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TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Eskişehir Şube yürütücülüğünde 
düzenlenen, XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği Kurultayı, 8-9 Ekim 2021 
tarihlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Taşbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Adana Şubesi tarafından birincisi 2001’de 
düzenlenen İSİG Kongresine Giderken 
Pandemi Sürecinin İşçi Sağlığı Ve Güvenliğine 
Etkileri Sempozyumu 22-23 Ekim 2021 
tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak 
Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM) 
tarafından “NDT Günleri ’XII. Kaynak 
Kongresine Giderken” etkinliği 9 Ekim 2021 
Cumartesi günü BAOB Oditoryumu’nda 
gerçekleştirildi.
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Sunuş

ZAM, ZULÜM, İŞSİZLİK VE 

YOKSULLUK DÜZENİNE HAYIR
Geçen ay, 8-9 Ekim’de Eskişehir’de düzenlenen 
XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisli-
ği Kurultayı’nın ardından, 22-23 Ekim tarihlerinde 
Adana’da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’ne Gi-
derken Pandemi Sürecinin İşçi Sağlığı ve Güvenliği-
ne Etkileri Sempozyumu’nu gerçekleştirdik. Bu ay 
ise 18-20 Kasım tarihlerinde İzmir’de EMO ile bir-
likte X. Asansör Sempozyumu; 19-20 Kasım 2021 
tarihlerinde Ankara’da XII. Kaynak Teknolojisi Ulu-
sal Kongresi ve Sergisi yapılacak. TMMOB Sanayi 
Kongresi de 17-18 Aralık’ta Ankara’da toplanacak. 
Covid-19 salgını dolayısıyla ertelenen etkinlikleri-
mizin 2022 yılı içinde yapılması için düzenleme ve 
yürütme kurulları faaliyetlerini sürdürüyor. 

Yine geçen ay Bursa’da düzenlenen NDT Günleri 
etkinliği ile Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Kocaeli, 
Mersin, Trabzon Şubelerimizin geleneksel gece-pla-
ket/onurluk törenlerine; TMMOB’nin kuruluşunun 
67. yılı ve 18-22 Ekim Mühendislik Mimarlık Haftası 
dolayısıyla İskenderun İKK’nin düzenlediği etkinliğe 
katıldık. Katılamadığımız Şube plaket etkinliklerine 
mesajlarımızı ileterek meslektaşlarımızı kutladık. 

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garında patlatılan 
bombalar sonucu hayatını kaybeden 103 arkadaşı-
mızı aynı yerde andık. 

29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in 98. yıl-
dönümü dolayısıyla laiklik başta olmak üzere Cum-
huriyetin kazanımlarına karşı düşmanca tavırları bir 
açıklama ile kınadık; halk egemenliğindeki bir Türki-
ye özlemiyle bütün meslektaşlarımızın ve halkımızın 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladık.

Enflasyon ve ekonominin bütünü üzerine söylenen 
yaldızlı sözlerin gerçekleri ifade etmediği biliniyor. 
Sanayi Analizleri Bültenimizin 75. sayısı bu gerçeğe 
işaret etti ve Enflasyon Tırmanışta, Durgunluk Kapı-
da: Stagflasyona Doğru başlığıyla yayımlandı. 

Yoksulluğu reddederken “öğünlerinizi küçültün” 
diyerek aslında gerçeği itiraf edenlerin, “itibardan 
tasarruf olmaz” diyenlerin peş peşe yapılan enerji 
zamlarına karşı “evinizi daha az ısıtın” dediği; barın-
ma, ısınma, aydınlatma, ulaşım ve istisnasız her şeyin 
kat kat pahalılaştığı bir dönemdeyiz. Her zaman ve 
her şeyde yeni zamlara yol açan elektrik, doğalgaz, 
akaryakıt zamlarına karşı TMMOB’ye bağlı Oda-
lar olarak tepki gösterdik ve Ardarda Gelen Enerji 
Zamları Yurttaşları Bezdirdi. Artık Tahammülümüz 
Kalmadı başlıklı bir ortak açıklama ile çözüme yöne-
lik düşüncelerimizi bir kez daha dile getirdik. 

Danışma Kurulu toplantımız 27 Kasım’da ülkemizde 
durum ve Oda çalışmalarını değerlendirme günde-
miyle toplanacaktır. Toplantıya hazırlık mahiyetinde 
yayımladığımız 48. Dönem 13 Aylık Çalışma Raporu 
internet sitemizde erişime açılmıştır.

88 yıl önce 10 Kasım 1938’de gözlerini kapatan 
Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, O’na ve tüm 
değerlerimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. 

Esenlik dileklerimizle. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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ŞUBELERİMİZİN PLAKET TÖRENLERİ DEVAM EDİYOR
Odamızın 67. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Şubelerimiz tarafından düzenlenen

Plaket Törenleri devam ediyor.

Odamızın 67. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, 01 
Ekim 2021 ve 15 Ekim 2021 tarihlerinde MMO Eğitim 
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikle, 
mesleğinde 5., 10., 15. ve 20. yılını dolduran Ankara Şube 
üyelerine onur yılı sertifikaları verildi.

Açılış konuşması Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili M. Serdar Ulu tarafından yapılan gecede, Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından da, 
üyelere yönelik bir konuşma yapıldı.  Geceye Oda 
Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bedri Tekin ve Oda 
Müdürü Evren Sağ da katıldı. Konuşmaların ardından, 
Oda ve Şube Yöneticileri tarafından üyelerimize 
sertifikaları takdim edildi.

Mersin Şube Geleneksel Gecesi 6 Ekim 2021 tarihinde 
Oda Başkanı Yunus Yener'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Gecede, Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Yücesoy, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve 
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan konuşma yaptı.

Meslekte 50., 40. ve 25. yılını dolduran Üyelerimize 
Plaketleri takdim edildi.

MERSİN ŞUBE GELENEKSEL GECESİ

ANKARA ŞUBE PLAKET TÖRENLERİ

DENİZLİ ŞUBE PLAKET TÖRENİ

Odamızın 67'nci, Denizli Şubemizin 27'nci kuruluş yıl 
dönümü etkinlikleri kapsamında meslek hayatlarında 25, 
40 ve 50 yıllarını dolduran üyelere günün anısına tebrik 
plaketlerinin ve sertifikalarının takdim edildiği etkinlik 2 
Ekim 2021 Cumartesi günü, Richmond Hotel Thermal'de 
gerçekleştirildi.

Etkinliğe Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu 
Üyeleri Arife Kurtoğlu ve Deniz Alp Yılmaz da katıldı.
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BURSA ŞUBE PLAKET TÖRENİ

Bursa Şubemiz, Oda’nın 67. Kuruluş Yıldönümü etkinliği-
ni BAOB Oditoryumu’nda, meslekte 40., 50. ve 60. yılını 
dolduran üyelerine onur plaketlerini sunduğu etkinlikle 
gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını, Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Fikri Düşünceli yaptı. “Makina Mühendisleri Odası 
olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz, MMO 
Kuruluş Yıldönümü etkinliğimizi pandemi nedeniyle 
geçen yıl yapamadık, bu yılda pandeminin sürmesi ve 
koşulların elvermemesi nedeniyle yapamayacağımızı 
öngörmekteyiz. Bu yıl bu etkinliğin Plaket töreni şeklinde 
yapılması, bununda sayımızın çok olması nedeniyle aşamalı 
olarak gerçekleşmesi kararını aldık. Daha görkemli bir 
etkinlik için pandeminin bitmesini bekleyebilirdik ama 
o kadar çok birbirimizi özledik, birbirimizle yüz yüze 
görüşmeye hasret kaldık ki bir araya gelmek, biraz 

sohbet etmek hepimize iyi geleceğini umarak bu töreni 
planladık” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, meslekte 60, 50 ve 40 yılını 
dolduran MMO Bursa Şube Üyelerine onur plaketleri 
sunuldu.

KOCAELİ ŞUBE PLAKET TÖRENİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, 
Oda 67. Kuruluş Yıldönümü etkinliğini Uygulamalı Eğitim 
Merkezi binasında, meslekte 25,40 ve 50. yılını dolduran 
üyelerimize onur plaketlerini sunduğu etkinlikle 
gerçekleştirdi.

Plaket törenine Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim 
Kurulu Sekreteri Elif Öztürk, Oda Saymanı Bedri Tekin, 
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu ve çalışanları, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, 
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, DİSK 
Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, İnşaat Mühendisleri 
Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, 
Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sevil 
Bulutlar Şen, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
Dekanı Mehmet Yıldırım, Kocaeli Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Halil İbrahim Saraç, Yapı 
Yol Sen Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Levent 
Burhanoğlu, KESK Şubeler platformu adına Yeliz 
Karstarlı, MMO Şube Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve üyelerimiz katıldı.
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Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener'in plaket törenlerinde yaptığı konuşmaların metni:

Değerli Meslektaşlarım,

Coronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yapamadığımız 
geleneksel etkinliğimizi bu yıl yüzyüze yapabildiğimiz için 
mutluyuz.

68. yılına giren Odamızın kuruluşunda 902 olan üye 
sayımız bugün 120 bine ulaşmıştır. Türkiye genelinde 
18 Şube, 97 il-ilçe temsilciliği, 10 mesleki denetim 
bürosu, yüzlerce işyeri temsilciliği, eğitim merkezimiz 
ve ülke çapında yaygın eğitim merkezleri, 6 uygulamalı 
eğitim merkezi, akredite onaylanmış kuruluşlarımız, 788 
çalışanımız, düzenli yayın çalışmaları, ulusal ölçekli kongre, 
kurultay, sempozyumlar; binlerce kurs, seminer, söyleşi, 
panel ile büyük bir örgütlülüğe ulaşmış durumdayız. 

Eğitim programlarının üyelerimizin tüm uzmanlık 
alanlarını kapsayacak şekilde genişletme çalışmalarını da 
sürekli olarak geliştiriyoruz.

Odamız, kamusal sorumlulukla yürüttüğümüz mesleki 
denetim, periyodik kontrol ve diğer mesleki etkinlikler ile 
kamuoyunda saygın bir konuma ulaşmış; Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’nin en büyük Odası 
haline gelmiştir. Ulaştığımız Oda yapısı ve mesleki hizmet 
düzeyinden dolayı bütün emeği geçenler olarak gurur 
duyabiliriz.

Sayın Büyüklerimiz, Değerli Meslektaşlarımız,

TMMOB’ye bağlı Odalarımız mesleki gereklilikleri, 
meslek onurunu ve itibarını korumakla sorumludur ve 
bu hususlar yasamız ile de verilmiş görevlerdir. Fakat ne 
yazık ki mesleki etkinlik alanları, Oda-Üye ilişkisi, mesleki 
denetim ve kamu tüzel kişiliği yapımız saldırı altındadır. 
Odalarımız ve TMMOB, Anayasa ve kuruluş yasamıza 
aykırı olarak, kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye 
çalışılmaktadır.

Geçmişte ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinin asli gücü 
olan mühendisler olarak bugün, sanayisizleşme sürecinin, 
özelleştirmelerin, kamu kaynak ve varlıklarının talanının, 
fason-taşeron üretimin, güvencesiz çalışma koşullarının, 
mesleğimizin değersizleştirilmesinin, eğitimdeki nitelik 
aşınmasının ve işsizliğin getirdiği olumsuz sonuçlarla karşı 
karşıyayız. 

Bedeli çalışanlara, emeğiyle geçinenlere, emeklilere 
ödetilmek istenen ekonomik siyasi politikalarla karşı 
karşıyayız. 

Corona salgınının iyi yönetilmemesinden, yüzyüze 
eğitimde okulların taze hava ihtiyacının karşılanmamasına, 
her alandaki hayat pahalılığı, konut fiyatları ve kiraların 
aşırı artmasına, gençlerimizin çaresizliğine kadar bir dizi 
sorunla yüzyüzeyiz. 

Çok zor bir dönemde yaşadığımızı biliyor ve bu gerçekliğe 
her gün çeşitli vesilelerle tanık oluyoruz.

Bu koşullarda ülkemizi, kamu kaynak ve varlıklarını, 
örgütlülüğümüzü ve meslek alanlarımızı korumak ve 
geleceğe taşımak için haklı mücadele ve dayanışmamızı 
geliştirmemiz gerekiyor. 

Geleceğimizi elde etmek için demokratik, laik, bilimin-
-aydınlanmanın, planlama-sanayileşme-kalkınma-
-istihdam-toplumsal refah bütünlüğünün, kamu/toplum 
yararının, ülkede-bölgede-dünyada barış politikasının esas 
alındığı bir Türkiye özlemimiz ve bu yönde mücadelemiz 
kararlılıkla sürecektir.

Sanayisizleşmeye, tarımın geriletilmesine, rant 
politikalarına, demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı 
çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, kamusal 
hizmet, kamusal denetim ve TMMOB’nin özerk, 
demokratik yapısının korunmasından yana tutumumuzu 
devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim 
Kurulumuz adına belirtmek istiyorum.

Sayın Büyüklerimiz, Sayın Meslektaşlarımız,

Aranızda geride bıraktığımız 68 yıllık tarihe tanıklık 
eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman 
ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte ….. yıl, 
….. yıl, ….. yıl plaketini/onurluğunu alacaklar var. 

Bütün büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı emeklerinden 
dolayı yürekten kutluyor, alkışlıyorum.

Bu anlamlı gece dolayısıyla daha güçlü bir Oda, daha 
güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, 
barış, huzur, refah içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde 
hepimize başarılar diliyor, saygılar, sevgiler sunuyorum.
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VASIFLANDIRMA EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için 27-28 Eylül 2021, 29-30 Eylül 2021 ve 1-4 
Ekim 2021 tarihlerinde Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolü Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi 
yapıldı.

