortak önlemler� de b�rl�kte 
tatb�k etmeler� önem arz etmekted�r.

Saygı �le paylaşırız.
 
Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�

HASTANELERİN KLİMA VE HAVALANDIRMA 
TESİSATLARINDA ALINACAK PANDEMİ ÖNLEMLERİ

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası bünyes�nde 
�kl�mlend�rme/tes�sat ve tes�s yönet�m� üzer�ne dokuz 
meslek kuruluşu ve hek�m dostlarımızın katılımıyla 
oluşturduğumuz İkl�mlend�rme Tekn�k Kurulu'nun 
çalışmaları hızla sürüyor.

Haz�ran ayı �ç�nde açıkladığımız AVM'lerde Pandem� 
Tedb�rler�, Otellerde Pandem� Tedb�rler�, Karayolu Toplu 
Taşıma Araçlarında Pandem� Tedb�rler�, Okullar ve 
Kreşlerde Pandem� Tedb�rler� met�nler�n�n ardından 
bugün Hastaneler �n  K l �ma ve  Havalandır ma 
Tes�satlarında Alınacak Önlemler metn�n� açıklıyoruz.

ESSİAD, ISKAV, İSKİD, MMO, MTMD, MÜKAD, TTMD, 
TRFMA, UTTMD ve hek�m dostlarımız Prof. Dr. Al� Osman 
Karababa, Prof. Dr. Ayşın Zeyt�noğlu, Prof. Dr. Candan 
Ç�çek, Prof. Dr. D�lek Yeş�m Met�n, Doç. Dr. Ebru Ortaç 
Ersoy, Prof. Dr. Fer�de Aksu Tanık'ın yer aldığı MMO 
İkl�mlend�rme Tekn�k Kurulu çalışmaları b�nalarda 
durum tesp�t�, asker� ve loj�st�k yapılar, spor tes�sler�-
yüzme havuzları, fabr�ka ve endüstr�yel tes�sler, düğün 
salonu-restoran-d�sco ve barlarda pandem� tedb�rler� 
üzer�ne sürmekted�r. Kurulun alt kom�syonlarında süren 
bu çalışmalar tamamlanınca ayrıca paylaşılacaktır.

Cov�d-19 Pandem�s�n�n dünya ve ülkem�z� uzun b�r süre 
etk�leyeceğ� gerçeğ�nden hareketle gündem�m�ze 
aldığımız bu b�r d�z� çalışma, �lg�l� mekanlardak� mevcut 
eks�kl�kler �le yanlış b�lg� ve uygulamaların g�der�lerek 
sağlıklı, güvenl� ortamlar oluşturulmasına yönel�kt�r.

Açıklamamızın ek�nde bulunan “Hastaneler�n Kl�ma ve 
Havalandırma Tes�satlarında Alınacak Önlemler” 

metn�n�n toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere 
tüm �lg�l�lerce eks�ks�z olarak uygulanmasını d�l�yoruz.

Mehmetal� ELMA
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Yönet�m Kurulu Sekreter� 
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HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMA İLE İLGİLİ BASIN 
AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

AKTÖRLER FARKLI, ACILAR VE SEBEPLER AYNI!...

Sakarya'nın Hendek �lçes� Yukarı Çalıca mevk��nde 3 
Temmuz günü sesler� çevre �llerden duyulan ve kısm� 
deprem etk�s� yaratan büyük patlamalar �le sarsıldı. İlçe 
halkı patlamanın kaynağını b�l�yordu, çünkü bu kadar 
büyüğü �lk kez olsa da daha öncede Büyük Coşkunlar 
Hava� F�şek Fabr�kası'nda patlamalar yaşanmış ve ölen 
ve yaralanan �şç�ler olmuştu. Son açıklamalara göre 6 
�şç� hayatını kaybetm�ş 1 �şç� �se henüz bulunamamıştır.
İSİG Mecl�s�n�n ver�ler�ne göre;

17 Ağustos 2009: Çoşkunlar Hava� F�şek Fabr�kası'nda 
Ramazan topları �ç�n patlayıcı üret�len laboratuar 
bölümünde patlama meydana geld�. Üret�m tes�s�ndek� 
b�naları yerle b�r eden patlamada 1 �şç� hayatını 
kaybett�, 33 �şç� yaralandı.

29 Eylül 2009: Coşkunlar Hava� F�şek Fabr�kası'nda 
meydana gelen patlamada 1 �şç� öldü, 1 �şç� yaralandı. 
Yangına maytap f�t�ller�n�n kurumadan kes�lmes� sebep 
oldu.

11 Şubat 2011'dek� patlamada b�r çocuk annes� 33 
yaşındak� �şç� Hed�ye Hallaç hayatını kaybetm�ş ve 10 
�şç� yaralanmıştı...

14 Aralık 2014'te fabr�kada gerçekleşen patlamada 38 
yaşındak� �şç� Yılmaz Şapoğlu hayatını kaybetm�şt�. 
A�leye dava açmayın, ev-maaş verel�m dend�.Eş� kabul 
etmed�. Adalet �sted�. Ş�rket de fabr�kayı zarara 
uğratmaktan karşı dava açtı.

27 Ocak 2018'de N�ğde'dek� fabr�kada gerçekleşen 
patlamada 32 yaşındak� �şç�ler Muharrem Alkan ve İlyas 
Ünlü hayatlarını kaybetm�şlerd�...

Hendek halkının çeş�tl� basın kuruluşlarına verd�kler� 
röportajlara göre yukarıdak� tar�hler�n dışında da çeş�tl� 
patlamalar yaşanmış ancak basında yer bulmamış. 
Aslında senaryo tanıdık, �şç�ler yaşamını y�t�r�yor ve 
�şveren aynı �ş� yapmaya devam edeb�l�yor.

Patlayıcı maddeler�n üret�m� �le �lg�l� doğrudan 
çıkarılmış mevzuatlar, 1987 tar�hl� “ TEKEL DIŞI 
BIRAKILAN PATLAYICI MADDELERLE AV MALZEMESİ VE 
BENZERLERİNİN ÜRE TİMİ,  İTHALİ ,  TAŞINMASI, 
SAKLANMASI, DEPOLANMASI, SATIŞI, KULLANILMASI, 
YOK EDİLMESİ, DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA 
İLİŞKİN TÜZÜK “ �le b�rl�kte daha gen�ş kapsamı olan 2 

Mart 2019 tar�hl� “BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN 
ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA 
YÖNETMELİK” t�r. Ayrıca kullanılacak ek�pmanların da 
ATEX d�rekt�f� olarak b�l�nen MUHTEMEL PATLAYICI 
ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU 
SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/34/AB)” 
hususlarına uygun olması gerekmekted�r. B�l�rk�ş� 
�ncelemes�nde bu yönetmel�klere uygunluğun 
değerlend�r�lmes� b�r zorunluluktur.  Ancak 
b�l�nmel�d�r k� �şyer�n�n bu mevzuata uygun hale 
get�r�lmes�, �şletme �ç�nde yapılacak yatırımlar �le 
mümkün olmaktadır ve nedenle karar ver�c� de 
uygulayıcı da �şverend�r.

Yukarıda adı geçen tüzük, depoların denet�m� �ç�n 
aşağıdak� maddey� �çermekted�r.

   Depo denetlemeler�            
 Ek Madde 3 – (Ek: 14/5/2001 - 2001/2443 K.)            
  Yılda en az üç defadan az olmamak üzere, patlayıcı 
madde depolarının Tüzük hükümler�ne uygun olup 
olmadığı val�l �kçe oluşturulacak kom�syon 
tarafından denetlen�r. Her denetlemede, güvenl�k 
u z a k l ı k l a r ı n a  e t k �  e d e n  u n s u r l a r ı n  b u l u n u p 
bulunmadığı da bel�rt�lerek, hazırlanan depo denet�m 
formlarının b�r örneğ� val�l�kçe İç�şler� Bakanlığına 
gönder�l�r. Gerek görüldüğünde İç�şler� Bakanlığınca 
oluşturulacak kom�syonca da depo denetlemeler� 
yapılab�l�r.

