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TMMOB 1 MAYIS'TA TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA 
ALANLARDAYDI

Emeğin birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, bütün yurtta coşkulu ve kitlesel biçimde 
kutlandı. TMMOB, 1 Mayıs 2019'da, Türkiye'de emekten yana olan tüm kesimler ile 1 Mayıs kutlamalarının 

yapıldığı her meydanda, mitingdeydi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz İstanbul Bakırköy Halk 
Pazarı'nda gerçekleştirilen 1 Mayıs Mi-
tingine katıldı.

Emek, özgürlük ve demokrasi müca-
delesinde yaşamını yitirenler anısına 
gerçekleştirilen saygı duruşu ile baş-
layan Mitingde Birlik Başkanımız Emin 
Koramaz'ın yanı sıra DİSK Genel Baş-
kanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel 
Başkanı Aysun Gezen ve TTB Merkez 
Konsey Başkanı Sinan Adıyaman birer 
konuşma gerçekleştirdiler.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 
“Kriz bahanesiyle işten çıkarmalar ya-
saklanmalı, çalışma saatleri düşürül-
meli, grev hakkı tam ve eksiksiz olarak 
tanınmalıdır. Haksız, hukuksuz KHK’lar 
ile güvenlik soruşturmalarıyla işinden 
edilenler görevlerine iade edilmelidir. 
Taşeron işçiler kamu işçisi olarak kad-

roya alınmalı. Dört + dört zulmüne son 
verilmeli. Emeklilikte yaşa takılanların 
mağduriyeti ortadan kaldırılmalıdır. 
Vergi adaletsizliğine son verilmeli. Az 
kazanandan az, çok kazanandan çok 
alınmalıdır. Asgari ücretliden vergi 
alınmamalı. Göçmen işçilerin emekle-
rinin sömürülmesine son verilmeli. İş-
sizlik sigortası fonunun arpalık olarak 
kullanılmasına son verilmelidir. Zorun-
lu BES sistemi altında tefecilik sistemi-
ne son verilmeli. Son kalemize, kıdem 
tazminatımıza, birikmiş emeğimize, 
çocuklarımızın geleceğine el uzatanla-
rı pişman edecek miyiz?” dedi.

KESK Eş Başkanı Aysun Gezen ise 
emekten, barıştan, demokrasiden, 
laiklikten yana olanların ittifakını 
kuracaklarını söyledi. 1 Mayıs 
meydanlarından aldıkları güçle 
aydınlık yarınları, emeğin birleşik 
mücadelesiyle kuracaklarını dile 

getiren Gezen, “Üreten biziz, yöneten 
de biz olacağız.” dedi. Gezen, 
konuşmasının sonunda lösemi 
hastaları için herkesi kan bağışı 
yapmaya çağırarak, “Öykü Arin’i 
hepiniz tanıdınız, bizim iki üyemizin 
sevgili çocuğu. Öykü çok zor musibet 
türüyle mücadele ediyor. Öykü gibi 
onlarca çocuk, onlarca hasta da 
lösemi ile mücadele ediyor. Bizim gibi 
dayanışma örgütlerinin bir görevi de 
yaşatmaktır. Hepinizi hem Öykü Arin 
için hem de lösemi hastası herkes için 
kan bağışı yapmaya kobay olmaya 
çağırıyoruz. Dayanışma yaşatır.” 
ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu da eşi Dilek İma-
moğlu ile platforma çıkarak halkı se-
lamladıktan sonra “Yaşasın 1 Mayıs” 
sloganı attı. 
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TMMOB SANAYİ KONGRESİ YÜRÜTME KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu, Sanayi Kongresi 2019’a yönelik 4. Toplantısını 10 Mayıs 2019 
tarihinde Oda Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri; Yunus Yener, Selçuk Soy-
lu, Aslı Aydın, İlhan K. Turan, Aylin Sıla Aytemiz, Hayri Koza-
noğlu, Aziz Konukman, Yavuz Bayülken, Mustafa Sönmez,  
Serkan Öngel, Oğuz Türkyılmaz, Osman Serter, Kansu Yıldı-
rım, Serap Özpolat Çete ve Dinçer Mete katıldı.

Sanayi Kongresi 2019 hazırlıkları kapsamında biraraya geli-
nen toplantıda ekonomik gelişmeler ışığında sanayiye yö-
nelik değerlendirmeler yapılırken, Sanayi Kongresi faaliyet-
leri kapsamında yapılacak çalışmaların içerikleri konuşuldu.

Ana temanın Bunalım, Sanayi ve Mühendisler olarak belir-
lendiği Sanayi Kongresi 2019’un oturum başlıkları üzerine 
değerlendirmeler yapılırken, MMO tarafından Türkiye’de yü-
rütülecek olan anket çalışmasının içinde bulunduğu aşama 
değerlendirildi.

TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ RAPORU ELE ALINDI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu tarafından 2010’dan bu yana her yıl sürekli güncellenen 

“Türkiye Enerji Görünümü” başlıklı çalışmanın detayları, 16 Mayıs Perşembe günü Kadir Has Üniversitesi’nde ele alındı.

2015 yılında Kadir Has Üniversitesi bünyesinde kurulan 
“Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi (CESD)” tarafından 2016 yılından bu yana 
Türkiye’nin enerji tüketimi ve politikalarına ilişkin yapı-
lan araştırmalar kamuoyu ile paylaşılırken, aynı zamanda 
enerji konusu üzerine birçok seminer ve konferans dü-
zenlendi.

Son olarak 16 Mayıs Perşembe günü TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu tarafından ha-
zırlanan Türkiye Enerji Görünümü başlıklı çalışma Kadir 
Has Üniversitesi’nde tanıtıldı. Enerji Çalışma Grubu Baş-
kanı Oğuz Türkyılmaz ile Çalışma Grubu üyesi Orhan Ay-
taç tarafından sunulan çalışmada Türkiye’nin enerji siste-
minin durumu ele alındı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Gru-
bu tarafından 2010’dan bu yana her yıl sürekli güncel-
lenen “Türkiye Enerji Görünümü” sunumunda, “birincil 
enerji tüketimi”, “elektrik enerjisi üretimi”, “kapasite kul-
lanımı”, “yakıtlar ve kaynaklar”, “dışa bağımlılık” ve diğer 
konular hakkında güncel bilgilere yer verildi.

Etkinlik kapsamında, “elektrik enerjisi sektöründe son 
bir senede yaşanan gelişmeler”, “kapasite mekanizması”, 

“yerli kömürden üretilen elektriğe sabit fiyatla alım garantisi 
verilmesi”, “çevre koruyucu yatırımları öteleme niyeti”, “YEKDEM’in 
amaç dışı kullanımı”, “YEKA’lar”, “enerji sektöründe alınan 
kredilerdeki sorunlar”, “Akdeniz’de doğal gaz arama” konuları 
ülke ve toplum yararı doğrultusunda çözümler içeren önerilerle 
masaya yatırıldı.Türkiye Enerji Görünümü çalışmasının 2010’dan 
beri her yıl yenileniyor olmasının önemine değinen CESD Müdürü 
Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Türkiye’de tek olan bu çalışmanın politika 
yapıcıları, endüstri ve akademi dünyası için vazgeçilmez bir 
kaynak” olduğunu vurguladı.