Online olarak gerçekleştirilen eğitimlere aşağıda isimleri yer alan teknik görevlilerimiz katıldı.
27-28 EYLÜL 2021
Ahmet Can Gül    Adana
Fırat Baba    Ankara
Mehmet Şimşek    Ankara
Serdar Sönmez    Antalya
Serap Coşkun    Antalya
Tahsin Bozkurt    Denizli
Mutlu İrfan    Denizli
Şükrü Timur    Diyarbakir
Bülent Çetinkaya    Diyarbakir
Okan Süren    Edirne
Mutlu Taştan    Edirne
Ersin Yıldırım    Gaziantep
Tuncay Töngel    İstanbul
N. Egemen Yılmaz    İstanbul
Burak Genç    İzmir
Oğuzhan Şengül    Kayseri
Nefdal Mengi    Kayseri
İsmail Dal    Kocaeli
Anıl Karataş    Kocaeli
M. Sabri Baysal    Konya
Bedrettin Polad    Mersin
Murat Boğçacı    Samsun
İlknur Mengüç    Trabzon

29-30 EYLÜL 2021
Deniz Köker    Adana
Özgür Ataman    Adana
Tuna Gönüllü    Ankara
Nezih Kayahan    Antalya
Ethem Kayhan Kaymakçı   Denizli
Mustafa Cemal Özkan   Denizli
Özcan Gülsüm    Denizli
Yasin Nacar    Diyarbakır
Adnan Kan    Diyarbakır
Salih Yıldırım Özbay   Edirne
Ali Söylemez    Gaziantep
Turgay Çam    İstanbul
Cem Nirgiz    İstanbul
Eray Durupinar    İzmir
Şendoğan Saykılı    Kayseri
Atilla Çiçek    Kayseri
Çetin Sözal    Kocaeli

Bora Fırıncı    Kocaeli
Alper Tosun    Kocaeli
Hasan Karagöz    Kocaeli
İlker Küpeli    Kocaeli
Hamdi Erol    Kocaeli
Doğan Kılıç    Kocaeli
Fatih Kuln Zorlu Yilmaz   Mersin
Hayati Çakır    Samsun
Fatih Şanlı    Trabzon

1-4 EKİM 2021
Zeki Çavan    Adana
Cafer Arslan    Ankara
Erdem Metin    Antalya
Eylem Mutlu    Antalya
Ahmet Tekin    Antalya
Zekai Göksel Parlar   Denizli
Veli Çalışkan    Denizli
Engin Koyun    Diyarbakır
Fikret Gündüz    Edirne
Ayberk Yıldırım    Eskişehir
Batuhan Anık    Eskişehir
Durdu Mehmet Karademir   Gaziantep
Volkan Bulut    İstanbul
Kaan Kulaksız    İstanbul
Ahmet Bican Karaca   Kayseri
Tarık Altun    Kayseri
Hayri Tolga Asalkan   Kocaeli
Cüneyt Özmen    Kocaeli 
Metin Başoğlu    Kocaeli
Ali Can Yoldaş    Kocaeli
Mahir Tek    Kocaeli
Tanfer Yeşiltepe    Kocaeli
Salih Kara    Kocaeli
Mahmuz İzzet Turhan   Kocaeli
Erhan Erol    Mersin
Mansur Ataş    Mersin
Mehmet Öztürk    Samsun
Ahmet Turan    Trabzon

Eğitici ve Sorumlu Personel
Eren Yalçındağ    Bursa
Ersan Gönül    Bursa
Bülent Göksülük    Merkez
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TMMOB SANAYİ KONGRESİ DÜZENLEME KURULU 
2. TOPLANTISI

TMMOB adına Odamız sekreteryalığında düzenlenecek olan TMMOB Sanayi Kongresi 2021’in Düzenleme 
Kurulu 2.Toplantısı, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü zoom üzerinden gerçekleştirildi.

Yürütme Kurulu tarafından TMMOB Sanayi Kongresi 2021'e yönelik yapılan çalışmaların anlatıldığı toplantıya aşağıda 
isimleri verilen kişiler katıldı.

Recep Özmetin TMMOB
Yunus Yener MMO
A. Selçuk Soylu MMO
Elif Öztürk MMO
Zafer Öztürk MMO
Evren Sağ MMO
Bülent Göksülük MMO
M. Serdar Ulu Ankara Şube
Mehmet Emin Tümür Diyarbakır Şube
Atila Tomsuk Eskişehir Şube
Aykut Kocalar Gaziantep Şube
Ali Haydar Karaçam İstanbul Şube
Murat Ziya Öztürk Kayseri Şube

Murat Kürekçi Kocaeli Şube
Nurettin Yıldıran Konya Şube
İbrahim Yücesoy Mersin Şube

ODA ONUR KURULU  
48. DÖNEM 14.TOPLANTISI

Oda Onur Kurulu Toplantısı, 27 Ekim 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi

Toplantıda Kurula iletilen 65 dosya üzerinde görüşüldü.
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NDT GÜNLERİ - XII. KAYNAK KONGRESİNE GİDERKEN 
ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

‘’NDT Günleri-XII. Kaynak Kongresine Giderken’’ etkinliği 9 Ekim 2021 tarihinde Bursa BAOB Yerleşkesinde 
gerçekleştirildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve 
Muayene Merkezi (KEMM) tarafından “NDT Günleri 
’XII. Kaynak Kongresine Giderken” etkinliği 9 Ekim 2021 
Cumartesi günü BAOB Oditoryumu’nda gerçekleştirildi..

Yoğun katılımın olduğu etkinliğin açılış konuşmalarını 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkan Fikri Düşünceli 
yaptı.

Oda Başkanı Yunus Yener’in NDT Günleri–XII. 
Kaynak Kongresine Giderken Etkinliğini Açış 
Konuşması:

"TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Yirmidört yıldır düzenlediğimiz ve onikincisi 19-20 
Kasım’da Ankara’da toplanacak olan Kaynak Teknolojisi 
Ulusal Kongresi kapsamındaki ikincisini düzenlediğimiz 
NDT Günleri etkinliğimize gösterdiğiniz ilgi ve katılımdan 
ötürü teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum.

Bu etkinliği düzenleyen Odamızın Kaynak Eğitim ve 
Muayene Merkezi-KEMM Yürütme Kurulu’na, ev sahibi 
Bursa Şubemizin Yönetim Kurulu ve çalışanlarına ayrıca 

teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum.

Bilindiği üzere KEMM’i 4 Mayıs 2019 tarihinde, Tahribatlı 
Muayene Laboratuvarını da 27 Mayıs 2021 tarihinde 
açmıştık. Bu vesileyle gerek KEMM, gerekse Tahribatlı 
Muayene Laboratuvarı çalışmalarına katkıda bulunan 
kurum ve kuruluşlara ortak çalışmalarımızdan ötürü 
tekrar teşekkür ediyorum.

Kaynak Teknolojisi alanında kurumsal kimliğe kavuşmuş 
en kapsamlı platform olarak 1997 yılından beri 
düzenlediğimiz Kaynak Teknolojisi Kongrelerimizde dile 
getirilen ihtiyaçları  karşılama yönünde önemli adımlar 
atmış oluyoruz.

Son yıllarda üretim teknolojileri ve malzeme alanındaki 
gelişmelere paralel olarak kaynak yöntemleri, 
tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemleri ve kalite 
güvence gereklilikleri daha da önemli hale gelmiştir. Bu 
yöntemler ve hizmetlerin ehil, uzman kişiler tarafından 
verilmesi ve bu alanlarda çalışacak personelin eğitimi ve 
belgelendirilmesine titizlikle devam ediyoruz.

Bu noktada öncelikle, Kaynaklı imalatta muayenenin 
önemli bir toplumsal denetim mekanizması olduğunu 
belirtmek istiyorum. Bu mekanizma, imalattan işletme 
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sürecine kadar birçok aşamada devreye girmekte ve 
“emniyetli”  ürünlerin üretilmesi ve kullanılması ile nihai 
ürünlerin/sistemlerin bütün olarak “emniyetli” olmasına 
katkıda bulunmaktadır.

Kaynaklı imalatta  Muayenenin yaygınlaşması, iyi kalitede, 
ulaşılabilir ve vazgeçilmez olması için işbirliklerine devam 
edeceğimizi belirtmek isterim. Odamız bu konudaki 
olanaklarını ve birikimini kaynak teknolojisi alanında 
hizmet sunan tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya 
hazırdır. İlgili tüm kurum ve kuruluşların bu çabalara 
destek vermesi ve işbirliğine açık olmaları gerektiğine 
inanıyoruz.

Şimdi sözü değerli uzmanlarımıza bırakacağım. 
Konuşmamı tamamlarken etkinliğimizi destekleyen ve 
katılan üniversite, kurum, kuruluş, firma, konuşmacı ve 
katılımcılara teşekkür ediyor, NDT Günleri’nin verimli 
geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum."

Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkan Fikri 
Düşünceli ise açılışta şöyle konuştu:

“Sevgili Oda Yönetim Kurulu Başkanım, Oda Yönetim 
Kurulu Sekreterim, Odamızın ve Şubelerimizin değerli 
yöneticileri, sayın kurum temsilcisileri, bugünkü 
etkinliğimizde oturum yöneticisi olarak görev üstlenen 
oturum başkanlarımız, oturumlarda bilgilerini bizimle 
paylaşacak değerli panelistler, sergimizde yer alan değerli 
firmalarımız/desteğini veren kurumlarımız ve davetimize 
uyarak katılan siz sayın katılımcılar, basınımızın değerli 
temsilcileri “XII. KAYNAK KONGRESİNE GİDERKEN-
-NDT GÜNLERİ-” 2. etkinliğimize hoş geldiniz. sizleri 
Şube Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi, Mayıs 2019 yılında Oda Yönetim 
Kurulumuz’un kararıyla “Kaynak Eğitim ve Muayene 
Merkezi” Bursa’da kuruldu. Aslında 2010 yılında 
Uygulamalı Eğitim Merkezi olarak başladığımız yolculuk,” 
Kaynak Mühendisi Vasıflandırma” nihayi hedefimize emin 
adımlarla yürüyoruz. En son geçtiğimiz günlerde hizmete 
sunduğumuz Tahribatlı Muayene Labratuvarımızla 
bir adım daha atarak, sanayimizin hizmetine sunduk. 
Amacımızın bir ayağı daha tamamlandı.

“Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi”nin kuruluş 
amaçlarından biri de “Kaynak ve Malzeme Teknolojisi” 
uzmanlık alanlarında gerk mühendis, gerekse ara teknik 

elemanlara Makina Mühendisleri Odası tarafından 
verilen eğitim, sınav, belgelendirme işlemleriyle, yapılan 
test ve muayenelerin; merkezi olarak yürütülmesi, 
Makina Mühendisleri Odası adına tüm ülkede 
yaygınlaştırılmasının yanında bilimsel çalışmaların, 
çalıştay, sempozyum, kongrelerin gerçekleştirilmesidir. 
Bu etkinlik amaçlarımızla uyuşmaktadır.

Bugünkü etkinliğimiz, daha güçlü bir sektörel birliktelik 
yaratmanın yanı sıra Tahribatsız Muayene alanında 
önemli konuların anlatılacağı tartışılacağı ve sonuçlarının 
yine Odamızın önemli etkinliklerinden olan “Kaynak 
Kongresi”ne taşınacağı bir buluşma olacaktır.

Buluşmamızın başarılı geçmesi dileğiyle, etkinliğimizin 
düzenlenmesinde emek veren, katkı koyan herkese ve 
bugün bizimle olan siz değerli katılımcılara, destekleyen 
kurum ve kuruluş ile firmalarımıza çok teşekkür ediyor, 
herkesi saygıyla selamlıyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından, “Kaynaklı İmalat için 
Tahribatsız Muayenenin Önemi”nin konuşulduğu, Özgür 
Akçam’ın (GSI SLV)’ın oturum başkanı olduğu, Serdar 
Akyüz (QUALİTAS), İhsan Karaman (FNSS), Hasan 
Müftüoğlu’nun (HM Mühendislik) konuşmacı oldukları 
birinci oturum gerçekleştirildi.

“Tahribatsız Muayene-Teknolojik Gelişmeler” 
konusunun konuşulduğu, oturum başkanlığını Prof. 
Dr. Fatih Karpat’ın (Uludağ Üniversitesi) yaptığı ikinci 
oturumun konuşmacıları, Sabri Baba (İNCEKARALAR), 
Ercan Özcan (NDT ELEKTRONİK), Davut Cem 
Gözübüyük (MAK ELEKTRONİK), Ali Ufuk Noyan 
(Ultrasonik NDT) Tahribatsız Muayene-Teknolojik 
Gelişmeler hakkında bilgi verdiler.

“Tahribatsız Muayene Sektöründe Belgelendirmenin 
Önemi”nin konuşulduğu üçüncü oturumun başkanlığını 
Ayfer Adıgüzel (Serbest Danışman) yaptı. Konuşmacılar, 
H. İlker YELBAY (ODTÜ KTTMM), Kaan Selvi 
(TSE), Burak Bayraktaroğlu (MMO KEMM), Neslihan 
Mahmutyazıcıoğlu (NONNDT) Tahribatsız Muayene 
Sektöründe Belgelendirme konusunda bilgilendirme 
yaptılar.

‘’Tahribatsız Muayene’’ kapanış konuşmalarını Melih Şahin 
(MMO KEMM Yürütme Kurulu) ve Murat Gümrükçüoğlu 
yaptı. “NDT Günleri XII. Kaynak Kongresine Giderken” 
etkinliğinin değerlendirmesini yaptılar.
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XI. ULUSAL UÇAK HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ 
KURULTAYI

Eskişehir Şubemiz yürütücülüğünde düzenlenen, XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, 8-9 
Ekim 2021 tarihlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kurultaya 
Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Başkan Vekili Selçuk Soylu ve Oda Sekreteri Elif Öztürk katıldı.

Kurultay kapsamında; ülkemizde havacılık/uzay 
sektöründe geliştirilmekte olan özgün ve ulusal projelerin, 
bu projelere katkı sağlayan ulusal kabiliyetlerin mevcut 
durumunun ve gelecek planlamalarının irdelenmesi, 
hava araçları bakım onarım yenileme faaliyetlerinin 
genel durumunun mühendis gözüyle değerlendirilmesi 
amaçlandı. Pek çok üniversitenin yanı sıra çeşitli kamu 
kurum ve kuruluşunun desteklediği kurultayda toplam 
yedi oturum ile bir forum düzenlendi. 

İki gün süren Kurultayın açış konuşmaları Oda Başkanı 
Yunus Yener ve Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk 
tarafından yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 
açılışta şöyle konuştu:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. On birinci 
Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayına 
hoş geldiniz.

Uçak, havacılık ve uzay mühendisliği ile ilgili gelişmeler 
ve sektör sorunlarının değerlendirileceği etkinliğimizin 
verimli geçmesini diliyorum. 

1954 yılında kurulan Odamızın üye sayısı bugün 120 
bine ulaşmıştır. Odamıza kayıtlı Uçak Havacılık Uzay 
Mühendislerinin sayısı da 928’dir. 

Odamız, kapsadığı bütün meslek ve uzmanlık alanlarında 
olduğu gibi, uçak havacılık uzay mühendisliği alanındaki 
çalışmalara birinci dereceden önem vermektedir. 
Kurultayımız bu kapsamda yirmi yıldır kesintisiz olarak 
sürmekte ve bu alandaki çalışmalar, Oda merkezinde 
Uçak Havacılık Uzay Mühendisleri Meslek Dalı Ana 
Komisyonu(UHUM MEDAK) tarafından yürütülmekte 
ve koordine edilmektedir. 

UHUM MEDAK çalışmalarının yaygınlaştırılmasının, 
uçak havacılık uzay mühendislerinin destek ve katılımına 
bağlı olduğunu belirtmek istiyorum. Bu nedenle uçak 
havacılık uzay mühendislerini, birikimlerini Odamızla 

paylaşmaya, komisyonlarda görev almaya, üye olmamış 
meslektaşlarımızı üye olmaya, “birlikte üretme, birlikte 
karar alma, birlikte yönetme” anlayışımızı hep birlikte 
hayata geçirmeye çağırıyorum. 

Hemen her alanda olduğu gibi uçak havacılık uzay 
mühendisliği alanlarında çalışan meslektaşlarımızın 
sorunları her geçen yıl artmaktadır. 