2011 yılından buyana hang� kurumlar kaç denetleme 
yapmıştır, Val�l�k denet�m raporlarını İç�şler� Bakanlığı �le 
paylaşmış mıdır? İç�şler� Bakanlığı b�r kom�syon 
oluşturarak denet�m yapmış mıdır? Bu soruların 
yanıtları kamuoyu �le paylaşılmalıdır.
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Bu denet�mler�n yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa ne tür 
bulgulara yer ver�ld�ğ� de öneml�d�r. Val�l�k denet�mler�n 
uygun şek�lde yapıldığını �fade etmekted�r. Pek� 
denet�mler uygun şek�lde yapıldıysa �şç�ler�n ölümüne 
neden olan kusurlar k�mlere a�tt�r?

Her �ş c�nayet� sonrasında alıştığımız üzere bu 
patlamadan sonra da �lk gözaltına alınanlar f�rmanın 
sorumlu müdürü ve �ş güvenl�ğ� uzmanı �le 2 
ustabaşıdır. İşveren�n tal�matı ve kararları altında çalışan 
k�ş�ler gözaltına alınırken �şveren�n olay mahall�nde 
dolaşab�lmes� son derece sakıncalı ve hukuk dışıdır. 
Haber bültenler�ne yansıyan ve �şveren�n b�r yakının 
olay yer�nden b�r b�lg�sayar çıkarmak �sterken 
jandarmaya yakalandığı haber� �le y�ne kayıp olan son 
�şç�n�n arama faal�yetler� devam ederken d�ğer �şç�ler�n 
fabr�kaya çağrıldığı ve enkaz tem�zl�ğ� faal�yet�nde 
çalıştırdıkları yönündek� yöre �fadeler de bu konudak� 
kaygıları artırmıştır. Y�ne çalışanlarda k�ş�sel koruyucu 
ek�pmanların olmadığı,  fabr�kaya s�gara dah� 
s o k u l d u ğ u  g � b �  � ş  g ü v e n l � ğ �  k o n u s u n d a 
u y g u n s u z l u k l a r ı n  o l d u ğ u  � f a d e l e r �  d e 
değerlend�r�lmel�d�r.

6331 sayılı İSG Kanunu, �şyer�nde her türlü önlem� 
alma ve güvenl�k şartlarının gel�şen teknoloj�ye 
uygun olarak �y�leşt�r�lmes� yükümlülüğünü 
�şverene verm�şt�r.  Öte yandan �ş  güvenl�ğ� 
uzmanlarına �se �şverene rehberl�k etmek, tesp�t ve 
öner�ler�n� �şverene �letmek görev�n� yüklem�şt�r. Kaldı 
k� söz konusu uzman bu �şyer�ne b�r Ortak Sağlık 
Güvenl�k B�r�m� üzer�nden yarı zamanlı h�zmet veren b�r 
danışmandır. Bunlar göz önünde bulundurulunca 
sorumluların korunması adına o �şletmede ücret 
karşılığı çalışanların günah keç�s� hal�ne get�r�lmes� ne 
v�cdan�d�r ne de yasalara uygundur. Davutpaşa'da 
Ost�m'de, Soma'da ve daha b�r çok �ş c�nayet�nde gerçek 
sorumlular cezalandırılmadığı �ç�n bugünler� yaşadık ve 
bugünün hesabı da gerçek sorumlularına sorulmazsa, 
yarınlarda yen� �ş c�nayetler�ne hatta katl�amlara gebe 
olur. Ücretler�n� �şyer� sah�pler�nden alan İş Güvenl�ğ� 
Uzmanları'nın bağımsız ve �ş�n gerekler�ne uygun 
değerlend�rmelerde bulunması her zaman ve her 
ortamda beklenemez; İşverenlere mal�yet çıkartacak 
ö n e r � l e r d e  b u l u n m a s ı  ç o ğ u  k e z  m ü m k ü n 
olamamaktadır. B�r kez daha İş Güvenl�ğ� Uzmanları'nın 
bağımsız ve tarafsız ,  �ş �n gerek ler �n özgürce 
yansıtab�leceğ� uygun koşulların oluşturulması �ç�n �lg�l� 
tarafların b�r araya gelmes� gerekmekted�r.

Kamuoyuna yansıdığı üzere neredeyse hemen her gün 
b�r fabr�ka yangını olmaktadır. 2017 yılında en az 182 
endüstr�yel yangın, 2018 yılında en az 385 endüstr�yel 
yangın olayı olmuştur. Bu yangınlarda en az 25 k�ş� 
ölmüş, en az 72 k�ş� de yaralanmıştır. Endüstr�yel 

yangınlar kapsamında değerlend�r�lmes� gereken bu 
yangınların özell�kle son yıllarda sıklıkla olması, konuya 
c�dd�yetle eğ�lmey� gerekmekted�r. Bu noktada 4857 
sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı İş Güvenl�ğ� 
Kanunu vb. düzenlemelerle get�r�len s�stem�n 
yangın, patlama ve �ş kazaları/�ş c�nayetler� 
vakalarını önlemek üzer�ne kurgulanmadığını 
bel�rtmel�y�z. Get�r�len k�m� kurallar da kâğıt 
üzer�nde kalmaktadır.

İş güvenl�ğ� denet�mler� artırılmalı, tesp�t ed�len 
uygunsuzluklarda “caydırıcı” �dar� ceza �şlemler� 
mutlaka uygulanmalıdır.

Y�ne, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Konsey� etk�n b�r 
şek�lde çalıştırılmalıdır.

Yangın nedenler� ve hasarları üzer�ne ver� ve b�lg�ler�n 
toplandığı Yangın B�lg� Bankası kurulmalıdır.

Konuyla �l�şk�l� yasa ve yönetmel�kler�n olduğu Ülkem�z, 
maalesef  �ş c�nayetler�nde Avrupa 1.'l�ğ�, dünya 3. Lüğü 
sırasında yer almaktadır. Bu b�ze s�stemat�k olarak b�r 
sorunun varlığını �şaret etmekted�r. İSG Mevzuatları; 
TMMOB, Tab�pler B�rl�ğ�, beled�yeler, send�kalar ve 
�şveren tems�lc�ler� �le A�le, Çalışma ve Sosyal 
H�zmetler Bakanlığı  ve Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanlığı'ndan oluşan ortak b�r Çalışma Grubu 
tarafından yen�den ele alınmalıdır.

Ayrıca, İSİG Mecl�s�n�n ver�ler�nde İş kazalarında 
yaşamını y�t�renler�n %98'�n�n send�ka üyes� 
olmadıklarını göstermekted�r. Bu ver� Send�kaların, 
�şç�ler�n sadece ücretler� üzer�nden b�raraya gel�nen 
yapılar olmadığını, çalışanların yaşam hakları 
a ç ı s ı n d a n  d a  ç o k  ö n e m l �  o l d u k l a r ı n ı 
göstermekted�r.

Hem �ş sağlığı, güvenl�ğ� hem de çevre açısından büyük 
endüstr�yel kazaların önlenmes�nde mevzuat gereğ� 
gerekl� tedb�rler�n alınması ve eylem planlarının 
uygulanmasının öneml� olduğuna b�r kez daha acı b�r 
şek�lde şah�t olduk. Tes�s çalışanları ve çevre halkına b�r 
kere daha baş sağlığı ve geçm�ş olsun d�yoruz.
 