Eğitimden çalışma yaşamına, sektörün özel sorunlarından 
ekonominin genel yönetiminin yansımalarına kadar 
bir dizi sorun iktidarın “bilinen” politik anlayışı ve 
uygulamalarından ayrı düşünülemez. Ülke ihtiyaçlarının 
düşünülmemesi, bir plan ve programa bağlı olmama, 
gerekli altyapıların ve yeterli akademik eğitim kadrolarının 
yokluğu gibi olgular, eğitimde niteliksizleşme ve diplomalı 
işsiz sayısının artmasına yol açmaktadır. 

Serbestleştirme-özelleştirmelerin havacılığa olumsuz 
etkileri, kurumsal kapasitelerin parçalanması ve 
gerilemesi, Sayıştay raporlarına da yansıyan büyük 
zararlar, yetersiz istihdam düzeyi, Ar-Ge çalışmalarındaki 
yetersizlikler, plansızlık, denetimsizlik-denetim 
yetersizliği, hava taşımacılığı, havaalanları, bakım-onarım-
-yenileme hizmetleriyle ilgili olanlar başta olmak üzere, 
meslektaşlarımız ve genel olarak sektörün birçok sorunu 
bulunmaktadır. 
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Örneğin THY ulusal havacılık sektörünü geliştiren, bakım 
ve mühendislik yatırımlarını planlayan kamu kuruluşu 
olma özelliğini kaybetmiştir. Bir kamu kurumu olan Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü’nün dokümanlarında nitelikli 
personel eksikliği ve yeterli sayıda mühendis istihdam 
edilmediği görülebilmektedir. 

Bir Cumhuriyet Kurumu ve ülkemizdeki havacılık 
kültürünün kurucusu olan Türk Hava Kurumu’nu 
havacılık kurumu olmaktan çıkarma çabalarına, son 
orman yangınlarıyla bir kez daha tanık olduk. 

Diğer yandan belirtmek gerekir ki, bakım onarım 
hizmetleri alanındaki teknik eleman sıkıntıları, sertifikasız 
eleman çalıştırılması ve havayolu işletmelerinde az 
sayıda personelle çok iş yapma çabaları kaza risklerini 
artırmaktadır. 

Özetle kamunun yanlış yönetimi ve serbestleştirme-
-özelleştirmelerle birlikte etkisizleştirilen bir sektör 
yapısından bahsetmek mümkündür. 

Ancak özellikle belirtmek gerekir, değindiğim ve 
değinmediğim bütün sorunların çözüm anahtarı, kamucu 
politikaların benimsenmesindedir. 

Havacılık ve uzay sanayimiz savunma sanayii ile sınırlı 
tutulmadan ve ulusal ölçekli bir stratejiyle ülke ve toplum 
lehine planlı olarak geliştirilmesine; bu alandaki çalışma 
ve ürünlerin barışçıl ve sivil uygulamalara yönelmesi için 
köktenci adımlar atılmasına ihtiyaç duymaktadır. 

Kaynakların toplum yararına değerlendirildiği, bilimi ve 
teknolojiyi esas alan, Ar-Ge inovasyon ve mühendisliğe 
ağırlık veren, devletin ekonomideki yönlendiriciliğini 
toplumsal yararla birleştirerek benimseyen, dış girdilere 
bağımlılığı en aza indirilmiş, sosyal hukuk devlet anlayışı 
temelinde istihdam odaklı planlı kalkınmayı öngören 
politikalar gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. 

Son olarak, Oda Yönetim Kurulu adına kurultaya 
destek sunan tüm kurum, kuruluş, belediye, üniversite 
ve firmalara, bildiri sunacak, oturumlara katılacak 
tüm konuşmacılara, delegeler ve tüm katılımcılara, 
kurultayın gerçekleştirilmesini sağlayan UHUM MEDAK 
üyelerine, danışma, düzenleme, yürütme kurullarına, 
kurultay sekreterine, Eskişehir Şube Başkanımız, Şube 
Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarına içtenlikle teşekkür 
ediyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, saygılar 
sunuyorum” 

Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk açılışta 
şöyle konuştu:

“Ülkemiz havacılık sektörüne katkı sağlamak amacıyla 12-
13 Mayıs 2001 tarihinde ilkini gerçekleştirdiğimiz Ulusal 
Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı’mızın on 
birincisine hoş geldiniz.

Makina Mühendisleri Odası, kapsadığı bütün meslek 
ve uzmanlık alanlarında olduğu gibi, Uçak, Havacılık 
ve Uzay Mühendisliği alanındaki çalışmalara da büyük 
önem vermektedir. Kurultayımızın bu kapsamda 
21 yıldır kesintisiz olarak sürmesini önemsiyor ve 
Eskişehir’imizde sizlerin katılımı ve desteği ile on 
birincisini gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz.

Bugüne kadar gerçekleştirilen kurultaylarda eğitimden 
istihdama, savunma sanayinden sivil havacılığa, uydu ve 
uzay teknolojilerinden özgün hava aracı tasarımlarına 
kadar yüzlerce konu ele alınmış ve elde edilen sonuçlar, 
sonuç bildirgeleriyle kamuoyuna, konuyla ilgili kurum 
ve kuruluşların bilgilerine sunulmuştur. Konu ile 
ilgilenen kesimlerin çalışmalarında faydalandıklarını 
değerlendiriyoruz

Bilindiği gibi şehrimizde 2019 yılında Osmangazi 
Üniversitesi çatısı altında açılan Uçak Mühendisliği bölümü 
bu sene ilk öğrencilerini almıştır. Ülkemizin havacılık üssü 
olan Eskişehir’de bu bölümün gecikmeli de olsa açılması 
sektör açısından çok önemlidir. İlk bölüm başkanlığına da 
bu konuda çok emek sarf etmiş sevgili hocam Prof. Dr. 
Melih Cemal Kuşhan seçilmiştir. Kendisine tekrar hayırlı 
olsun dileklerimi iletiyorum. İlk etapta 7 öğretim görevlisi 
elemanı ile eğitime başlayan bölümümüz hızlı bir şekilde 
bu sayıyı 10’a çıkararak hazır eksiksiz bir hoca kadrosu ile 
eğitime devam edecektir. Bu sene 62 öğrenciyle eğitime 
başlayan okulumuz %100 İngilizce eğitimiyle derslerini 
verecektir. Sektör için önemli bir mühendis kaynağı 
olan bölümümüzle sektörümüz çok hızlı bir şekilde 
ilgilenmiştir. Nitekim TAİ ve 1.Hava Bakım Fabrika 
Müdürlüğü fabrikalılarıyla yapılan protokoller sayesinde 
öğrencilerimiz eğitimlerinin bir kısmını bu fabrikalarda 
yapacaktır. Bu protokoller için bütün kurumlara teşekkür 
ediyorum.

Uçak, havacılık ve uzay mühendisi yetiştiren 
üniversitelerimizde eğitim; planlamacı bir anlayışla, 
toplumsal gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve yaşam 
boyu eğitimi, ülkenin bilim ve teknoloji yeterliliğinin 
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güçlendirilmesini temel alan bir anlayışla yaşama 
geçirilmelidir. 

Mühendislik eğitiminin gelişen teknoloji ve bilimin 
ışığında planlanmasında ve yapılandırılmasında, Makina 
Mühendisleri Odası mutlaka yer almalı ve sektördeki 
kurumların görüş ve önerileri alınmalıdır.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), havacılık alanında 
eğitim veren yüksekokulların teknisyen ve tekniker 
formasyonuna dönük programlarından mezun olanları 
dahi mühendislik unvanı kapsamına almaya çalışmaktadır. 
Böyle bir işlem ve düzenleme, yasa ve hukuka aykırı 
olmasının yanında, mühendislik tanımına ve mühendislik 
formasyonuna ilişkin bilimsel gerekliliklere de uygun 
düşmemekte ve mühendislik hizmetlerini risk altına 
sokmaktadır. 

Pek çok mühendislik alanını birleştiren, çok disiplinli bir 
teknoloji gerektiren havacılık ve uzay sanayi için Ar-Ge 
zorunludur. Bu alanda yürütülen çalışmalar ayrıca birçok 
sanayi dalına veri teşkil etmekte ve o dallarda itici güç 
yaratmaktadır. Sektörün gelişmesi Ar-Ge çalışmalarına 
verilen önemle birebir bağlantılıdır. Bunun yanı sıra 
ülkemizdeki Sanayi ve Teknoloji ortamında adını çok 
fazla anmadığımız, çok fazla sorgulamadığımız bir başka 
önemli  konu da Uygulama Geliştirme Merkezleri ve 
Uygulama Geliştirme Çalışmalarıdır. Bu konu dünyanın en 
önemli uzay araştırma merkezlerinde tecrübe kazanmış 
uzmanlarımız tarafından da yine bu kurultaylarda dile 
getirilmiştir. 

Ar-Ge merkezlerimize ilaveten, Uygulama Geliştirme 
Merkezlerimiz olmadan havacılık ve uzay teknolojilerinde 
somut adımlar atılması mümkün değildir.

Ayrıca sektördeki rekabet ve ülkeler arası güç mücadelesi; 
araştırma projelerinin desteklenmesinden daha stratejik 
bir işbirliği ortamının oluşturulmasını gerektirmektedir. 
Üniversitelerin rolü de, ekonomik büyümenin bir faktörü 
olarak değişmektedir. Teknolojik altyapı kurma sürecinde 
olan ülkelerde ise üniversite ve sanayi işbirliğinin önemi 
ve gereği daha da belirgin hale gelmektedir.

Havacılık ve uzay sektörünün gelişmesi için ayrılan 
ülkemiz kaynakları ister askeri, ister sivil amaçlı olsun 
verimli kullanılmalı, kurumlar arası eşgüdüm sağlanmalı, 
değişik kurumların benzer alanlarda gereksiz yatırımlar 
yapması ve faaliyet göstermesi engellenmelidir. 

Uçak, havacılık ve uzay sanayimizin ulusal ölçekli kapsamlı 
bir strateji ile geliştirilmesi için köklü adımlar atılması 
gereklidir.

Uçak, havacılık ve uzay sektörünün dünya genelinde 
büyük bir hızla ilerlemesi ve gelişmesi paralelinde, ulusal 
sanayimizde sektöre yönelik kabiliyetlerin ve ürünlerin 
artırılması kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Özellikle 
havacılık ve savunma sektörlerinde ulusal katkı payının 
büyütülmesi hedeflenmelidir. 

Bu amaç doğrultusunda, ülkemizde havacılık uzay 
sektöründe geliştirilmekte olan özgün ve ulusal projelerin, 
bu projelere katkı sağlayan ulusal kabiliyetlerin mevcut 
durumunun ve gelecek planlamalarının irdelenmesi, 
hava araçları bakım onarım yenileme faaliyetlerinin 
genel durumunun mühendis gözüyle değerlendirilmesi 
gerçekleştireceğimiz kurultayımız kapsamında 
amaçlanmıştır.

Bu ihtiyaçlar kapsamında düzenlediğimiz 11. Ulusal 
Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayında, 
mühendis-üniversite-endüstri üçgenindeki paydaşların 
aynı platformda buluşması sağlanarak yeni teknolojik 
gelişmeler, endüstrinin talepleri, teknoloji yatırımları, 
eğitim ve istihdam konularında mühendis gözüyle bir 
tartışma, danışma ve paylaşma ortamı oluşturulması 
hedeflenmiştir.

İki gün boyunca birlikte olacağımız kurultayımızda; 
toplam 7 oturumda 20 bildiri sunulacaktır. Ayrıca yarınki 
oturumlardan sonra kapanış öncesinde, kurultayımızın 
değerlendirilmesi adına serbest katılımlı bir forum 
gerçekleştireceğiz.

Kurultayımızın düzenlenmesinde emeği geçen kurultay 
Düzenleme, Danışmanlar, Yürütme Kurulu üyelerine, 
bildiri sunan konuşmacılara, destek veren kişi kurum 
ve kuruluşlara, Şube Yönetim Kurulu üyelerimize ve 
çalışanlarımıza, kurultay sekreterine ve siz değerli 
katılımcılara teşekkür ederiz.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün özdeyişinde 
dediği gibi biz de “İstikbal Göklerdedir” diyerek sözlerimi 
son verirken, etkinliğe katılan bütün meslektaşlarıma ve 
misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyerek hepinize saygı 
ve sevgilerimi sunuyorum.”

Kongrenin sonuç bildirisi önümüzdeki günlerde kamuoyu 
ile paylaşılacak.
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İSİG KONGRESİNE GİDERKEN PANDEMİ SÜRECİNİN İŞÇİ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ SEMPOZYUMU

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından birincisi 2001’de düzenlenen İSİG Kongresine 
Giderken Pandemi Sürecinin İşçi Sağlığı Ve Güvenliğine Etkileri Sempozyumu 22-23 Ekim 2021 tarihinde 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında Adana Şube Başkanı Ümit 
Galip Uncu, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz birer 
konuşma yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz şöyle konuştu:

"Sevgili meslektaşlarım, sayın konuklar, ILO ve Dünya 
Sağlık Örgütü’nün değerli temsilcileri, bakanlık ve 
kurumlarımızın değerli yetkilileri ve emek-meslek 
örgütlerinden gelen sevgili dostlarımız

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu adına hepinizi dostlukla selamlıyorum. İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi hazırlıkları kapsamında 
gerçekleştirilen bu önemli etkinliği düzenleyen Makine 
Mühendisleri Odamızın Adana Şubesine teşekkür 
ediyorum. Sempozyumun başarılı geçmesini diliyorum.

Konuşmama başlamadan önce tüm meslektaşlarımın 
mühendislik ve mimarlık haftasını kutluyorum. Bildiğiniz 
gibi TMMOB’nin ilk genel kurulu 18-21 Ekim 1954 
tarihlerin yapılarak Birliğimiz kurulmuş ve bu günleri 
içinde alan hafta Mühendislik-Mimarlık haftası olarak 
kutlanıyor.

67 yıl önce birliğimize bağlı 10 odanın kurulmasıyla 
kurumsallaşmaya başlayan Birliğimiz bugün geldiğimiz 
noktada bağlı 24 odamız ve bu odalara kayıtlı 108 farklı 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 
600 binin üzerinde meslektaşımızla ülkemizin en büyük 
mesleki demokratik kurumlarından birisi durumundadır.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 67 yıldır, sanayiden 
planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden 
ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi 
sağlığından madenciliğe, ulaşımdan iletişime kadar insana 
ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve birikimimizi 
emekten, halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş 
çıkarlarından yana kullanmaktadır.

TMMOB olarak bizler, mesleki alanlarımıza ilişkin 

sahip olduğumuz bilimsel ve teknik bilgiyi ülkemizin ve 
halkımızın ortak yararı için kullanmayı şiar edinmiş bir 
mesleki demokratik kitle örgütüyüz.

Üretim-bölüşüm-tüketim ilişiklerinin, çalışma ve yaşam 
alanlarının insan haklarına ve onuruna yakışır biçimlerde 
düzenlenmesi gerektiğini savunuyor ve bu eksende 
mücadele eiyoruz.

İşçi sağlığı ve güvenliği konusun da aynı bakış aşısıyla 
yaklaşıyoruz.

Hepimizin bildiği gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu, 
ülkemizin en can yakıcı sorunlarından biri. Her yıl binlerce 
kişi işyerlerinde hayatını kaybediyor, on binlerce kişi ise 
iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaralanıyor ya 
da sakat kalıyor.

Avrupa Birliği verilerine göre Türkiye ölümle sonuçlanan 
kazalar bakımından Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Yeterli 
önlemler alınmadığı için kazalar ve ölümler her yıl artıyor.

Mevcut yasal düzenlemeler, iş kazalarını ve ölümlerini 
önlemekte yetersiz kalıyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda köklü ve yapısal sorunlar yaşıyoruz. Bu 
sorunların temelinde, sermayenin azami kar hırsı ve 
emek aleyhine politikaları yatmaktadır.

Bu hırsın ve politikaların ürünü olan taşeronlaştırma, 
özelleştirme, sendikasızlaştırma, denetimsizlik, 
esnek-kayıt dışı istihdam , ağır çalışma koşulları gibi 
uygulamalarla  iş kazaları ve meslek hastalıkları giderek 
artıyor.

Bütün bunlara ilave olark  2020 yılı Mart ayından bu yana, 
20 aydır ülkemizde etkili olan Covid-19 salgını hepimizin 
sağlığında ve yaşam tarzında olumsuzluklar yaratmaya 
devam ediyor.

Sürecin en başından bu yana vaka sayıları konusunda 
güvenilir veri sunmayan Sağlık Bakanlığı’nın rakamlarına 
göre bile ülkemiz toplam vaka sayısında Dünyada yedinci, 
Avrupa’da ise ikinci sırada yer alıyor.
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Halen dünyada aktif vakanın ve günlük ölüm sayısının en 
fazla olduğu ilk 4 ülke arasındayız.

Salgının 20 ayını yaşadığımız bu dönemde her gün 30 
bin yurttaşımız bu hastalığa yakalanıyor ve yine her gün 
en az 300 yurttaşımız bu hastalık nedeniyle hayatını 
kaybediyor.

Salgınla mücadele konusunda bilimsel temelden, 
insani önceliklerden ve şeffaflıktan uzak politikalar ve 
tedbirsizlikler pandemi sürecinin toplumsal maliyetlerinin 
artmasına neden oldu.

Pandeminin daha ilk günlerinde Cumhurbaşkanı’nın 
dile getirdiği “Yaşanan bu durum Türkiye ekonomisinin 
öne çıkması için fırsattır” yaklaşımı, iktidarın salgın 
dönemindeki tüm kararlarının belirleyicisi oldu.

Hatırlayacaksınız bilim insanlarının yaygın test çağrısına 
rağmen uzun süre test yapılamadı, sağlık çalışanlarına 
koruyucu ekipman sağlanamadı, halkın kullanımı için 
maske-dezenfektan-kolonya bulunamadı, maske dağıtımı 
yapılamadı, vaka ve ölüm sayıları gizlendi ve hepinizin 
bildiği gibi uzun süre boyunca yeterli aşı sağlanamadı.

Siyasi iktidarın pandemi boyunca temel önceliği, salgın 
nedeniyle üretimini durduran ülkelere karşı avantaj elde 
etmek olduğu için, işyerleri ve çalışma yaşamı adeta 
salgınla mücadele programı dışında tutuldu.

Bu süreçte çalışanlar kapanma tedbirlerinden muaf 
tutuldu, işçiler fabrikalara hapsedildi, şantiyelerde ortaya 
çıkan vakalar gizlendi, üretim tesisleri filyasyon-izolasyon 
tedbirleri dışında tutuldu, hasta işçiler zorla çalıştırıldı.

Salgın koşulları altında sağlıkçılar başta olmak üzere 
emekçiler için gerekli tedbirler alınmadı, “ekonominin 
çarkları dönsün” denilerek emekçiler adeta salgına 
kurban verildi. Bu süreçte on binlerce emekçi hayatını 
kaybetti.

Pandemi koşullarında çalışma zorunda kalan pek çok kişi 
de gerekli tedbirler alınmadığı için işini, ekmeğini, gelirini 
kaybetti.

Hükümetin salgın boyunca ekonomide ve çalışma 
yaşamında yaptığı düzenlemeler, ne işçilerin sağlığını 
korumakta etkili oldu, ne de emekçilerin iş ve gelir 
kaybını engelleyebildi. 

Ülkemizde siyasi iktidarın tüm iş bilmezliğine ve 
işgüzarlığına rağmen, daha büyük kayıplar yaşanmamışsa 
eğer, bunu sağlık çalışanlarının özverisine ve yıllardır 
sağlığın ve sosyal güvenliğin özelleştirilmemesi için 
mücadele eden toplumsal muhalefet güçlerinin gayretine 
borçluyuz.

Şirketlerin doymak bilmez kâr hırsına karşı, herkes için 
parasız, nitelikli, erişilebilir sağlık hakkını savunanların 
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kararlı duruşuna borçluyuz.

Hepimiz biliyoruz ki, salgınla mücadelenin çok daha 
insani ve emek yanlısı yöntemleri vardı ve siyasi iktidar 
bu yöntemi tercih etmedi.

İktidarın bu tercihi ile iş cinayetlerinin engellenemiyor 
olması aynı nedene, daha fazla kar hırsıyla şekillenen 
sömürü  içgüdüsüne dayanmaktadır.

İşçileri ölüm ve zulüm arasına sıkıştıran bu sömürü 
cenderesinin kırılması gerekiyor.

Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında halen yapısal 
ve köklü sorunlar bulunmaktadır. 2012 tarihli İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere, iş kazalarının 
ve meslek hastalıklarının önlenmesi çalışmaları temel 
yanlışlarla doludur.

Mevcut yasal çerçeve, işçiyi korumak, iş güvenliğini 
sağlamak ve meslek hastalıklarını önlemekten çok 
sermaye çıkarları ve neoliberal politikaları gözeten 
konumda bulunmaktadır.

Oysa, sosyal hukuk devletinin temel işlevi, güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturmak, çalışanları çalışma ortamından 
kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, 
çalışanların güvenlik, sağlık ve refahını sağlamak ve 
geliştirmektir.

Tüm yasal çerçeve bu ana eksene oturtulmak zorundadır.

İşçi sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan sorunları  
çözebilmek için ülkemizin ILO kabul edilen sözleşmelerin 
tamamına taraf olması ve mevzuatın köklü düzenlemelerle 
yeniden yapılması gerekmektedir.

Ülkemiz ILO’ya 1932 yılında üye olmuş olmasına karşın, 
ILO tarafından kabul edilmiş sözleşmelerin neredeyse 
üçte ikisine henüz taraf değildir.

Türkiye’nin temel bir insan hakkı olan işçi sağlığı ve 
iş güvenliği hakkı kapsamında, ILO’nun geri kalan 
sözleşmelerini de bir an önce onaylaması gerekmektedir.

Devletin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bu çarpık 
konumlanışı nedeniyle, devletin ve işverenin 
sorumluluğunda olması gereken pek çok şey İş Güvenliği 
Uzmanlarının omuzlarına yüklenmektedir.

Danışmanlık hizmeti olarak verilmesi gereken işçi sağlığı 
ve iş güvenliği, ülkemizde yasaların da yol vermesi ile bir 
suçlu yaratma olayına dönüşmüştür.

İş güvenliği uzmanın verdiği danışmanlığı uygulamaya 
geçirmeyen, engelleyici ve önleyici çalışmaları yapmayan 
işverenler önünde meslektaşlarımıza birer yasal kalkan 
vazifesi gördürülmektedir.

İş güvenliği uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen 
işverenlerin almadığı önlemler sonucu yaşanan ölüm, 
kaza gibi durumlarda dahi meslektaşlarımız günah keçisi 
ilan edilmekte, kazaların asli suçlusu olarak yargı önüne 
çıkartılmakta, hatta hapis cezaları verilebilmektedir.

Yapılması gereken şey, bu çarpıklığın düzeltilerek, işçi 
sağlığı ve iş güvenliğine kaynak ayırmayan, tedbirleri 
almaktan imtina eden, bu tedbirlere işgücü ve maliyet 
hesabıyla yaklaşan işverenlerin de yaşanan kazalardan 
ve meslek hastalıklarından sorumlu tutulacağı bir işleyişe 
geçilmesidir.

Gerçekleşen iş cinayetleri ve iş kazalarının büyük 
çoğunluğunun önlenebilir olduğu bilinmektedir.

Bilimsel ve teknik ölçütler doğrultusunda atılacak adımlar 
ile göz göre göre “geliyorum” demekte olan facialara son 
vermek mümkündür.

Bunun için önce insan hayatına ve emeğe değer veren bir 
yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir.

Burada yürüteceğimiz tartışmaların, bu alanda yaşanan 
sorunların çözümüne katkı vereceğine inanıyorum.

İnsanların aç ve yoksul yaşamadığı, işyerlerinde hayatlarını 
yitirmedikleri, eşit adil bir ülke ve dünya özlemi ile 
TMMOB Yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyor, sempozyumumuzun başarıyla sonuçlanmasını 
diliyorum."

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı 
Yunus Yener’in Sempozyum Açış Konuşması

"MMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Adana 
Şubemizin sekretaryalığında düzenlediğimiz (İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Kongresi’ne Giderken) Pandemi Sürecinin 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Etkileri Sempozyumu’na hoş 
geldiniz.

Konuşmama başlarken iş cinayetlerinde kaybettiğimiz 
bütün emekçileri ve meslektaşlarımızı saygıyla anıyorum.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) sorunlarının doğru 
çözümlere kavuşturulmasına yönelik güvenlik 
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önlemlerinin geliştirilmesi, mesleğimiz ve Odamızın 
temel görevleri arasındadır.

22 yıldır düzenlediğimiz sempozyum ve kongreler ile 
bu etkinliklerde şekillenen bütünlüklü önerilerin, bildiri-
-panel kitaplarının ve Oda Raporumuzun bu alana yönelik 
duyarlılıkların yerleşmesinde önemli rolü olduğunu 
belirtmek isterim.

Ayrıca, iş güvenliği, periyodik kontroller, kaldırma iletme 
makinaları, basınçlı kaplar, yangın güvenliği, iş makinaları 
ve ilgili konularda birçok kitap basımı, çalışmalarımızda 
önemli bir yer tutmaktadır.

Odamız, tüm meslek uygulama alanlarımızda olduğu 
gibi bu alandaki üyelerimizin bilgi ve deneyimlerinin 
geliştirilmesini; lisans eğitiminin meslek içi eğitimlerle 
desteklenmesini zorunlu görmekte ve gerekli eğitimleri 
düzenlemektedir.

Ülkemizdeki İSİG, iş güvenliği mühendisliği/ uzmanlığı 
ve işyeri hekimliği sorunları, esasen toplumsal 
formasyondan, yani ekonominin örgütleniş biçiminden 
ve onunla bağlantılı hususlardan kaynaklanmaktadır. 
Bir başka ifadeyle kapitalizm ve onun neoliberal 
dönemine damgasını vuran ve 2000’li yıllarda yoğunlaşan 
serbestleştirme, özelleştirme, esnek-taşeron üretim ve 
esnek-güvencesiz istihdam politikaları sorun yumağının 
ana yatağı durumundadır. Kamu idari yapısı, personel 
rejimi ve kamusal denetim alanlarındaki neoliberal 
dönüşüm ve tasfiyeleri de bu kapsamda değerlendirmek 
gerekir.

2003 yılından bu yana 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş 
Sağlığı İş Güvenliği Kanunu ve yapılan diğer tüm mevzuat 
düzenlemeleri, büyük oranda İSİG normlarının dışında 
ve sermaye güçlerinin lehine olmuştur. Sömürüyü 
yoğunlaştırmaya yönelik “maliyet-verimlilik-azami kâr” 
kıskacı, iş ve yaşam güvenliğini yok edici mahiyettedir.

Covid-19 salgını bu sınıfsal sorunları daha da yakıcı hale 
getirmiştir. Vahşi bir çalışma rejimi söz konusudur. 
Salgın koşullarında emekçilere adeta “çalışarak öl” ya da 
“açlıktan öl” seçeneksizliği dayatılmıştır. Milyonlarca işsiz, 
kamu kaynakları ve İşsizlik Fonundan yararlanamamakta, 
bu fon esasen sermayeye destek için kullanılmaktadır. 
Türkiye, uluslar arası verilerde görüldüğü üzere, salgında 
gelir kaybına maruz kalanlara, işsizlere, geniş emekçi 
kitleler ve yoksullara en az kaynak aktaran ülkelerden 
birisidir.

Salgının gerektirdiği koruyucu önlemler tam olarak 
alınmamaktadır. Emekçiler aşılamada öncelikli gruplar 
içinde değildir. Temel ihtiyaçlar devlet tarafından 
karşılanmamıştır. Zorunlu olanlar dışındaki üretim-
-hizmet faaliyetleri durdurulmamıştır. İşten çıkarmalar 
sürmüş, kayıt dışı çalışanlar yok sayılmıştır. Yasada var 
olan “çalışmaktan kaçınma hakkı” tanınmamıştır. Uzaktan 
çalışma, evden çalışma, esnek-güvencesiz çalışmanın 
yaygınlaştırılmasının biçimleri olmuştur. Ücret kesintileri 
yapılmış, ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi 
uygulamalar, milyonlarca emekçinin sigortaprimlerinin 
yatırılmamasına, kıdem haklarında gerilemeyeve 
emeklilik tarihlerinin geciktirilmesine vesile edilmiştir. 
Covid-19 vakalarının neden olduğu kaza ve hastalıklar, 
iş kazası ve meslek hastalığı olarak değerlendirilmemiştir.

Ve biliyoruz ki Covid-19 salgınına karşı önlemlerin 
yetersizliği, iş kazaları ve cinayetlerin artmasına da neden 
olmaktadır.

Pandeminin farklı alanlardaki yansımalarına değerli 
konuşmacılar değineceği için konunun ayrıntılarına 
girmeyeceğim. Ancak İSİG alanına dair bütün veri ve 
sorunlar gösteriyor ki, bu konu sermaye güçlerinin 
çıkarlarına göre değil çalışanlardan yana; sendikalar, 
TMMOB, TTB’nin görüşleri ve kamucu yaklaşım 
ile kamusal denetim ekseninde düzenlenmeyi 
beklemektedir.

Odamız, İSİG mevzuatındaki tüm olumsuzlukların 
giderilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına 
yönelik önleyici yaklaşımlar geliştirilmesi, iş güvenliği 
mühendisliğinin ve işyeri hekimliğinin çalışma yaşamının 
sorunlarını çözmeye katkı koyacak şekilde yaşama 
geçirilmesi, tüm emekçilerin yaşamlarının güvenceye 
alınması için etkinlik, öneri ve katkılarını sürdürecektir.