Olay soruşturmasının kamuoyuna kapalı, meslek 
odaları  ve send�kaların katıl ımı sağlanmadan 
yürütülmes�n� doğru bulmuyoruz. TMMOB'n�n bu �ş 
c�nayet�n�n tak�pç�s� olacağı b�l�nmel�d�r. 06.07.2020

Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�
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 “6 Temmuz'da Açılacak Lunaparklarda Kamusal Per�yod�k Denet�m" konusunda TMMOB Kocael� İl 
Koord�nasyon Kurulu basın açıklaması gerçekleşt�rd�.

LUNAPARKLARDA KAMUSAL PERİYODİK
DENETİM YAPILMALIDIR

Yaz aylarında b�rçok a�len�n çocuklarını lunaparklara 
götürdüğünü b�l�yoruz. Fakat �ç�nde bulunduğumuz 
Cov�d-19 Pandem� koşulları, 6 Temmuz'da açılacak olan 
lunapark ve temat�k parkların kullanımına da�r çok özel 
b�r hassas�yet gerekt�r�yor. Sağlık Bakanlığı, Türk 
Tab�pler� B�rl�ğ� ve uzman hek�mler�n uyarıları 
doğrultusunda maske kullanımı, f�z�k� mesafe ve 
tem�zl�ğ�n sağlanması yanı sıra çocuklarımızın da�ma 
göz önünde olması  gerek mekted�r.  Pandem� 
koşullarında bu tür kalabalık yerler�n az sayıda �nsanın 
bulunduğu yerlerden, toplu bulunulan kapalı alanların 
açık alanlardan, yüksek sesle konuşmamıza neden olan 
gürültülü yerler�n sak�n yerlerden daha fazla r�sk 
oluşturduğu gözet�lmel�d�r. D�ğer yandan söz konusu 
lunaparklar dah�l h�çb�r yer�n pandem� koşulları 
gözet�lerek tasarlanıp �şlet�lmed�ğ� ve çocukların b�zlere 
göre çevredek� nesnelerle eller�yle daha çok temas 
kurdukları, b�rb�rler� �le kolayca sıcak �l�şk�lere g�rd�kler� 
gözet�lerek azam� d�kkat göster�lmel�d�r.

Uzmanlık alanlarımızla bağlantılı tekn�k açıdan �se 
lunaparklar ve benzer� eğlence tes�sler�ndek� 
ek�pmanların per�yod�k bakım ve onarımları �le �şletme 
testler�n�n sezon önces�nde mutlaka yapılmış olması 
gerekmekted�r. Bu gerekl�l�kler�n yer�ne get�r�l�p 
get�r�lmed�ğ�, kamusal n�tel�kl� üçüncü ve bağımsız b�r 
tekn�k göz tarafından yapılmalıdır. İşletme personel�n�n 
de pandem� açısından koruyucu ek�pman kullanması, 
eğ�t�lm�ş ve denetlenm�ş olması gerekmekted�r. Ancak 

mühend�sl�k tasarımı olan, yüzlerce hareketl� parça ve 
güvenl�k aksamları �le devasa konstrüks�yonlar olan 
ek�pmanların güvenl�k aksamlarının per�yod�k test ve 
kontroller�n�n uzman mak�na mühend�sler� tarafından 
yapılması gereğ� �hlal ed�lmekted�r.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası olarak, ülke 
genel�ndek� yaygın örgütlülüğümüz ve yet�şm�ş  tekn�k 
personel�m�z �le lunaparklardak� mak�neler�n sağlıklı ve 
güvenl� kullanımına yönel�k per�yod�k kontroller�n�n 
yapılması �ç�n kamusal sorumluluk �le görev almaya 
hazır olduğumuzu bel�rtmek �ster�z.

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

2 Temmuz 1993 tar�h�nde S�vas'ta Madımak Otel�nde ger�c�ler tarafından gerçekleşt�r�len katl�amın 
yıldönümünde Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener  basın açıklaması yaptı.

unutMADIMAKlımda...

S�vas Katl�amını Unutmadık, Unutturmayacağız

Ger�c� b�r güruhun 2 Temmuz 1993 tar�h�nde S�vas'ta 
Madımak Otel�n� kuşatarak yaktığı demokrat, toplumcu 
yazar ve ozanlarımızı sevg�yle, saygıyla anıyoruz.

Madımak'ta aydın ve sanatçılarımızı yakan/yaktıran 
ger�c� faş�st güçler, geçm�şten bugüne, toplumun 
aydınlanma damarlarının kes�lerek dogmat�zm�n 
karanlığının egemen olmasını amaçlamıştır. Türk�ye'n�n 
yakın tar�h�ndek� 16 Şubat 1969 Kanlı Pazar'ı, 1 Mayıs 
1977, 19 Aralık 1978 Maraş, 28 Mayıs–10 Temmuz 1980 



basın açıklaması

Çorum, 2 Temmuz 1993 S�vas, 10 Ek�m 2015 Ankara ve 
daha b�rçok katl�am bu ger�c� geleneğ�n suçları arasında 
yer almaktadır. Emperyal�zm�n ve yerl� �şb�rl�kç�ler�n�n 
kışkırttığı bu güçler toplu katl�amlarla ülkem�z� ve 
bölgem�z� kana bulamıştır.

Cumhur�yet, demokras�, la�kl�k ve emek düşmanlığı �le 
d�n, mezhep, �nanma-�nanmama farklıl ık larını 
körüklemek, halk arasında düşmanlık ve çatışma 
tohumları ekmek, baskı ve sömürü düzen�n�n 

sürekl�l�ğ�n� sağlamak �ç�n başvurulan b�r pol�t�kadır. Bu 
nedenle günümüz Türk�ye's�nde la�kl�k, eş�tl�k, 
demokras� ve adalet mücadeles� her zamank�nden 
daha fazla önem taşımaktadır.
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası olarak 2 Temmuz 
1993 Madımak katl�amını ve ger�c�l�ğ� lanetl�yor; 
demokrat�k ve la�k başka b�r Türk�ye özlem�n� kamuoyu 
�le paylaşıyoruz.

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

TMMOB MMO İkl�mlend�rme Tekn�k Kurulu'nun, Cov�d-19 Pandem�s� neden�yle hazırladığı “Gar B�naları, Otobüs 
Term�naller� ve Den�z Ulaşım Yolcu Salonları Pandem� Tedb�rler�” ve “Mevcut B�nalarda İkl�mlend�rme 
Havalandırma S�stemler�n�n İşletme ve Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedb�rler Prosedürü” 
met�nler� �le “Kapalı Alanların İkl�mlend�rme S�stemler�n�n Denetlenmes� ve Belgelend�r�lmes�” konulu 
sunum, Kurulda yer alan on meslek kuruluşunun başkanlarının katılımıyla gerçekleşt�r�len onl�ne basın toplantısı 
�le kamuoyu �le paylaşıldı.

YOLCU TERMİNALLERİ VE MEVCUT BİNALARDA PANDEMİ 
TEDBİRLERİ

Kamu İdareler�  Öner�  ve Uyarılarımıza Kulak 
Vermel�d�r
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası (MMO) bünyes�nde 
oluşturduğumuz, �kl�mlend�rme/tes�sat ve tes�s yönet�m� 
üzer�ne kuruluşların yer aldığı, en son Kl�n�k M�krob�yoloj� 
Uzmanlık Derneğ�/KLİMUD'un katılımıyla on meslek 
kuruluşu ve hek�m dostlarımızı kapsayan İkl�mlend�rme 
Tekn�k Kurulu'nun çalışmalarının ürünü olan üç yen� 
çalışmayı kamuoyuna sunuyoruz. Daha önce açıkladığımız 
AVM'lerde Pandem� Tedb�rler�; Otellerde Pandem� Tedb�rler�; 
Karayolu Toplu Taşıma Araçlarında Pandem� Tedb�rler�; 
Okullar ve Kreşlerde Pandem� Tedb�rler�; Hastaneler�n Kl�ma 
ve Havalandırma Tes�satlarında Alınacak Önlemler; 
Of�slerde Pandem� Tedb�rler� met�nler�n�n ardından bugün 
Gar B�naları, Otobüs Term�naller� ve Den�z Ulaşım Yolcu 
Salonları Pandem� Tedb�rler� metn� �le Mevcut B�nalarda 
İkl�mlend�rme Havalandırma S�stemler�n�n İşletme ve 
Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedb�rler 
Prosedürü'nü ve 7 ayrı Ek'�n� ekte sunuyoruz. Onl�ne basın 
toplantımızda açıklanacak bu met�nler yanı sıra Kapalı 
Alanların İkl�mlend�rme S�stemler�n�n Denetlenmes� ve 
Belgelend�r�lmes� konulu b�r sunum da yapılacaktır. 
Çalışmalarımızın toplum sağlığına katkıda bulunmak 
üzere tüm �lg�l�lerce değerlend�r�l�p eks�ks�z olarak 
uygulanmasını d�l�yoruz.

MMO İkl�mlend�rme Tekn�k Kurulu çalışmaları asker� ve 
loj�st�k yapılar, spor tes�sler�-yüzme havuzları, fabr�ka 
ve endüstr�yel tes�sler, düğün salonu-restoran-d�sco ve 
barlarda pandem� tedb�rler� üzer�ne sürmekted�r. 
Kurulun alt kom�syonlarında süren bu çalışmalar 
tamamlanınca  ayr ıca  paylaş ı lacakt ı r.  Cov�d-19 
Pandem�s�n�n dünya ve ülkem�z� uzun b�r süre etk�leyeceğ� 

gerçeğ�nden hareketle gündem�m�ze aldığımız bu b�r d�z� 
çalışma, �lg�l� mekanlardak� mevcut eks�kl�kler �le yanlış 
b�lg� ve uygulamaların g�der�lerek sağlıklı, güvenl� 
ortamlar oluşturulmasına yönel�kt�r.

Bu noktada önemle bel�rtmez �ster�z, salgınla mücadelede 
yeterl� ve güçlü adımlar atılmamaktadır. 21 Mart'tak� 
açıklamamızda bel�rtt�ğ�m�z “salgın ülkem�zde de hızlı 
yayılma aşamasına gelm�şt�r. Bu nedenle bütün ekonom�k 
y a ş a m ı n  d u r d u r u l m a s ı  s e ç e n e ğ �  g e c � k m e k s � z � n 
değerlend�rmeye alınmalıdır” yaklaşımı b�rçok sorumlu 
çevre tarafından da d�le get�r�lm�ş ancak d�kkate alınmamış 
ve sözü ed�len “normalleşme” adımları da çok erken ve 
toplum sağlığını tehd�t eder şek�lde gündeme gelm�şt�r. 
Türk Tab�pler� B�rl�ğ�, uzman b�l�m �nsanları, b�zler g�b� 
kamusal sorumluluk sah�b� meslek örgütler� ve halkın 
uyarıları göz ardı ed�lm�şt�r. Aynı şek�lde Ağustos ayı 
sonunda okulların açılmasına yönel�k kararın yen�den 
g ö z d e n  g e ç � r � l m e s �  � s t e m l e r �  d e  d u y m a z d a n 
gel�nmekted�r. Bu gerçekl�ğe karşın b�zler meslek� 
s o r u m l u l u ğ u m u z  g e r e ğ � n c e  b � l � m s e l  t e k n � k 
çalışmalarımızı dost örgüt ve uzmanlarla sürdürüp tüm 
kamu �dareler� ve �lg�l� tes�sler/�şletmelerce uygulanmak 
üzere kamuoyuna sunmaya devam edeceğ�z.

Halkımızı bu zorlu süreçte b�l�m çevreler�n�n uyarılarını 
d�kkate almaya; maske, f�z�k� mesafe, tem�zl�k kurallarına 
t�t�zl�kle uymaya, açık olsun kapalı olsun toplu bulunulan 
alanlardan sakınmaya çağırıyoruz.

Yunus YENER
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı
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OFİSLERDE ALINMASI GEREKLİ PANDEMİ TEDBİRLERİ
MMO İkl�mlend�rme Tekn�k Kurulu'nun Cov�d-19 Pandem�s� Dolayısıyla Hazırladığı Of�slerde Pandem� 
Tedb�rler� metn� 6 Temmuz 2020 tar�h�nde yapılan onl�ne basın toplantısı �le açıklandı.

MMO İkl�mlend�rme Tekn�k Kurulu 'nun Cov�d-19 
Pandem�s� Dolayısıyla Hazırladığı Of�slerde Pandem� 
Tedb�rler� metn� 6 Temmuz 2020 tar�h�nde yapılan onl�ne 
basın toplantısı �le açıklandı.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası bünyes�nde 
�kl�mlend�rme/tes�sat ve tes�s yönet�m� üzer�ne dokuz 
meslek kuruluşu ve hek�m dostlarımızın katılımıyla 
oluşturduğumuz İkl�mlend�rme Tekn�k Kurulu 'nun 
çalışmaları hızla sürüyor.

Haz�ran ayından �t�baren açıkladığımız AVM'lerde 
Pandem� Tedb�rler�, Otellerde Pandem� Tedb�rler�, Karayolu 
Toplu Taşıma Araçlarında Pandem� Tedb�rler�, Okullar ve 
Kreşlerde Pandem� Tedb�rler�, Hastaneler�n Kl�ma ve 
Havalandırma Tes�satlarında Al ınacak Ö nlemler 
met�nler�n�n ardından bugün Of�slerde Pandem� 
Tedb�rler� metn�n� açıklıyoruz.

ESSİAD, ISKAV, İSKİD, MMO, MTMD, MÜKAD, TTMD, 
TRFMA, UTTMD ve hek�m dostlarımız Prof. Dr. Al� Osman 
Karababa, Prof. Dr. Ayşın Zeyt�noğlu, Prof. Dr. Candan 
Ç�çek, Prof. Dr. D�lek Yeş�m Met�n, Doç. Dr. Ebru Ortaç 
Ersoy, Prof. Dr. Fer�de Aksu Tanık'ın yer aldığı MMO 
İkl�mlend�rme Tekn�k Kurulu çalışmaları b�nalarda durum 
tesp�t�, asker� ve loj�st�k yapılar, spor tes�sler�-yüzme 
havuzları, fabr�ka ve endüstr�yel tes�sler, düğün 
salonu-restoran-d�sco ve barlarda pandem� tedb�rler� 
üzer�ne sürmekted�r. Kurulun alt kom�syonlarında süren 
bu çalışmalar tamamlanınca ayrıca paylaşılacaktır.

Cov�d-19 Pandem�s�n�n dünya ve ülkem�z� uzun b�r süre 
etk�leyeceğ� gerçeğ�nden hareketle gündem�m�ze 
aldığımız bu b�r d�z� çalışma, �lg�l� mekanlardak� mevcut 
eks�kl�kler �le yanlış b�lg� ve uygulamaların g�der�lerek 
sağlıklı, güvenl� ortamlar oluşturulmasına yönel�kt�r. Bu 
çerçevede Ağustos ayı sonunda okulların açılmasına 
yönel�k kararın yen�den gözden geç�r�lmes� ve AVM'ler 
�le büyük �şyerler�n�n �şletme şartlarının daha önce 
yaptığımız açıklamalar doğrultusunda kontrol 
ed�lmes� gerekt�ğ�n� önemle bel�rtmek �ster�z.