Sözlerime son verirken, sempozyuma katkıda bulunan 
uluslararası kuruluş temsilcilerine, bakanlıkların 
yetkililerine, tüm kurum, kuruluş, birlik, dernek, 
sendika-konfederasyon, üniversite ve firmalardan 
tüm konuşmacılara, Odamız adına sempozyumun 
düzenlenmesini sağlayan bilim, düzenleme, yürütme 
kurulları ile sempozyum sekretaryasına, Adana Şube 
Yönetim Kurulumuz ve çalışanları ile tüm izleyicilere, 
Oda Yönetim Kurulumuz adına içtenlikle teşekkür 
ediyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, saygılar 
sunuyorum."
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İSİG KONGRESİNE GİDERKEN PANDEMİ SÜRECİNİN İŞÇİ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ SEMPOZYUMU 

SONUÇ BİLDİRİSİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesinin 
yürütücülüğünde iki yılda bir düzenlenen ve onuncusu 
2019 yılında gerçekleştirilen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi bu yıl COVID-19 pandemisi (salgını) nedeni ile 
düzenlenememiştir. 

Kongremizin yerine, 22-23 Ekim 2021 tarihlerinde 
çevrimiçi olarak uluslararası katılımlı “İSİG Kongresine 
Giderken Pandemi Sürecinin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine 
Etkileri Sempozyumu” düzenlenmiştir.

Sempozyuma 632 kişi katıldı. Sempozyumda,10 
oturumda 35 konu başlığında sunumlar yapılmış ve 
görüşler paylaşılmıştır

COVID-19 salgın süreci ülkemizde çağdaş bir şekilde 
yürütülmemiş, vakalar tam olarak açıklanmamış, 
sendikaların, siyasi partilerin, meslek örgütlerinin 
ve özellikle TTB’nin önerileri dikkate alınmamıştır. 
Salgına ilişkin verilerin paylaşımında Sağlık Bakanlığı’na 
karşı oluşan güvensizlik, önlemlerin alınmasında sıkıntı 
yaratmış, COVID-19’un meslek hastalığı sayılmasına 
ilişkin talepler karşılık bulmamıştır.

COVID-19, toplum için ve özellikle çalışanlar için bir 
sağlık sorunudur. Ancak COVID-19 sürecinde kararlar 
hemen hemen sadece Sağlık Bakanlığı tarafından alınmış, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sürece tam olarak 
dahil edilmemiş, Sağlık Bakanlığı süreci kararsız bir 
şekilde yönetmiştir.

COVID-19’dan korunma için maske-mesafe-hijyen 
temel alınırken, hijyen için dezenfektan, korunma 
için maske  sağlanması konusunda uzun süre sorunlar 
yaşanmıştır. Piyasadaki maske ve dezenfektanların 
standartlara uygunluğu konusunda herhangi bir denetim 
de yapılmamıştır.

COVID-19 Pandemi süreci, ülkemizde çarkların 
dönmesini hedefleyen, işçilerin, emekçilerin sağlığını 
gözetmeyen biçimde yürütülmüştür. 

Okullar kapalı tutulmuş, alışveriş merkezleri açık 
bırakılmış, lokanta-kafeterya gibi yiyecek/içecek işyerleri 
ile eğlence sektörüne ilişkin işyerleri kapatılmış, kapatılan 

işyeri çalışanlarının yaşamlarını asgari koşullarda bile 
sürdürebilmesi için katkı yapılmamıştır.

Yüzlerce sağlık çalışanı ile değişik çalışma alanlarındaki 
emekçiler Covid-19 hastalığı nedeni ile hayatını 
kaybetmiştir. Gerçek sayı konusunda şüpheler olsa 
da Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre sempozyumun 
düzenlendiği güne kadar ülkemizde yaklaşık 68.000 kişi 
COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetmiştir. 

Hayatını kaybedenleri saygı ile anıyoruz. Covid-19’a 
karşı mücadele büyük ölçüde sağlık çalışanlarını omzuna 
yüklenmiş, sağlık çalışanları artık bu yükü kaldıramaz 
hale gelmiş, binlerce sağlık çalışanı görevlerinden istifa 
etmiştir.

İşverenlerin işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğini(İSİG) 
sağlama yükümlülüğü, COVID-19 salgını için önlem alma 
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yükümlülüğünü kapsamaktadır. Ancak diğer önlemler 
yanında maske ve çalışma ortamı hijyeni için gerekli 
malzemelerin sağlanması konusunda bile sıkıntılar 
yaşanmıştır.

COVID-19 salgını sürecinde ücretli olarak çalışanların 
gelirleri azalmış, giderleri, borçları, işsizlik, yoksulluk, 
pahalılık daha da artmıştır. Salgının olumsuz etkilerini 
kadınlar, gençler, gündelik çalışarak yaşamını sağlayanlar 
daha yoğun bir şekilde yaşamıştır. 

Uzaktan çalışma, evde çalışma tüm çalışanların yükünü 
artırmakla birlikte özellikle kadınların yükünü daha da 
ağırlaştırmıştır.

Köprü, tünel, otoyol, havaalanı, şehir hastanesi vb. 
yerler için şirketlere verilmiş olan yolcu, araç, hasta 
garanti ödemeleri sürdürülürken, işsizliğe, işyerlerinin 
kapanmasına rağmen, devletin işini kaybedenlere, işyerini 
kapatanlara katkısı çok düşük düzeyde kalmıştır. 

Bulunan çözüm “ücretli izin” ve “kısa çalışma” olmuştur. 
Ücretsiz izne gönderilenlere günlük ücret olarak önce 39 
TL sonra 50 TL gibi çok az bir para ödenmiş, insanların 
bu ücretle yaşamalarını sağlamaları beklenmiştir. Ülkemiz 
milli gelire göre yurttaşlara en az gelir katkısında bulunan 
2 ülke arasında yer almıştır. 

Çalışanlara yapılan kısıtlı yardım da, işsizlik fonundan 
karşılanmıştır. Sigortalılık süreleri ve kayıt dışılık nedeni ile 
çalışanların önemli bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 
de yararlanamamıştır.

Okulların kapalı olması nedeni ile milyonlarca öğrenci 
eğitim-öğretimden yoksun kalmış, birçok öğrenci eski 
bildiklerini de unutmuştur.

Sempozyuma IndustriALL Küresel Sendika, Hindistan, 
Mekedonya ve İtalya’dan temsilciler katılmış, ülke 
örnekleri paylaşılmıştır. 

Hindistan ve Makedonya’da, pandemi etki ve sonuçlarının 
ülkemiz ile benzer ve hatta sağlık çalışanlarının 
etkilenmesinin daha fazla olduğu, buna karşın İtalya’da 
pandemi başlangıcındaki yüksek sağlık etkileniminin 
yönetim yaklaşımı ile etkin şekilde toparlandığı ve 
%70’den fazla toplum bağışıklığının sağlandığı, sağlık 
çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildiği belirtilmiştir.

Sempozyumun panel ve oturumlarında sunulan 
görüş ve bildiriler, tespitler ile yapılan tartışmalar 

sonucu pandemi süreci ile İSİG alanında atılması 
beklenen adım, önlem ve düzenlemeler, aşağıda 
kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

1. Pandemi sosyal devletin gerekliliğini yeniden 
göstermiştir. Eğitim ve sağlıkta özelleştirmenin 
olumsuz sonuçları pandemi sürecinde bir kez daha 
görülmüştür. Küreselleşmenin, yenidünya düzeninin 
dayattığı koşullardan vazgeçilmeli, sosyal devlet ilkesi 
hatırlanmalı, sosyal devletin gerektirdiği politikalara 
dönülmeli, eğitim ve sağlık kamusal hizmet olarak 
düzenlenmelidir.

2. Uygulanan politikalar emeği ile geçinenleri daha da 
yoksullaştırmakta, derin yoksulluk yaygınlaşmaktadır. 
Pandemi “Halk İçin Bütçe” ihtiyacını bir kez daha 
gözler önüne sermiştir. Bütçe kaynakları harcama 
planlaması, emeği ile geçinenlerin yaşamını 
kolaylaştıracak şekilde yapılmalıdır.

3. 2022 bütçesinin TBMM’de görüşüldüğü bu günlerde 
yeni derslik, öğretmen-personel ihtiyacı, telafi 
eğitimi gibi ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 
eğitim ve sağlığa ayrılan pay artırılmalıdır.

4. Ülkemizde, asgari ücret ortalama ücret olmuştur. 
Asgari ücret insanca yaşanacak seviyeye çıkarılmalı 
ve vergi dışı bırakılmalıdır.

5. Çalışanların sosyal ve ekonomik koşulları 
iyileştirilmelidir. Tüm aileler için temel geçim desteği 
uygulamasına geçilmelidir.

6. Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır.

7. Elektrik, su, doğalgaz ve temel gıda maddelerinden 
KDV alınmamalıdır.

8. Köprü, tünel, otoyol, havaalanı, şehir hastanesi vb. 
yerler için verilmiş olan yolcu, araç, hasta garanti 
ödemeleri durdurulmalı; bu kaynaklar, işsiz kalan, 
işyerlerini kapatmak zorunda kalanlara destek olarak 
verilmelidir.

9. Pandemi çalışanların sağlık hakkının yok sayıldığını 
ispat etmiştir.

10. Sağlıklı yaşam hakkı, sağlıklı koşullarda çalışma, 
nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetine ulaşabilmenin 
öncelikli temel insan haklarından olduğu hatırlanmalı, 
düzenlemeler, uygulamalar bu gerçeklik üzerine 
yeniden kurgulanmalıdır.
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11. Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, 
sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır.

12. Çalışan temsilcileri, sendika temsilcileri ve 
sendikaların işyerlerinde gerçek anlamda işçi sağlığı 
iş güvenliği denetimi yapabilmelerinin yasal zemini 
oluşturulmalıdır. Sendikalar örgütlü olmadıkları 
işyerlerinde de İSİG denetimi yapabilmelidir.

13. Kadınlar sadece pandemi döneminde değil 
öncesinde de çalışma yaşamında ayrımcı politikalarla 
karşı karşıya kalmışlardır. Pandemi dönemi ve 
sonrası için de çalışma hayatındaki toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığına karşı iş ve aile hayatı ile barışık, bütüncül 
bir dönüşüm politikası hayata geçirilmelidir.

14. İşyerlerinin devlet tarafından İSİG yönünden 
denetimi sayı olarak artırılmalı, güvensiz işyerlerine 
ertelemesiz ve afsız, idari yaptırım ve para cezası 
uygulanmalıdır.

15. Pandemi süreci, işyerlerinde işçi sağlığı ve iş 
güvenliğinin sağlanmasının bir ekip işi olduğunu 
ve iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekiminin işbirliği 
gerekliliğini kanıtlamıştır.

16. İşyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının 
işveren yükümlülüğü olduğu, İSİG profesyonellerinin 
işyerlerine verdiği İSİG hizmetlerinin sadece 
rehberlik ve danışmanlık hizmeti olduğu hatırlanmalı, 
aksine değerlendirmelerin olduğu yargı kararları da 
göz önünde bulundurularak, bu kararlara dayanak 
gösterilen mevzuat hükümleri, iş güvenliği uzmanı 
ve işyeri hekimlerinin rehberlik ve danışmanlık 
hizmeti verdiği gerçeğinin net olarak anlaşıldığı 
şekilde düzenlenmelidir.

17. COVID-19 başta sağlık çalışanları olmak üzere, 
meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.

18. Sağlık çalışanlarının salgın döneminde bedenen ve 
ruhen çok yorulduğu bilinmektedir, bu nedenle 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlere hekim, hemşire, 
yardımcı sağlık personeli alınmalıdır.

19. Kronik hastalıkları olan çalışanlar, COVID-19 toplum 
bağışıklığı kazanılıncaya kadar kamu-özel sektör 
çalışanı ayrımı olmaksızın ücretli izine ayrılmalı, 
ücretleri, bütçeden karşılanmalıdır.

20. COVID-19 hastalığının ilk günlerinden beri 

uygulanmakta olan maske-mesafe-hijyen-kapalı 
alanların % 100 temiz hava ile havalandırılması vb. 
uygulamaların sürdürülmesinin yanında, geliştirilen 
aşıların etkinliği gözle görülmektedir. Ancak 
ülkemizde halen aşılanma toplum bağışıklığını 
sağlayacak seviyede değildir.

21. Sağlık Bakanlığı’nın verileri ayrıntılı paylaşması, aşı 
yaptırma kararsızlığının ortadan kaldırılmasında 
önemli rol oynayacaktır.

22. Pandemi aşısızların pandemisi olmuştur. Aşı, 
bağışıklığı sağlayan bir koruyucu önlemdir. Aşı 
yaptırmayanlar, hem kendi yaşamlarını hem de diğer 
vatandaşların yaşamını tehlikeye atmaktadır.

23. PCR testleri ile salgın önlenemez, sadece boyutu 
tespit edilebilir. En azından toplumsal bağışıklığı 
sağlayacak ölçüde aşı yapılması ile salgının 
önlenebileceği bilinerek, kamusal yönetimle, şeffaf, 
yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek 
örgütleri, sendikalar ve özel sektörün koordineli 
çalıştığı aşılanmaya çağrı kampanyaları yürütülmelidir.

24. Ülkemiz mevzuatına göre siyasi iradenin aşıyı 
zorunlu tutma yetkisi vardır-yoktur tartışmalarına 
girmeden, aşı yaptırma; yaşam hakkı, vücut 
dokunulmazlığı ilkelerini gözeten çerçevede 
erişilebilir, öngörülebilir, kesinlik ölçütleri içeren 
yasal düzenleme ile çözülmelidir.

25. Salgın ülkelerin tek tek alacağı önlemlerle 
engellenemeyecektir, aşıda patentin kaldırılması, 
uluslararası yardım dahil, yoksul ülkelerin aşıya 
ulaşmadaki sıkıntıları çözülmelidir.

26. Toplum bağışıklığı sağlanmadığı sürece gelişecek 
yeni varyantlar da göz önünde bulundurularak, 
maske, mesafe, hijyen, havalandırma gibi önlemler 
sürdürülmelidir.

Odamız, yukarıda sıralanan sorunların köklü bir tarzda 
aşılması ve insanca bir yaşanabilir, başka bir Türkiye 
için; eşitlikçi, özgürlükçü, barış içinde, demokratik, laik, 
sanayileşmiş, kalkınmış, tam bağımsız bir Türkiye için 
mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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ENFLASYON TIRMANIŞTA, DURGUNLUK KAPIDA: 
STAGFLASYONA DOĞRU

Odamızın hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 74’üncüsünde yükselen enflasyona eşlik etme riski olan durgunluğa, 
ikisinin bir arada görüldüğü “Stagflasyon riski” konusuna yer verdi.

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Eurostat, IMF verileri kullanılarak yapılan analizde merkez 
ülkelerde yaşanan enflasyon ve uç veren durgunluk; 
ikisinin bir arada görüldüğü stagflasyon riskine dikkat 
çekilerek, bunun Türkiye’ye olası etkileri araştırıldı. 
Araştırmada, Türkiye’de enflasyonun kontrolden 
çıkmasına yol açan etkenlere yer verilirken sanayideki 
canlanmanın kalıcı olmadığına ve kalitesizliğine dikkat 
çekildi. Enflasyonla birlikte yıl sonuna doğru uç verecek 
durgunluğun Türkiye için de stagflasyon, yani hem 
pahalılık hem işsizlik sorununu derinleştireceği görüşüne 
yer verildi. Analizde ortaya çıkan başlıklar özetle 
şöyle:

- Dünya ekonomisinin merkezleri, ABD, Avro alanı, hatta 
Çin’de enflasyon alışılmadık bir artış içinde ve önlem 
almayı gerektirecek boyutlara doğru ilerliyor. Enerji 
başta olmak üzere emtia fiyatlarınki Covid’19 ortamının 
da yol açtığı fiyat artışları, genelde sanayici fiyatlarını 
etkiledi ve bu merkez ülkelerdeki tüketici fiyatlarının da 
alışılmadık şekilde artışına yol açıyor.