Açıklamamızın ek�nde bulunan Of�slerde Pandem� 
Tedb�rler� metn�n�n toplum sağlığına katkıda bulunmak 
üzere tüm �lg�l�lerce eks�ks�z olarak uygulanmasını 
d�l�yoruz.

 OFİSLERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ

Bu met�n SAĞLIK BAKANLIĞI BİLİM KURULU İLE ÇALIŞMA 
VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI tavs�yeler�ne �lave 
olarak uygulanacaktır.

AMAÇ: Mevcut plazalar, �dar� b�nalar ve of�slerde 
pandem� senaryolarının oluşturulması, pandem� 
sürec�nde çalışma şekl�, pandem� sürec�nde en �y� 
performansı göstereb�lmes� �ç�n gerekl� değ�ş�kl�kler�n 
öner�lmes�.
           
TESİSLERDE PANDEMİ YÖNETİM PLANI

B�nanın ya da tes�s�n büyüklüğüne göre pandem� kurulu 
oluşturulur. Pandem� kurulunun başkanı tes�s�n 
yönet�m�nden sorumlu olan en yetk�l� k�ş�d�r.

B�nanın ya da tes�s�n mutlaka pandem� sürec� �şlet�m 
planı olmalıdır. Pandem� planının b�na �şletme planına ek 
olarak hazırlanması öner�l�r. Pandem� planı İşletme ve 
Bakım Kom�syonu kuralları doğrultusunda A veya B sınıfı 
İş Güvenl�ğ� Uzmanlarının da katılımıyla düzenlenmel�d�r.

Kurulda mutlaka pandem� tekn�k senaryosunun 
yürütülmes�n� tak�p etmek üzere mekan�k tes�sat ve 
elektr�k tes�satı tekn�k görevl�ler� ve İş Güvenl�ğ� Uzmanı 
bulunmalıdır (b�nada bu tanımlarda görevl� yoksa 
dışarıdan tekn�k yardım alınmalıdır).

Senaryoyu �şletmekle yükümlü olan görevl�ler yapılan 
�şler� günlük olarak raporlamalı ve kayıt 
altına almalıdır

Ya z ı m ı z ı n  d e v a m ı  � ç � n  k a r e k o d 
uygulamamızı kullanab�l�rs�n�z.
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Kocael� ve Komşu İller�n şeh�r ulaşım sorunu her geçen gün artmaktadır. Ulaşım sorununu sadece 
karayolu �le çözmeye çalışmak sorunu daha da �ç�nden çıkılmaz hale get�rmekted�r.
ULAŞIM ÜCRETLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM SON DERECE ÖNEMLİDİR.
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"ULAŞIM ÜCRETLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM" BASIN 
AÇIKLAMASI

M E V C U T  R A Y L I  S İ S T E M İ N 
KULLANILMAMASI
Adapazarı-Pend�k arasında faal�yet gösteren 
Adapazarı tren� yıllarca devre dışı kalmış olup, 
h a l k ı n  t r e n  k u l l a n ı m  a l ı ş k a n l ı ğ ı 
unutturulmaya çalışılmıştır.

Mevcut güzergah Pend�k- Adapazarı arasına 
kısaltılmıştır. Halen 20'n�n üzer�nde tren 
�stasyonu kapalı durumdadır (Derbent, Köseköy, 
Kırk�k�evler, Tavşancıl, D�l�skeles� ve en öneml�s� 
Haydarpaşa tren �stasyonları halen faal�yette değ�ld�r).  
Günlük 24 olan sefer sayısı 8 sefere, Vagon sayısı da 
7'den 4'e düşürülmüştür. D�ğer yandan, pandem� 
sebeb� �le durdurulan Bölgesel Tren Seferler� halen 
başlatılmamıştır.

Daha önce yük taşımacılığı yapılan Haydarpaşa l�manı 
g�b�  b�rçok l �man dem�r yolu bağlantıs ı  �ptal 
ed�ld�ğ�nden, bu yükler� taşıyan araç traf�ğ� de 
karayoluna eklenm�şt�r. Organ�ze Sanay� Bölgeler� ve 
L�man - Dem�ryolu bağlantıları �le �lg�l� çalışma planı 
halen açıklanmamıştır.

YAPILAN YATIRIMLARIN DÜŞÜK KAPASİTEDE 
KULLANILMASI
Marmaray �ç�n hedeflenen günlük taşınacak yolcu sayısı 
2 m�lyon �ken, pandem� önces� günlük taşınan yolcu 
sayısı ortalama 500 b�n c�varında gerçekleşm�şt�r. 
Hedeflenen yolcu sayısının yüzde 25'�ne ulaşılmıştır.

Marmaray Temel Atma Tören�nde Basına ver�len b�lg�ye 
g ö re  B o ğ a z  g e ç � ş  k e s � m � n d e  ç � f t  h at  o l a ra k 
Kazlıçeşme'den sonra Yed�kule'de yer altına g�ren 
Marmaray'ın, Yen�kapı ve S�rkec� boyunca �lerleyerek 
İstanbul Boğazı'nın altından geç�p İstanbul'un Anadolu 
yakasında (Asya) Üsküdar'dak� yer altı �stasyonuna 
ulaşıyor, Ayrılıkçeşme'de tekrar yeryüzüne çıkarak 
Söğütlüçeşme'ye ulaşıyor. Yaklaşık 13,5 k�lometre olan 
bu kes�m, bugün h�zmete g�rd�. Gebze-Halkalı banl�yö 
hattının da h�zmete g�rmes�yle Marmaray �le Gebze-
Halkalı arasında 2-10 dak�kada b�r sefer yapılacak. Tek 
yönde saatte 75 b�n, günlük ortalama �se 1 m�lyon 200 
b�n yolcu taşınab�leceğ� b�lg�s� ver�lm�şt�r.

Ancak; Kasım 2019 Basında yer alan b�lg�ye göre; 
Marmaray'da 29 Ek�m 2018-12 Mart 2019 arasında 

taşınan yolcu sayısı 318 m�lyon 330 b�n 118 
olurken, 13 Mart-29 Ek�m tar�hler�nde söz 
konusu rakam 84 m�lyon 355 b�n 697 olarak 
gerçekleşm�şt�r.

Bas � t  b � r  hesap � le ;  84 .355.697/  230 
GÜN(yaklaşık) = 366.676 Gerçekleşen günlük 
taşıma ve günde 16 saatl�k çalışma süres�nce 
tek yönde günlük taşıma: 183.338 K�ş� / 16 

saat: 11.458 K�ş�/saat olarak gerçekleşmekted�r.

Yan� ;  Marmaray � le  hedeflenen yolcu taşıma 
kapas�tes�n�n, �lk 230 gün taşıma oranlarına bakılırsa 6 
kat az yolcu taşındığı görülmekted�r.

HIZLI TREN İÇİN BİLET BULMAK MÜMKÜN DEĞİL
İstanbul Ankara arasında karşılıklı 16 sefer yapan hızlı 
tren �le sefer başına 410 k�ş� taşınarak, yaklaşık 6.500 k�ş� 
taşınab�lmekted�r. 5 yıl önce günlük yolcu potans�yel� 
85.000 k�ş� olarak açıklanmış �d�.  Yan�, �fade ed�len 
mevcut potans�yel�n yüzde 10'u b�le taşınamamaktadır. 
Güzergah üzer�nde bulunan �llerden b�let bulmak 
başlangıç ve varış �stasyonlarına göre daha zor 
durumdadır. Hızlı tren sebeb� �le kapatılan b�rçok tren 
�stasyonu halen çalıştırılmamaktadır. Büyük kentlere 
göçü engellemek �ç�n �lçelerde yaşayan vatandaşların 
hızlı ve güvenl� ulaşımını sağlamak gerek�rken, mevcut 
tren �stasyonlarını kapatmak son derece yanlış b�r 
uygulamadır.

YÜKSEK KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Karayolu ulaşımında kullanılması  hedeflenen 
Osmangaz� Köprüsü, yüksek geç�ş f�yatı sebeb� �le terc�h 
ed�lmey�p Kocael� �l� üzer�nden Bursa ve İzm�r �ller�ne 
ulaşım devam etmekted�r. Yüksek geç�ş ücretler�, kent 
�ç� karayolu traf�ğ�nde de araç yoğunluğuna sebep 
olmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM
Uzun vadel� raylı taşıma s�stemler� yer�ne last�k 
tekerlekl� taşıma s�stemler�n�n ön plana geç�r�lmes� 
sürdürüleb�l�r taşıma prens�pler�ne aykırıdır. İthal ed�len 
yakıt �le ucuz yolcu taşınması mümkün değ�ld�r.

Günümüzde; Gebze-Gölcük arasında h�zmete sokulan 
700 nolu hat �ç�n yolcu taşıma ücret�n�n 25 TL/k�ş� olarak 
bel�rlenmes� bu durumun b�r sonucudur. Hat 700 �ç�n 
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bel�rlenen bu ücret halen Otogar-Kartal arasında yolcu 
taşıyan Beled�ye otobüsü ücret�ne göre de yaklaşık 2,5 
kat daha yüksekt�r. Tam ücret bedel�n�n k�ş�sel araç �le 
yapılacak yolculukta tüket�lecek yakıt ücret�ne yakın b�r 
ücret bel�rlenmes� d�kkat çek�c�d�r.

Osman Gaz� Köprüsü kullanılmadan Körfez dolaşılarak 
yapılan yolculuk 70 km olup, İzm�t-Pend�k arasında bu 
mesafe Adapazarı tren� �le;
10 TL/k�ş� ÜCRET İLE YAPILABİLMEKTEDİR.

K�ş�sel araç sah�plenmey� özend�r�c� yatırımlar-
ücretlend�rmeler yer�ne, toplu ulaşımı ve b�s�klet 
kullanımını özend�r�c� yatırımlara öncel�k ver�lmel�d�r. 
Kış şartları b�ze göre daha zorlu olan ülkelerde b�le 
çocuklar okullarına b�s�klet �le ulaşab�lmekted�r.

Den�z yolcu ve yük taşımacılığının gel�şt�r�lmes� �ç�n tüm 
ulaşım yöntemler� arasında bütünsell�k sağlanmalıdır.

Herkes�n kend� aracını kullanması hal�nde, toplum 
olarak öngörülen hedeflere ulaşılamayacağını 
kamuoyu �le paylaşırız.
 
Murat KÜREKCİ
TMMOB
Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şube Başkanı

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ, KURBAN BAYRAMI 
DOLAYISIYLA YOLA ÇIKACAK VATANDAŞLARA 

UYARILARDA BULUNDU.
Bayramlar, b�rl�k, beraberl�k ve kardeşl�k duygularını 
güçlend�rerek toplumsal dayanışmayı sağlayan en 
öneml� zeng�nl�kler�m�zdend�r. Dolayısıyla bu zeng�nl�ğ� 
açlıkla ve yoksullukla boğuşan �nsanlara yardım el� 
uzatarak, zor durumdak� �nsanlara bayram kadar güzel 
günler yaşatarak anlamlandırmak hep�m�z�n en öneml� 
görevler�nden b�r�d�r. Bu duygu ve düşüncelerle başta 
üyeler�m�z olmak üzere m�llet�m�z�n bayramını yönet�m 
kurulumuz ve çalışan arkadaşlarımız adına en �çten 
d�lekler�m�zle kutlar, güzell�klerle dolu b�r bayram 
geç�rmen�z� temenn� eder�z.

Traf�kte yoğunluğun ve tehl�ken�n artacağı b�r haftaya 
g�r�yoruz. Traf�k yoğunluğunun artışına paralel olarak 
traf�k kazaları da artıyor ve maalesef her yıl yüzlerce 
vatandaşımız yaşamını y�t�r�yor ya da yaralanıyor. Bu 
nedenle, tat�l �ç�n yola çıkmadan önce sürücüler ve 
yetk�l�ler gerekl� önlemler� almalı.

İnsan faktörü neden�yle meydana geleb�lecek traf�k 
kazalarını en aza �nd�rmek �ç�n bayram tat�l�nde yola 
çıkan sürücüler�n emn�yet kemer� takmaları, hız sınırına 
u y m a l a r ı ,  y o r g u n ,  u y k u s u z  v e  a l k o l l ü  a r a ç 
kullanmamaları ve hatalı sollama yapmamaları gerek�r. 
Sürücüler, bayram yoğunluğundan uzun süre traf�kte 
kalacaklarını gözeterek, yola çıkmadan önce yeter� 
kadar d�nlenmel�, 2-3 saatte b�r mutlaka mola 
vermel�d�rler. Uzun mesafel� yolculuklarda, mümkünse 
�k� sürücü �le yola çıkılmalıdır. Yolculuk önces�, görüşü 
engelleyen, refleksler� ağırlaştıran �laçların alınmaması 
hususunda özenl� davranılmalıdır. Sürücüler, özell�kle 

hatalı sollama yapmaktan kaçınmalı; v�rajlarda, 
kavşaklarda ve tepe üstler� g�b� görüş mesafes�n�n dar 
olduğu yerlerde hızlarını düşürüp sak�n ve sabırlı araç 
kullanmaya özen göstermel�d�rler. Yayalarımızın da 
yollardak� seyahatler� sırasında traf�ğe ve traf�k 
kurallarına azam� d�kkat etmes� çok öneml�d�r. Özell�kle 
yoldan karşıya geç�şlerde ve karanlık yollarda bu d�kkat 
daha da öneml�d�r. Araçlardak� �lk yardım çantası, üçgen 
reflektör, yangın söndürme c�hazı g�b� önem arz eden 
ek�pmanların yola çıkmadan önce tam ve eks�ks�z 
olduğu kontrol ed�lmel�d�r. Araçların fren, balata, last�k, 
ön takım,  elektr�k s�stem�, h�drol�k s�stem�, motor yağı, 
ant� fr�z vb. konularındak� bakımları da yetk�l� 
serv�slerde mutlaka yapılmalıdır.
 
TMMOB
Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şube Yönet�m Kurulu





Apple katlanab�l�r ekranlı �Phone �ç�n b�r adım 
daha attı!

ABD merkezl� teknoloj� dev� Apple da �lerleyen yıllarda 
katlanab�l�r ekrana sah�p �Phone model� �ç�n çalışmaya 
devam ed�yor. Geçt�ğ�m�z aylarda bu konu üzer�ne b�r 
patent alan ş�rket�n yen� b�r patent daha aldığı ortaya 
çıktı. Buna göre ABD Patent ve T�car� Marka Of�s�'ne 
patent başvurusunda bulunuldu ve kend�n� 
onarab�len ekran patent� alındı. Katlanab�l�r ekran 
özell�ğ�ne sah�p �lk �Phone model� �ç�n alınan bu patent 
sayes�nde telefondak� katlama �z� ortadan kalkmış 
olacak.