- Pandemiye giriş yılında yaşanan küresel küçülme, 
merkez ülkelerde özellikle hizmet sektörlerindeki 
kapanmalarla ağır daralmalar yaşattı. Devletlerin eli 
açık davranıp büyük bütçe açıkları ve kamu borcu 
stokunun katlanmasını göze alarak uyguladıkları maliye 
politikalarının da etkisiyle 2021’de göreceli canlanmalar 
yaşandı. Bu canlanmanın getirdiği enflasyonist eğilimlerin 
kontrol altında tutulması için parasal sıkıştırma politikaları 
yine gündemde.

- Bu enflasyonist gidiş yakından takip edilirken ekonomide 
durgunluk günleri de yaşanıyor. Hem tedarik hem talep 
soruları üretimde düşüşlere yol açıyor ve enflasyon içinde 
durgunluk, yani stagflasyonun belirtileri hissediliyor.

- Merkezdeki stagflasyon riski, Türkiye gibi ülkeleri de 
yakından etkileyecek. Türkiye’den siyasi basiretsizliğin 
de katkısıyla kontrolden çıkan enflasyonu, bulunduğu 
basamaktan daha yukarı, yüzde 20’lerden yüzde 25-
30’lara taşıyacak dinamikler canlı.

- Enflasyon yüksek görünmesin diye vergi gelirlerinden 
de vazgeçiliyor. Sadece ilk 9 ayda enflasyonun daha da 
yükselmemesi için vazgeçilen vergilerin 103 milyar TL’yi 
bulduğu bizzat Hazine Bakanlığı’nca açıklandı.

- Enflasyondaki yükseliş ve tahribat, siyasi bir dönüşüme, 
genel seçimlere kadar gündemde canlılığını koruyacak 
gibi görünüyor.

- Üretim ayağında ise hem ucuzlaştırılan “Yoksullaştırıcı” 
ihracatın hem de içeride öne çekilen harcamaların 
katkısıyla sanayide alışılmadık bir canlanma, yılın ilk 3 
çeyreğinde yaşandı.

- İhracatta, birim ihraç fiyatları birim ithal fiyatlarının 
altında seyrediyor ve dış ticaret üstünden yoksullaşma 
yaşanıyor. Dış ticaret haddi son 3 yılda birkaç ay dışında, 
hep 100’ün altındadır. Yani ülke aleyhine seyreden bir 
dış ticaret faaliyeti vardır. Özellikle 2021 yılında 100’ün 
altında kalmak süreklilik arz ediyor. 2021 yılı Ağustos  
ayında bu değer 86,8 olarak gerçekleşti.

- 2020 yılı Ağustos ayında 104,1 olarak elde edilmiş olan 
dış ticaret haddi, 13,6 puan azalarak, 2021 yılı Ağustos  
ayında 86,8 oldu.

- Enflasyonun yanında cari denge sorunu ve döviz fiyatı 
artışlarına yol açan kalitesiz büyümenin alt gelir grupla-
rına iş ve aş yaratmayan kısırlığı, sürdürülebilme şansını 
daha da azaltıyor.

- Dolayısıyla kontrolden çıkmış bir enflasyonunun yanın-
da durgunluğa giren bir ekonomik konjonktür yılın son-
larına doğru kaçınılmaz görünüyor. Bu da stagflasyonun 
Türkiye versiyonunu yaşamak demek. Hem pahalılık 
hem işsizlik, özellikle alt sınıfların daha yakından hissede-
cekleri bir sorun yumağı olmaya aday.
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ARDARDA GELEN ENERJİ ZAMLARI YURTTAŞLARI BEZDİRDİ… 
ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI

Enerji zamları ile ilgili olarak TMMOB’a bağlı Odalar 26 Ekim 2021 tarihindee ortak bir açıklama yaptı.

Son aylarda, elektriğe, doğalgaza ve en son da akaryakıt 
ürünlerine ardarda zamlar yapıldı. Kışa gireceğimiz önü-
müzdeki günlerde, bu zamları yeni elektrik ve doğalgaz 
zamlarının takip edeceği kesin. 

Ülkemiz uzun yıllardan bu yana kamusal planlama temel-
li, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, ekoloji-
ye duyarlı, toplum yararını gözeten doğru ve bağımsız bir 
enerji politikası uygulanmamasının ağır sonuçlarını yaşı-
yor. Fosil yakıtlarda büyük orandaki dışa bağımlılık, enerji 
politika ve uygulamalarındaki tutarsızlık ve yanlışlıklara, 
spekülatörler ve fosil yakıt şirketlerinin körüklediği dün-
ya ölçeğindeki fiyat artışları ekleniyor ve bu husus zamla-
ra gerekçe olarak sunuluyor.

İklim kredilerinden yararlanmak için yıllarca ötelendikten 
sonra Paris İklim Anlaşmasının aniden onaylanmasının ar-
dından da enerji politika ve uygulamalarında olumlu bir 
değişikliğe yönelme işaretleri görülmedi. 

Bugün, yalnız yüzde üçü değerlendirilen yaklaşık 400 mil-

yar kilowatt-saat güneşe dayalı elektrik üretim potansi-
yelinin, yüzde yirmibeşi değerlendirilen 40 bin MW kara-
sal rüzgar potansiyelinin ve bütünü ile atıl vaziyette olan 
500 bin MWh elektrik üretebilecek güçte olduğu hesap 
edilen deniz üstü rüzgar potansiyelinin, verimli kaynakla-
ra sahip olmasına karşın kontrolsüz izinlendirilen jeoter-
mal enerji potansiyelinin doğru değerlendirilmediği bir 
ortamda dışa bağımlı enerji politikalarında ısrar edilmesi 
ve hızla yerli makine-ekipman, teknoloji ve yerli işgücü ile 
mevcut potansiyelimizi toplum/kamu çıkarları doğrultu-
sunda değerlendirmeye yönelik gerekli adımların atılma-
ması sonucu ülkemizin karbon salınımları yüksek, pahalı 
fosil yakıtlara mahkum edilmesi kabul edilemez.

Enerjide uygulanan yüksek orandaki ÖTV, KDV ve diğer 
vergiler, deyim yerindeyse maliye hazinesini doldurmak 
için bir gelir kapısı olarak görülmektedir. 

Oysa devletin görevlerinden birisi de yurttaşlara ulaşıla-
bilir ve ucuz enerji temin etmektir. 



B a s ı n  A ç ı k l a m a l a r ı

22 bülten 281
kasım 2021

Özellikle AKP döneminde yaşanan özelleştirmeler ve pi-
yasacılık ülkemizde bir enerji yoksunluğu ve yoksulluğu-
nun yaşanmasına neden olmuştur. AKP hükümetlerinin 
enerjideki dışa bağımlılık sevdası nedeniyle, enerji politi-
kalarındaki tutarsızlık ve beceriksizliklerin faturası her za-
man olduğu gibi bir kez daha halka kesilmiştir. Özellikle 
doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarında meydana gelen artışlar, 
başta elektrik olmak üzere tepeden tırnağa herşeye zam 
gelmesine yol açmaktadır. 

Sanayinin ve günlük hayatın önemli bir girdisi olan enerji 
fiyatlarına gelen bu zamlar yaşamayı güçleştirmekte; tüm 
sanayi ve gıda ürünlerine yansımakta ve halkı canından 
bezdirmektedir. 

Enerji zamları sonucunda yurttaşlarımız önümüzdeki kış 
daha çok üşüyecek, yeterli elektrik kullanmayacak, elekt-
rik ve doğalgaz faturalarını ödeyememe sorunları artacak 
ve temel ihtiyaçlarını giderme konusunda sıkıntılar yaşa-
yacaktır. 

Fahiş enerji zamları temel girdilerde yüzde 70 oranların-
da dışarıya bağımlı tarım sektörünü ve gıda sektörünü 
de olumsuz etkileyecek, tarımda girdilerin pahalılaşması 
sonucu çiftçiyi üretemez duruma getirecek ve ürünler 
halka zamlı fiyatlarla yansıyacaktır.

Küresel “enerji krizi”nin ülkemizde yaşanan yansı-
malarını önlemek ve bu olumsuz gidişi durdurabil-
mek için başlıca önerilerimiz şunlardır:

• Dışa bağımlılığı artıran, ithalat faturasını yükselten 
enerji tercihlerinden uzak durulmalı,

• Petrolün üçte ikisini tüketen ulaşım sektöründe top-
lu taşımaya ağırlık verilmeli,

• Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranı 
yüzde 1’e çekilmeli ve ÖTV oranları düşürülmeli,

• Elektrik üretiminde öncelik ve ağırlık, dışa bağımlılı-
ğı artıran ve ithalat faturasını yükselten ithal kömür, 
petrol ve doğalgaza değil, başta güneş ve rüzgar ol-
mak üzere yenilenebilir kaynaklara verilmeli,

• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Meka-
nizması (YEKDEM) kapsamında devam eden döviz 
endeksli uygulamalara derhal son verilmeli,

• Sanayide, ulaşımda, binalarda ve tarımda enerji ve-
rimliliğini sağlamaya dönük teşvik ve adımlar hızla 
atılmalı,

• Dışa bağımlı mazot, gübre dahil tarımsal girdilerde 
KDV/ÖTV oranlarının yüzde 1’e çekilmesi ve su-
lamada kullanılan elektrik fiyatlarının indirilmesi ile 
üretim maliyetleri düşürülmeli,

• Düşük gelir grupları için hane başına ayda 230 kwH 
elektrik ile, bulunulan bölge ve ısınma biçimine göre 
belirlenecek miktarda doğalgaz halka ücretsiz veril-
meli,

• Zamlar, kamu ve bütçe açıklarını gideren bir can si-
midi olarak görülmemelidir.

Biz TMMOB çatısı bünyesindeki Odaların Başkan-
ları olarak diyoruz ki, dünyada ve ülkemizde BAŞ-
KA BİR ENERJİ POLİTİKASI MÜMKÜN!..

Bilgisayar Mühendisleri Odası                              

Çevre Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası                                 

Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası    

Gemi Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası                                       

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İçmimarlar Odası                                                    

 İnşaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası                                 

 Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası                                    

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası                                  

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası                            

Mimarlar Odası

Peyzaj Mimarları Odası                                        

Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası                                   

Ziraat Mühendisleri Odası
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte bağımsızlık kazanılmış, ülkemizi yüzyıllarca 
geri bırakan hilafet, saltanat ve yarı-sömürge ekonomisi zincirlerinden kurtuluş sağlanmıştı. 98. yıldönümü-
nü kutladığımız bu devrimci-modernleşmeci dönüşümde laiklik, çağdaş toplumsal yaşam ve eğitim-öğretim 

birliğinin tesisi, tarihsel bir kurucu öneme sahiptir. 

1929 dünya ekonomik bunalımıyla birlikte de planlı ekonomi, kamu işletmeciliğine geçiş ve bu çerçevedeki 
sanayileşme hamleleri ile kamu-toplum yararını esas alan bir kalkınma yaklaşımı benimsenmişti. Ülkemiz 

böylece ciddi bir gelişme sürecine girmişti. 

Bilimsel temellere dayalı mesleğimiz mühendislik bu süreçte inşacı-imarcı, kurucu, sanayileşmeci işlevlerle 
saygın bir yer edinmiş, giderek örgütlenmesini de tamamlamıştı. Ancak kuruluşunun 98. yılında ülkemiz; 

Cumhuriyet, demokrasi, laiklik değerleri ve bütün tarihsel toplumsal kazanımlardan hayli uzaklaştırılmıştır.

Ülkemiz bugün, Cumhuriyeti parantez içine almak isteyen mevcut iktidar altında plansızlığın, sanayisizleşme-
nin, kamu yararının tasfiyesinin, hukuk dışılığın, kuralsızlaşma, yolsuzluk ve büyük rant talanlarının acı sonuç-
larını yaşamaktadır. Tarihi gelişmenin düşmanı olan dinci gericilik, sosyal hukuk devleti gereklerine, cumhuri-

yetçi, laik, eşitlikçi, sömürü karşıtı kesimlere karşı açık bir mücadele yürütmektedir. 

Saltanat-hilafet-şeriat özlemleri, ülkemiz ve halkımızın yoksullaştırılması, baskı ve şiddet politikaları eşliğin-
de dile getirilmektedir. Yasama erki, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ile demokratik 
hak ve özgürlükler ayaklar altına alınmıştır. Geleneksel “yurtta sulh, cihanda sulh” politikası terk edilmiştir. 
Ülkemiz emek sömürüsünün, işçi, kadın, çocuk cinayetlerinin, adaletsizliğin mekânı olmuştur. Mühendislik 

bilimlerinin gerekleri terk edilmiştir. Mesleklerimiz itibarsızlaştırılmaya, meslek örgütlerimiz tasfiye edilmeye 
çalışılmaktadır.

Cumhuriyetin ilanının 98. yılını böylesi bir ortamda, siyasal İslamcı iktidarın yıkıcılığı ve yoksullaştırıcılığına 
karşı direnç ve kararlılıkla, geçmişin kazanımlarını daha üst bir seviyede, halkçı toplumcu bir çerçevede tesis 

edeceğimizin bilinciyle kutluyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak;  
eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, bilimin-aydınlanmanın, kamu-toplum yararının, planlama-sanayileşme-
kalkınma-istihdam-toplumsal refah bütünlüğünün, ülkede-bölgede-dünyada barış politikasının esas alındığı, 
halk egemenliğindeki bir Türkiye özlemiyle bütün meslektaşlarımızın ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı’nı kutluyoruz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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02.10.2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı Eşkişehir Şube’nin 
düzenlediği Odamızın 67. Kuruluş Yılı Plaket Töreni, Şehir 
Gazetesi’nde “Meslek Odaları saldırı altında,” Milli İrade 
Gazetesi’nde “MMO 67. yaşını kutladı,” Eskişehir Sakarya 
Gazetesinde “67’nci yıl gururu,” Eskişehir Anadolu Gaze-
tesinde  “Mesleğimizi korumalıyız,” İstikbal Gazetesinde 
“Makina Mühendisleri Odası’ndan hükümete uyarı geldi” ve 
Eskişehir’in Sesi Son Haber Gazetesinde “Tek çözüm üret-
mek” başlıklarıyla haber yapıldı.