B�l�nd�ğ� üzere şu anda katlanab�l�r ekrana sah�p akıllı 
telefon modeller�ndek� en öneml� sorunlardan b�r� 
katlama �z�. Bu soruna yoğunlaşan Apple, katlanab�len 
�lk �Phone'un sorunsuz çalışması �ç�n �z� ortadan 
kaldıracak b�r patent aldı. Ayrıca bu teknoloj� �le 
beraber katlanan kısımda kalab�lecek olan toz ve 
benzer� şeyler�n neden olab�leceğ� ç�z�kler de 
engellenm�ş olacak. Bu teknoloj�n�n telefon şarj 
hal�nde �ken çalışacağı ve telefonun kend� kend�n� 
onaracağı �fade ed�lenler arasında.

X�aom� M� 10T L�te duyuruldu!

Ç�n merkezl� teknoloj� dev� X�aom�, M� 10T ve M� 10T 
Pro �le b�rl�kte daha uygun f�yatlı başka b�r model�n� 
daha görücüye çıkardı. X�aom� M� 10T L�te �sm� �le 
tanıtılan telefon ab�ler�nden daha uygun f�yatlı 
olmasının yanı  s ıra özel l �k ler  anlamında da 
kullanıcılara �y� deney�mler vaded�yor. Gücünü 
Snapdragon 750G yonga set�nden alan telefon, buna 
ek olarak 6 GB RAM ve 128 GB dah�l� depolama alanına 
sah�p. 4.820 mAh'l�k batarya kapas�tes� sayes�nde 
d�kkatler� üzer�ne çekmey� başaran modele ver�len 
hızlı şarj desteğ� �se 33W oluyor. 6.67 �nçl�k LCD panel 
�le gelen X�aom� M� 10T L�te 120 Hz ekran tazeleme 
oranı �le de hemen hemen herkes� memnun edecek 
g�b� gözüküyor. 

Gelel�m telefonun kamera yapısına. X�aom� M� 10T L�te 
sırtında 64MP ana kamera, 8MP ultra gen�ş açılı 
kamera, 2MP makro lens ve 2MP der�nl�k sensörünü 
bulunduruyor. Ayrıca ön taraftak� del�kte 16MP'l�k 
self�e kamerası özçek�m çılgınlarına göz kırpıyor.

İstanbul'da toplu taşımada HES kodu dönem� 
başlıyor!
Sağlık Bakanlığı �le entegrasyona g�den İBB, bu 
�şlemler�n ardından HES kodu toplu taşımada 
kullanılmaya başlanacak. Böylece Cov�d-19 yan� 
koronav�rüs tanısı konan k�ş�ler ya da onlarla 
temasta olanların k�ş�selleşt�r�lm�ş İstanbulkartları 
askıya alınacak.İstanbul'da toplam 34 m�lyon 260 
b�n 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Çalışmaların 
b�tmes�yle beraber İstanbul'da toplu taşımada HES 
kodu dönem� de başlamış olacak.

Google P�xel 5
Bu telefon Türk�ye'de satılmayacak
Google'ın kend� cep telefonu a�les� olan P�xel'e yen� 
b�r üye katıldı: P�xel 5. B�r süred�r hakkında 
sızıntıların olduğu model resm� olarak tanıtıldı. 
Türk�ye pazarında satılmayan P�xel modeller�ne 
eklenen 5 model� markanın yen� am�ral gem�s� oldu.
6 �nçl�k ekrana sah�p olan Google P�xel 5'te bu ekran 
1080 x 2340 p�ksel çözünürlük sunuyor. Gücünü 
Snapdragon 765G g�b� orta sev�ye b�r �şlemc�den 
alan telefon, 8 GB RAM �le gel�yor. Telefonun ön 
kamerası ekranın sol üst köşes�nde del�k şekl�nde 
tasarlanmış. Parmak �z� okuyucusu hala esk� tasarım 
anlayışı �le arka yüze konumlandırılan telefonda �k�l� 
b�r ana kamera yer alıyor. Bu ana kamerada 12.2 MP 
çözünürlüklü b�r modüle 16 MP çözünürlüklü �k�nc� 
b�r modül eşl�k ed�yor. Ön kameranın çözünürlüğü 
�se 8 MP.

Andro�d tabanlı Nok�a telev�zyonlar!
HMD Global altında üret�m yapmaya devam eden 
Nok�a, 32 �nç ve 50 �nç olmak üzere �k� akıllı 
telev�zyon model� üzer�nde çalışmalarını yürütüyor. 
Paylaşılan b�lg�ler �se b�zlere bu telev�zyonların 
Andro�d 9.0 tabanlı olacağını �fade ed�yor. 32 �nçl�k 
modele baktığımızda Full HD teknoloj�s�n�n 
kullanılacağını görmüş oluyoruz. Y�ne ortaya çıkan 
son detaylar, bu telev�zyonun f�yatının 300 dolar 
olacağını açığa çıkartıyor. Nok�a bu telev�zyonunda 
JBL marka hoparlörler kullanacak. Akıllı karartma, 
Dolby Aud�o ve DTS TruSurround özell�kler� �le 
donatılacak olan bu c�hazın f�yatı �se eğer herhang� 
b�r değ�ş�kl�k yapılmazsa 504 dolar olacak. Ayrıca 
Amazon Pr�me, Netfl�x ve D�sney Plus Hotstar g�b� 
uygulamaların da c�hazda kurulu olarak gelecek.
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PANDEMİ DÖNEMİNDE ZATÜRRE VE GRİP AŞILARINI
YAPTIRMALI MIYIZ?

Zatürre ve gr�p aşıları, yen� t�p koronav�rüs (Cov�d-19) 
pandem�s� sürec�nde ayrı b�r önem kazandı. B�rçok k�ş�, 
bu aşıları yaptırıp yaptırmama konusunda karar 
a ş a m a s ı n d a .  Z a t ü r r e  ve  g r � p  a ş ı s ı n ı n  k � m l e r e 
yapılacağından ne zaman yapılması gerekt�ğ�ne, 
koruyucu etk�s�nden Cov�d-19'la olan �l�şk�s�ne kadar pek 
çok konuda soru �şaretler� bulunuyor.

Koronav�rüse (Cov�d-19) bağlı vaka sayısı artarken, yaklaşan 
kış mevs�m� önces�nde �nsanlarda zatürre veya gr�p aşısı 
yaptırmalı mıyım kaygısı oluşmaya başladı.

Aşılar Cov�d-19'a karşı yeterl� korumayı sağlar mı?
Son sözü en baştan söylemek gerek�rse, zatürre ve gr�p 
aşıları Yen� Koronav�rus Hastalığı Cov�d-19'a karşı yeterl� 
koruma sağlamamaktadır.

Zatürre ve gr�p aşıları nasıl ve ne zaman yapılır?
En çok karşılaştığımız soruların başında “Gr�p aşısı ne zaman 
yapılır?”,“Zatürre aşısı ne zaman yapılır?” oluyor. Zatürre ve 
gr�p aşıları koldan kas �ç�ne yapılan güvenl� aşılardır ve c�dd� 
yan etk�ler� yoktur. Zatürre aşısının mevs�m� yoktur. Yılın her 
ayında yaptırılab�l�r. Gr�p �ç�n �se eylül-kasım aylarında yılda b�r 
kez gr�p aşısı yaptırılması uygun olur.

Zatürre ve gr�p aşıları k�mlere yapılmaz?
Çocuklarda aşının �lk doz uygulamasında c�dd� b�r alerj�k 
reaks�yon gel�şm�ş �se 2. doz yapılması öner�lmez. Yüksek 
ateşl� b�r enfeks�yon varsa hasta �y�leşene kadar aşının 
ertelenmes� daha uygun olur. Haf�f gr�bal enfeks�yonlarda 
aşı yapılab�l�r. Bağışıklık s�stem�n�n geç�c� baskılandığı 
kemoterap� ve radyoterap� g�b� durumlarda aşılamanın 
ertelenmes� gerekeb�l�r.

Zatürre ve gr�p aşılarının yan etk�ler� nelerd�r?
Gr�p ve zatürre aşısında farklı markalar bulunmaktadır. 
Herhang� b�r �laç g�b� bu aşıların da b�rtakım reaks�yonlara 
neden olma r�sk� vardır. Bunlar haf�f ve kend�l�ğ�nden 
kaybolan reaks�yonlardır.

Çocuklarda yaygın olarak; enjeks�yondan sonra uyku hal�, 
geç�c� �ştahsızlık, enjeks�yonun yapıldığı yerde kızarıklık veya 
hassas�yet, enjeks�yonun yapıldığı yerde ş�şl�k, haf�f ateş ve 
mızmızlık veya huysuzluk hal� �le karşılaşılmaktadır. 
Yet�şk�nlerde �se enjeks�yonun yapıldığı yerde ağrı, kızarıklık 
ve ş�şl�k ayrıca haf�f ateş�, yorgunluk, baş ağrısı, t�treme veya 
kas ağrısı b�ld�r�lm�şt�r.

Havaların soğuması Cov�d-19 r�sk�n� artırır mı?
Koronav�rüse yakalanan k�ş� sayısındak� artış ağustos 
ayından sonra gelecek olan yarısı yaz yarısı kış d�yeb�leceğ�m�z 
güz �ç�n b�z� end�şelend�rmekted�r. Bu end�şen�n sebeb� 
soğuyan havalarla b�rl�kte sokaklarda gördüğümüz 
kalabalığın kapalı mekanlara çek�lecek olması ve buna bağlı 
bulaşın ve hastalığın yaygınlaşması �ht�mal�d�r. Ayrıca soğuk 
mevs�m gr�p ve zatürre vakalarında da artışa yol açacak, 

bel�rt�ler� Cov�d-19'dan çok da farklı olmayan bu hastalıklar 
teşh�ste karışıklıklara yol açacaktır. Bu dönemde sağlık 
otor�teler� tarafından zatürre ve gr�pten korunmada aşı 
uygulamaları (d�rektCOVID-19 �ç�n etk�l� olamasalar da) 
kuvvetle öner�lmekted�r.

Gr�p ve zatürre arasındak� fark
Kış aylarında yaygınlaşan zatürre çoğunlukla gr�ple 
karıştırılıyor.Gr�p ve zatürre arasındak� fark b�rçok k�ş� 
tarafından b�l�nm�yor. Özell�kle b�l�nçs�zce kullanılan 
ant�b�yot�kler ve tedav�ye geç kalmak hastalığı ölümcül b�r 
sev�yeye taşıyor. Zatürrey� gr�pten ayıran en öneml� bel�rt� 
düşmeyen ateşt�r. Zatürre ve buna bağlı ölümler�n önlenmes� 
�ç�n gr�p salgınlarının da önlenmes� gerekmekted�r.Gr�pten 
ve zatürreden korunmak �ç�n de aşılar gel�şt�r�lm�şt�r.

- Gr�p aşısı ned�r?
Bu aşı b�r yıl süreyle korunma sağlar. Gr�p aşısı her yıl eylül-
kasım aylarında b�r doz olarak kas �ç�ne uygulanır. Gr�p aşıları 
gr�be yakalanma r�sk� yüksek olan veya gr�p olduğu takd�rde 
hastalığın ağır ve ölümcül seyredeb�leceğ� k�ş�lere 
uygulanmalıdır.

- Zatürre aşısı ned�r?
Zatürre aşıları �k� farklı çeş�tt�r. Her �k� aşı çeş�d� de bakter�den 
arındırılmış ölü aşılardır. Bunlar, pnömokokların 13 farklı 
türüne etk�l� KonjugePnömokok aşısı (KPA13) �le 23 farklı 
türüne etk�l� Pol�sakkar�tPnömokok aşısı (PPA23)'dır.

Aşılarda aranan özell�kler�:
1. Aşılar zararsız olmalıdırlar.
2. Aşıların reaks�yonları,  yan etk�ler�  hastaya zarar 
vermemel�d�r.
3. Aşılar, az m�ktarda ve az sayıda k�ş�de tam bağışıklık 
sağlamalıdır.
4. Aşılarla uzun sürel� bağışıklık sağlanmalıdır.
5. Aşılar kolayca uygulanab�l�r olmalıdır.
6. Aşının etk�s�, yapıldığında yeter� kadar bağışıklık 
bırakmalıdır.
7. Aşı uygulanmasıyla, mümkünse b�rden fazla enfeks�yondan 
korunab�lmel�d�r.
8. Aşıların korunması, taşınması kolay olmalı, ışık, ısı ve tüm 
çevre faktörler�nden kolayca etk�lenmemel�d�r.
9 .  A ş ı ,  h e r  z a m a n  v e  h e r  y e r d e ,  h e r  m e v s � m d e 
uygulanab�lmel�d�r

Doç. Dr. Bülent BOZKURT
Göğüs Hastalıkları ve Alerj� Uzmanı

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

ALİ DURSUN
BETİM ÇELİK
ONUR DOĞAN
BURAK OĞUL
FATİH YAMAN
MİRAÇ KUL
BERK ŞENER
OZAN KILIÇ
OKTAY HORASAN
KADİR ÜLGÜR
FERHAT TAŞ

BUSE KOCAPINAR
İLHAN SALHAN
YUSUF OFLUOĞLU
ABDULLAH ERDOĞAN
CENGİZHAN ÇİFTÇİ
GÜRKAN ASLAN
TOLGA ÖZOCAKCIOĞLU
BERAT MENGÜLOĞUL
ZEKİ GÜRHAN ŞAHLAN
ALİRIZA ASLAN

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Temmuz - Ağustos 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

YUSUF GÜNGÖRMÜŞ
MUHARREM KIZIL
İSMAİL DURMAZ
ENES KARAGÖL
BURAK MACİT
FURKAN YENER
GÖKHAN SÜLLÜ
SELDA MARMARA
ŞEYHMUS AYGÜL
SERKAN AKDENİZ
BURAK ÇETİNKAYA

KADİR POLAT
NİYAZİ TOPÇU
UMUT ÇOBAN
ORÇUN ÇAĞLAR MERCAN
OĞUZALP ÖZTÜRK
BEKİR KÖSE
İLKE BİŞKİN
BURAK YOLDAŞ
OSMAN ÖZKAN
TUFAN KARAMAN

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

• Değerl� üyem�z  Recep IŞIK'ın annes�  08 Temmuz 2020 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Şube Muhasebe Görevl�s� arkadaşımız Nez�h Gökhan 
DUMAN'ın ablası 24 Temmuz 2020 tar�h�nde vefat 
etm�şt�r.  
Değerl� arkadaşımızın ve kederl� a�les�n�n acısını 
paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� üyem�z  Barış MADRANLI'ın annes�  24 
Temmuz 2020 tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� üyem�z  Mehmet Rıza ADALI'ın kayınval�des� 
06 Ağustos 2020 tar�h�nde vefat etm�şt�r. 
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 

•  D e ğ e r l �  ü y e m � z  A h m e t  S e r d a l 
KAVURMACIOĞLU'nun kayınval�des�  19 Ağustos 2020 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. 
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� üyem�z Em�ne DİTYAPAK'ın annes� 27 
Ağustos 2020 tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Üyem�z�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� üyem�z oncek� dönem şube başkanımız 
Ned�m KARA'nın kayınpeder� 31 Ağustos 2020 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z.