02/18.10.2021
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın enerji 
zamları konusu ile ilgili verdiği demeç,  BirGün Gazetesin-
de “Zamlar domino etkisi yaratacak,” (09.10.2021) Sakarya 
Halk Gazetesi’nde “Dikkat! Bu kış sadece faturalar üşütmeye-
cek,” (10.10.2021) BirGün Gazetesinde “Bu fedakârlık değil 
zulüm,” (11.10.2021) Bizim Sakarya Gazetesinde “Doğalgaz-
da fedakârlık faturaya yansımadı,” (12.10.2021) Cumhuriyet 
Gazetesinde “Karakış kapıda,” Tunceli Emek Gazetesi’nde 
“Doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yeni artış bekleniyor,” 
(13.10.2021) Yeni Yaşam Gazetesinde “Yüzde 45 ancak kur-
tarır,” Korkusuz Gazetesinde “Vatandaşın inandırıcı sözlere 
büyük ihtiyacı var, kuyruklarda süründüğü söylenen Avrupalı 
bizi kıskanıyor,” (14.10.2021) Şafak Gazetesi’nde “Türkiye 
ekonomisinde girdi fiyat artışları sorunu ve süreğenleşen 
enflasyon döngüsü,” (16.10.2021) Gazete Pencere Gazete-
sinde “EPDK’da önce elektrikte fiyat tavanını yükseltti:%33” 
ve (18.10.2021) Genç Ekspres Gazetesinde “Elektrik zammı-
nın ilk habercisi geldi!” başlıklarıyla haber yapıldı.

06/08.10.2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı Antalya Şube’nin 
düzenlediği Odamızın 67. Kuruluş Yılı Plaket Töreni, Hürriyet 
Akdeniz Gazetesinde “MMO 67 yaşında,” Milliyet Akdeniz 
Gazetesinde “Böcek: Antalya’yı meslek odalarıyla birlikte 
yönetiyoruz,” Hürses Gazetesinde “Makina Mühendisle-
ri Odası 67 yaşında,” Antalya Ekspres Gazetesi’nde “Kenti 
birlikte yönetiyoruz,” Antalya Akdeniz Güncel Gazetesinde 
“Başkan Böcek: Antalya’mızı meslek odalarımızla birlikte yö-
netiyoruz,” Antalya Körfez Gazetesinde ve Antalya Akdeniz 
Manşet Gazetelerinde “MMO 67 yaşında,” Gerçek Alanya 
Gazetesinde “Antalya’yı birlikte yöneteceğiz,” Korkuteli Gün-
dem ve Toros Gazetelerinde “Böcek: Antalya’mızı meslek 

odalarımızla birlikte yönetiyoruz,” Lider Gazetesinde “Böcek: 
Antalya’mızı birlikte yönetiyoruz,” Antalya Gündem Gazete-
sinde “Antalya’yı birlikte yönetiyoruz,” Antalya İleri Gazete-
sinde “Antalya’mızı STK’larla birlikte yönetiyoruz,” Antalya 
Manavgat’ın Sesi Gazetesinde “Antalya’mızı meslek odaları-
mızla birlikte yönetiyoruz,” Antalya Yeni Alanya Gazetesinde 
“Dimdik ayaktayım,” (07.10.2021) Antalya Finike Akdeniz 
Gazetesi’nde “Makina Mühendisleri Odası 67 yaşında,” 
Mektup Gazetesi’nde “Böcek: Antalya’mızı meslek odaları-
mızla birlikte yönetiyoruz,” Nehir Gazetesi’nde “Antalya’mızı 
meslek odalarımızla yönetiyoruz” ve (08.10.2021) Batı An-
talya Gazetesinde “Makina Mühendisleri Odası 67 yaşında” 
başlıklarıyla haber yapıldı.

07.10.2021
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Eskişehir Şube 
yürütücülüğünde düzenlenen, XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği Kurultayı hazırlık çalışmaları, Eskişehir Ye-
nigün Gazetesi’nde “Havacılık zirvesi Eskişehir’de,” Eskişehir 
Anadolu ve Eskişehir Sakarya Gazetelerinde “Eskişehir için 
önemli kurultay,” Milli İrade Gazetesinde “MMO havacılık ku-
rultayı düzenliyor,” 2 Eylül Gazetesi’nde “Havacılık kurultayı 
başlıyor,” Eskişehir’in Sesi Son Haber Gazetesinde “Önemli 
kurultay,” İstikbal Gazetesinde “Eskişehir Makina Mühen-
disleri Odası’ndan önemli kurultay” ve Şehir Gazetesi’nde 
“MMO’dan önemli kurultay” başlıklarıyla haber yapıldı.

09.10.2021 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Eskişehir Şube 
yürütücülüğünde düzenlenen, XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği Kurultayı, BirGün Gazetesi’nde “Gökyüzü-
nün mühendisleri Eskişehir’de,” Eskişehir’in Sesi Son Haber 
Gazetesinde “Bilimin ışığında katkı sağlarız,” İstikbal Gaze-
tesi Yazarı Sedat Aydoğan’ın köşe yazısında “ESOGÜ’nün 
havacılık çabaları,” Milli İrade Gazetesinde “MMO 11. Ha-
vacılık Kurultayı başladı,” İstikbal Gazetesinde “Ulusal Uçak, 
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı,” Eskişehir Yenigün 
Gazetesi’nde “Havacılıkta zirvede olmalıyız,” Eskişehir Sa-
karya Gazetesinde “THK unutturulmaya çalışılıyor,” Şehir 
Gazetesi’nde “Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurul-
tayı,” 2 Eylül Gazetesi’nde “Havacılık kurultayı başladı” ve 
Eskişehir Anadolu Gazetesinde “İnsan kaynağı bulunmalı” 
başlıklarıyla haber yapıldı.
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2 Ekim 2021 BirGün

12.10.2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi 
(KEMM) tarafından düzenlenen “NDT Günleri -XII. Kaynak 
Kongresine Giderken” etkinliği, Bursa Hayat Gazetesinde 
“TMMOB’dan önemli etkinlik” ve Bursa’da Meydan Gaze-
tesinde “Kaynak Kongresine Giderken Etkinliği” başlıklarıyla 
haber yapıldı.

16.10.2021
Odamız tarafından yayınlanan “Sanayinin Sorunları ve Ana-
lizleri (74): “Enflasyon tırmanışta, durgunluk kapıda: Stagf-
lasyona doğru” başlıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesinde 
“Enflasyon ve durgunluk aynı anda yaşanacak,” Evrensel Ga-
zetesinde “Yurttaş vergi ve faize çalıştı iktidar silaha harca-
yacak,” Aydınlık Gazetesi’nde “Yüksek enflasyona durgunluk 

eklenebilir” ve Anayurt Gazetesinde “Türkiye stagflasyona 
sürükleniyor” başlıklarıyla haber yapıldı.

27.10.2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Ardarda Gelen Enerji 
Zamları Yurttaşları Bezdirdi… Artık Tahammülümüz Kalmadı” 
başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Sosyal devletin gere-
ği derhal yerine getirilsin” ve Aydınlık Gazetesi’nde “MMO: 
Salgın sosyal devletin gerekliliğini gösterdi” başlıklarıyla ha-
ber yapıldı. 

29.10.2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Kutlu Olsun” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde 
“Hukuk ve demokrasiyle taçlandıracağız” başlığıyla haber 
yapıldı.

16 Ekim 2021 Anayurt

16 Ekim 2021 Evrensel
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Ekim 2021'de Eğitimlere Katılım
Ekim ayı boyunca düzenlenen Eğitimlere 403 kişi katıldı.

EĞİTİM ADI ŞUBE
KATILIMCI 
SAYISI

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL 
EĞİTİMİ

ADANA 30
İZMİR 24
KOCAELİ 21
ADANA 26
ADANA 30
KOCAELİ 22

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 
(3 GÜN)

BURSA 19
İSTANBUL 7

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN 
DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ İZMİR 10
MEKANİK TESİSAT İSTANBUL 13

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
KURSU

GAZİANTEP 8
İZMİR 18

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME KURSU İZMİR 19

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
BURSA 9
DENİZLİ 9
İZMİR 9

ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU ANKARA 14

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
BURSA 10
KOCAELİ 11
İSTANBUL 20

MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ
DENİZLİ 8
MERSİN 8

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI 
KURSU ANKARA 8
HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
KURSU DENİZLİ 12
ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ ESKİŞEHİR 6
HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU DENİZLİ 16
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
EĞİTİMİ GAZİANTEP 11
MEDİKAL GAZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
KURSU BURSA 5
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Kasım 2021 Eğitimleri Programı
Kasım ayı eğitim programı aşağıda yer almaktadır. 

EĞİTİM ADI ŞUBE
EĞİTİM 
TARİHİ

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ

BURSA 18-19.11.2021
ANKARA 08-09.11.2021

İZMİR 09-10.11.2021
İZMİR 11-12.11.2021

ADANA 13-14.11.2021
İZMİR 16-17.11.2021

TRABZON 24-25.11.2021
GAZİANTEP 22-23.11.2021
İSTANBUL 23-24.11.2021

ADANA 26-27.11.2021
İSTANBUL 27-28.11.2021
TRABZON 29-30.11.2021

HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU ANKARA 15-16.11.2021
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ ANKARA 10-11.11.2021
ASANSÖR PERİYODİK KONTOL MUAYENE ELEMANI KURSU BURSA 09-12.11.2021

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN)

GAZİANTEP 01-03.11.2021
ANKARA 15-17.11.2021

ESKİŞEHİR 17-19.11.2021
BURSA 19-21.11.2021

ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 
MÜHENDİSLİK YETKİLENDİRME EĞİTİMİ ANKARA 15-16.11.2021

MEKANİK TESİSAT UYGULAMA EĞİTİMİ ANKARA 01-12.11.2021
SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU ANKARA 20-21.11.2021
ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ ESKİŞEHİR 15-18.11.2021
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ ANKARA 08-09.11.2021

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
ESKİŞEHİR 19-21.11.2021
ANKARA 23-25.11.2021

KLİMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU ESKİŞEHİR 26-30.11.2021
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KURULUŞUMUZUN 67. YILINDA AYNI KARARLILIKLA 
MÜCADELEYE, MESLEĞİMİZİ, MESLEKTAŞLARIMIZI VE 

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDİYORUZ!
18-21 Ekim 1954 yılında gerçekleştirilen TMMOB’nin Birinci Genel Kurulu’nun 67. yıldönümünü ve Mühendislik-
Mimarlık Haftasını kutlamak amacıyla TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 18 Ekim 
2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da toplanan genel 
kurulumuzla faaliyetlerine başlayan Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği, bugün tam 67 yaşında! Meslektaş-
larımızın sorunlarını çözme ve faaliyetlerini kolaylaştır-
ma, mesleğimizin kamu çıkarları doğrultusunda gelişimini 
sağlama ve mesleki dayanışmamızı büyütme çabasıyla 
geçen 67 yılımızı ve tüm meslektaşlarımızın “Mühendislik 
ve Mimarlık Haftası”nı kutluyoruz.

1954 yılında kabul edilen 6235 Sayılı Kanun uyarınca 
farklı mühendislik ve mimarlık disiplinlerinden temsilci-
lerin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, 
TMMOB tüzüğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10 
meslek odası kurulmuştu. Bugün 108 farklı mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 600 binin üze-
rinde meslektaşımızın üye olduğu TMMOB, 24 Odası, bu 
Odalara bağlı 226 Şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu 
ile ülkemizin en büyük mesleki demokratik kitle örgütle-
rinden birisidir.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 67 yıldır, sanayiden planla-
maya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden orman-
lara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından 
madenciliğe, ulaşımdan iletişime kadar insana ve topluma 
dair her alanda mesleki bilgi ve birikimimizi emekten, 
halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından 
yana kullanmaktadır.

Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını, ül-
kemiz çıkarları temelinde koruyup geliştirirken, mesleki 
birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini 
yaratmak TMMOB’nin mücadele diyalektiğidir.

Yıllar içerisinde ülkemizdeki emek ve hak arayışı müca-
delesinin en önemli dinamiklerinden birisi haline gelen 
birliğimiz, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim 
ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu 
yararı ve hakça paylaşımdan yana, yurtsever, devrimci, 

ilerici ve toplumcu bir çizgide çalışmalarına devam et-
mektedir.

Uzun yıllardır devam eden ve giderek derinleşen eko-
nomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşamlarını da 
olumsuz etkilemektedir.  Uygulanan neoliberal politi-
kalar yüzünden yıllar içerisinde kamusal yatırımların or-
tadan kalkması, sosyal devlet uygulamalarının sınırlandı-
rılması, kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesi ve sınırsız 
bir sömürü düzeninin yaratılması nedeniyle, ekonomik 
krizin toplumsal sonuçları her geçen gün ağırlaşmaktadır.

Giderek güçleşen yaşam koşulları altında işsizlik, hayat 
pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve 
örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya de-
vam etmektedir.

Kamuda çalışan meslektaşlarımız düşük ve eşitsiz ücret, 
sözleşmeli istihdam, özlük hakkı kayıpları ve teknik per-
sonel ataması yapılmaması gibi sorunlarla yüz yüzedir. 
Kriz tüm meslektaşlarımızın emeğinin değersizleşmesi-
ne, gelirlerinin düşmesine ve borçlarının artmasına neden 
olmaktadır.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakı-
nı yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sek-
törün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, 
esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve 
reel ücret kaybı gibi sorunlar tüm meslektaşlarımızı teh-
dit etmektedir. Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asga-
ri ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak 
feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız 
biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır.

Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı 
olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimiz-
den faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir. Bi-
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lime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve yapılan 
mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli mü-
hendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması engel-
lenmektedir.

Birliğimiz, meslektaşlarımızın bu sorunlarının derhal çö-
zülmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir programla aşıl-
ması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir Türkiye’nin yaratıl-
ması için mücadele etmektedir.

Birliğimiz, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılığı hizmeti alması için mücadele etmektedir.

Birliğimiz, yaratıcı fikirlerin, aklın ve teknolojinin gelişme-
si, öne çıkması ve toplumsal yaşamı kolaylaştırması için 
mücadele etmektedir.

Birliğimiz, mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın ko-
runması için mücadele etmektedir. Bu mücadelemizden 
asla geri adım atmayacağız!

TMMOB kuruluşunun 67. yılında da karanlığa karşı ay-
dınlığı, savaşa karşı barışı, dinci gericiliğe karşı laikliği, 

faşizme karşı özgürlükleri, ırkçılığa karşı eşitliği, linç kül-
türüne karşı bir arada yaşamı, rant ve sömürüye karşı 
emeği, yağma düzenine karşı kamusallığı, emperyalizme 
karşı bağımsızlığı savunmaya devam etmektedir.

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, 
dün olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki insan sevgisini 
ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemleri-
nin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği 
emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hiz-
metine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme 
yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Bu inanç ve kararlılıkla Odalarımızı ve TMMOB’yi savun-
maya, büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK SOSYAL TESİSİ 
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi’nde 23 Ekim 
2021 tarihinde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi açılış 
töreni gerçekleştirildi. Açılışa TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanının yanı sıra Büyükşehir ve Yenimahalle Belediye 
Başkanları da katıldı.

Açılışta TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yeni-
mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TMMOB Yönetim 
Kurulu önceki dönem Başkanı Mehmet Soğancı ile öğ-
renci temsilcileri Bükre Tütüncü ve Yaren Güzel birer 
konuşma yaptılar.

Açılış konuşmalarından sonra TMMOB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Emin Koramaz Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’a, Yenimahalle Belediye Başkanı Fet-
hi Yaşar’a ve TMMOB Yönetim Kurulu önceki dönem 
Başkanı Mehmet Soğancı’ya birer plaket takdim etti. 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi 
2021-2022 açılış töreni müzik dinletisiyle sona erdi.
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10 EKİM’DE KATLEDİLENLER ANKARA’DA ANILDI
10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybeden 103 can 10 Ekim 2021 tarihinde anıldı. Anmaya müdahale eden 
polis 22 kişiyi gözaltına aldı. Gar önünde yapılan anmada konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz, 
“İnsanlığa karşı suç işleyen siyasiler yargı önüne çıkarılmalı” dedi.

IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen 
Emek, Barış ve Demokrasi mitingine yönelik iki can-
lı bombayla düzenlediği saldırının üzerinden 6 yıl geçti. 
Ankara’da anmaya gelenlere gar çevresinde polis mü-
dahale etti. Pandemiyi gerekçe göstererek yakınlarını 
kaybedenler dışında kimseyi gar önüne sokmayacağını 
açıklayan valilik, Ankara Büyükşehir Belediyesinin anıt 
meydan için bir gün önce alana getirdiği mabet ağaçla-
rını da gece yarısı kaldırdı. Gar önüne gidemedikleri için 
çevrede saygı duruşunda bulununlar polisin biber gazıyla 
dağıtıldı. Polisin 22 kişiyi gözaltına aldığı anmadaki “sıkı 
önlemler”, katliamda alınmayan önlemleri hatırlattı.

Polis biber gazı ve plastik mermiyle kitleyi dağıttı. Tando-
ğan Meydanı girişinde toplananlar yüzlerce metre uzak-
laştırılırken, gözaltına alınanların bazıları yerlerde sürük-
lendi. Gözaltına alınanlar bir süre sonra serbest bırakıldı.

10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler, Ankara’da Kar-
şıyaka Mezarlığında da anıldı, yaşamını yitirenlere müca-
dele sözü verildi.

Anmada yapılan ortak açıklama şöyle:

7 Haziran 2015 Seçimleri sonrasında ülkeye egemen 
hale getirilmeye çalışılan şiddet ve korku iklimine karşı 
barışı, demokrasiyi ve emeğin haklarını savunmak için 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak tüm yurttaşlarımı-
zı “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne katılmak üzere 
Ankara’ya davet etmiştik.

Yaptığımız çağrıya kulak veren on binlerce yurttaşımız 
emek, barış ve demokrasi özlemiyle Türkiye’nin dört bir 
yanından yola çıkmış ve Ankara Garı önünde buluşmuştu.

10 Ekim 2015 sabahında bu alanda yüreklerinde sevgi, 
gözlerinde gülümseme, dillerinde barış türküleri olan on 
binlerce kişi kardeşçe yan yana bulunuyordu. O karan-
lık dönemde hepimize umut veren bu coşkulu birliktelik 
saat 10’u 4 geçe birbiri ardına patlayan iki bomba ile kana 
bulandı.

IŞİD üyesi iki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen kan-

lı saldırı sonucunda 104 arkadaşımız hayatını yitirdi. 500’e 
yakın arkadaşımız yaralandı ve sakat kaldı.

Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybetti-
ğimiz bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. 
Arkadaşlarımıza olan hasretimiz, her geçen gün daha da 
büyüyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda, tutuklu sanıklar yönün-
den 10 Ekim Davası karara bağlandı ve 9 kişi hakkında 
101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Ayrıca, 
Ana dosyadan tefrik edilen firari sanıkların yargılandığı 
dosya, Türkiye’de ilk defa İnsanlığa Karşı Suç kavramının 
yargıya konu edilmiş dosyası oldu. Bu yönüyle 10 Ekim 
Katliamı, Türkiye siyasi tarihi ve yargı tarihi bakımından 
da kamuoyunu ilklerle buluşturan bir konumdadır.

Halihazırda ceza dosyası kapsamında 16’sı firari, biri tu-
tuklu 17 sanık yönünden yargılama devam etmekte olup 
davanın duruşması; 24 Kasım’da Ankara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülecektir.

Nitekim, 5 yıldır katıldığımız her duruşmada, katliamda 
ihmali olan kamu görevlilerinin ve sorumlulukları bulunan 
siyasetçilerin de yargılanması gerektiğini dile getirdik. Ne 
yazık ki, geçen bu süreçte mahkeme heyetinin değişti-
ğine, katılan ve mağdur olanların sanık olarak addedildi-
ğine, “adalet” isteyenlerin mahkeme salonlarından çıka-
rılmak istendiğine tanıklık ettik. Mahkeme salonlarında 
denk gelmediğimiz adalet, kamuoyu vicdanında da tecelli 
etmiş değil!
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Ceza dosyası kapsamında dosyaya katılanlar olarak bizle-
rin talepleri ile damla damla kazandırılan deliller ile artık 
hepimiz biliyoruz ki; bugün 6. Yıl anmasını yaptığımız, 
devasa acılara karşılık gelen bu katliam önlenebilirdi. İki 
seçim arasında, 2015 yılının karanlık bir dönemine teka-
bül eden 10 Ekim Ankara Katliamı siyasi bir cinayettir.

Yakın tarihimizin en karanlık döneminin aydınlığa kavuş-
ması için siyasetçileri de ellerine vicdanlarına koymaya, 
gerçekleri açıklığa kavuşturmaya çağırıyoruz: Türkiye’nin 
barış umuduna darbe vuran, insanları sokağa çıkamaz 
hale getiren 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasın-
da yaşanan olayların sorumlusu kimdir? Bizim çocukları-
mız neden öldürüldü?

Bilinmelidir ki, insanlığa karşı işlenen bu suçların failleri-
ni gizleyenler, bu suçların ortağıdır. İktidarını korumak 
için toplumu kaos ve şiddet sarmalına sürükleyenleri asla 
unutmayacağız. Kardeşlerimizin hayatlarından, bizlerin 
acılarından oy devşirenleri asla affetmeyeceğiz.

Bildiğiniz gibi, 10 Ekim katliamı, kendinden önce aydınla-
tılmamış 5 Haziran 2015 Diyarbakır ve 20 Temmuz 2015 
Suruç katliamları gerçek anlamda araştırılsa ve failleri 
bulunsaydı hiç yaşanmayacaktı. Kamusal sorumluluğun 
katliamlardaki yerinin ortaya koyulabilmesi, “devletin 
hizmet kusuru” olduğunun bir mahkeme kararında geçe-
bilmesi adına açmış olduğumuz tam yargı davalarının pek 
çoğunda artık Danıştay aşamasına gelinmiş bulunmakta-
dır. 2021 yılı Temmuz ayında Danıştay tarafından verilen, 
devletin bu katliamlardan dolayı “kusursuz” olduğu ve 
ölenlerin, yaralananların kusurlu ve borçlu çıkarıldığına 
dair kararı, katliamın 6. Yılında vicdanları yaralamaktadır. 
İlk derece mahkemelerde açık ve bariz kamusal kusura 
işaret edilirken üst mahkeme süreçlerinde devletin sos-
yal risk sorumluluğundan dahi bahsedilmemesi büyük bir 
çelişki ve sorundur. Elbette ki, verilen her yanlış ve hatalı 
karara karşı bu ülkenin iç hukuk yollarını tüketmek ama-
cıyla her türlü hukuki başvuruyu yapmış bulunmaktayız.

10 Ekim Katliamı sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisinde alınan kararla, Ankara Garı önündeki alana, 
“Demokrasi Meydanı” adı verilmişti. Alanın ortasında 
bulunan, üç ayrı yüzünde katliamda kaybettiğimiz arka-
daşlarımızın fotoğraflarının ve Emek-Barış-Demokrasi 
ifadelerinin olduğu sembolik anıt, artık görevini tamamla-

mak üzeredir. Çünkü katliamın gerçekleştiği alanın kalıcı 
bir anıt meydan ve anma yeri olarak düzenlenmesi sü-
reci başlamış durumdadır. TMMOB, KESK, DİSK, TTB 
ve 10 Ekim Barış Derneği olarak verdiğimiz sözü tutup 
2020 yılında; Katliamda hayatını kaybedenleri anmak, 
yaşanan insanlık suçunu hatırlamak ve hatırlatmak ama-
cıyla bu toplumsal kaybın yaşandığı meydanın bütüncül 
bir yaklaşımla ve bir tür ‘anıt meydan’ olarak yeniden ele 
alınması amacıyla  “Emek, Barış ve Demokrasi Anıt Mey-
danı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi 
Yarışması” düzenlemiştik. Ankara Garı ve meydanının 
kuşaklar boyunca ortak değerlerimiz olan emek, barış 
ve demokrasiye adanarak yurttaşların bir araya geleceği 
bir kamusal mekan olarak yeniden üretimini hedefleyen 
ve uluslararası katılımla gerçekleşen yarışmada kaza-
nan projeler; TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim 
Barış Derneği tarafından düzenlenen ve Ankara Büyük-
şehir Belediyesi temsilcisinin de katıldığı basın toplantısı 
ile açıklanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi temsilcisi 
basın toplantısında birinciliğe değer görülen projenin ha-
yata geçirilmesi noktasında gerekli süreci başlatacaklarını 
kamuoyuna açıklamıştı. Bugün alana yerleştirilen Matem 
Ağaçları ile anıt meydan ve anma yeri projesinin yapım 
sürecinin başlamış olması emek, barış ve demokrasi adı-
na atılan önemli bir adımdır. Bir yıl içerisinde tamamlan-
ması hedeflenen projenin yapım süreci boyunca üzerine 
düşen sorumluluğu yerine getiren ve getirmeye devam 
edeceğine inandığımız Ankara Büyükşehir Belediyesine 
ve sürece katkı koyan herkese teşekkürü borç biliyoruz.

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi yitirdiği-
miz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı 
mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Katliamın 6.yılında, bombaların patladığı bu acı dolu mey-
dandan bir kez daha sesleniyoruz:

Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız!

Sorumlularını unutmayacağız, affetmeyeceğiz!

Yaşasın Emek, Barış ve Demokrasi Mücadelemiz.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB 

10 Ekim Barış Derneği
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G ü n c e

Ekim 
2021

Günce

1 Ekim Cuma
Ankara Şube plaket törenine Oda Başkanı Yunus Yener, Oda 
Yönetim Kurulu Sekreteri Elif Öztürk ve Oda Müdürü Evren 
Sağ katıldı.

2 Ekim Cumartesi
Denizli Şube Plaket törenine Oda Başkanı Yunus Yener, Oda 
Yönetim Kurulu Üyeleri Arife Kurtoğlu ve Deniz Alp Yılmaz 
katıldı.

4 Ekim Pazartesi
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilme-
si için 1-4 Ekim 2021 tarihlerinde Endüstriyel Rafların Periyodik 
Kontrolü Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi yapıldı.
Antalya Şube Plaket törenine Oda Başkanı Yunus Yener 
katıldı.

6 Ekim Çarşamba
Mersin Şube Geleneksel Gecesi, Oda Başkanı Yunus Yener'in 
katılımıyla gerçekleştirildi.

9 Ekim Cumartesi
NDT Günleri-XII. Kaynak Kongresine Giderken etkinliğine 
Oda Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu Sekreteri 
Elif Öztürk katıldı.
Eskişehir Şube yürütücülüğünde 8-9 Ekim tarihlerinde dü-
zenlenen, XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Ku-
rultayına Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Başkan Vekili Selçuk 
Soylu ve Oda Sekreteri Elif Öztürk katıldı.

10 Ekim Pazar
10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybeden 103 can anıldı.

11 Ekim Pazartesi
Odamız sekreteryalığında düzenlenecek olan TMMOB Sa-
nayi Kongresi 2021’in Düzenleme Kurulu 2.Toplantısına Oda 
Başkanı Yunus Yener, Oda Başkan Vekili Selçuk Soylu, Oda 
Yönetim Kurulu Sekreteri Elif Öztürk, OYK üyesi Zafer Öz-
türk, Oda Müdürü Evren Sağ ve Oda Teknik Görevlisi Bülent 
Göksülük katıldı.

12 Ekim Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

15 Ekim Cuma
Bursa Şubesi plaket törenine Oda Başkanı Yunus Yener katıldı.

Ankara Şube plaket törenine Oda Yönetim Kurulu Sekreteri 
Elif Öztürk, Oda Saymanı Bedri Tekin ve Oda Müdürü Evren 
Sağ katıldı.
Odamızın, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla 
hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 74’üncüsünde yükse-
len enflasyona eşlik etme riski olan durgunluğa, ikisinin bir ara-
da görüldüğü “Stagflasyon riski” konusuna yer verdi.

16 Ekim Cumartesi
Kocaeli Şubesi plaket törenine Oda Başkanı Yunus Yener, 
Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Elif Öztürk ve Oda Saymanı 
Bedri Tekin katıldı.

19 Ekim Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

20 Ekim Çarşamba
43. ve 44. Dönem Oda Yönetim Kurulu üyemiz Bünyamin 
Aydın'ı ölümünün 9. yılında özlemle andık.

23 Ekim Cumartesi
İSİG Kongresine Giderken Pandemi Sürecinin İşçi Sağlığı ve 
Güvenliğine Etkileri Sempozyumu 22-23 Ekim 2021 tarihinde 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışında Oda 
Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Başkanı Emin Koramaz birer 
konuşma yaptı.
TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi’nde 2021-2022 eği-
tim öğretim dönemi açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa  Oda 
Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Elif Öz-
türk ve Oda Müdürü Evren Sağ katıldı.

26 Ekim Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 
İSİG Kongresine Giderken Pandemi Sürecinin İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliğine Etkileri Sempozyumu sonuç bildirisi yayımlandı.
Enerji zamları ile ilgili olarak TMMOB'a bağlı Odalar ortak 
bir açıklama yaptı.

27 Ekim Çarşamba
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

29 Ekim Cuma
Trabzon Şube Plaket Törenine Oda Başkanı Yunus Yener ve 
Oda Saymanı Bedri Tekin katıldı.
Oda Başkanı Yunus Yener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
Kutlu Olsun başlıklı bir basın açıklaması yaptı.



BÜNYAMİN AYDIN’I
ANIYORUZ

(30 Nisan 1961-20 Ekim 2012)

43 ve 44. Dönem Oda Yönetim Kurulu üyemiz, 
mücadele arkadaşımız Bünyamin Aydın’ı  

ölümünün 9. yılında özlemle anıyoruz

tmmob
makina mühendisleri odası



kaynak teknolojisi uygulamalarında sayısal, 
mobil teknoloji ve uzaktan yönetim

kaynaklı imalat alanlarında İSG uygulamaları

tahribatsız muayene alanındaki gelişmeler, 
yeni uygulamalar ve etkin örgütlenme faaliyetleri

endüstri 4.0 ve ilgili kaynak teknolojileri 
uygulamaları
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