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49. OLAĞAN GENEL KURUL: 
BAŞKA BİR TÜRKİYE, BAŞKA BİR DÜNYA İSTİYORUZ

Odamızın 49. Olağan Genel Kurulu 26-27 Mart 
2022 tarihlerinde yapıldı. Genel kurul seçimlerinde 
Oda yönetim, onur, denetleme kurulları ile Oda-
mızın TMMOB genel kurul delegeleri ve Odamızı 
Birlik yönetim kurulu, yüksek onur ve denetleme 
kurullarında temsil edecek arkadaşlarımız blok ola-
rak seçildi. 

Delegelerin görüş ve önerilerinin özgürce dile geti-
rildiği genel kurulumuz; birlikte üretme, birlikte ka-
rar alma, birlikte yönetme perspektifimizin somut-
landığı tam bir demokrasi atmosferinde gerçekleşti. 

Genel kurulda Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yö-
netmeliklerin TMMOB yönetmelikleri ile uyumlaş-
tırılması, uzmanlık alanlarımızdaki güncel gelişme ve 
gereksinimlere göre revize edilmesi kararları alındı. 
Bir önceki genel kurulda Oda Yönetim Kurulu’na 
verilen görev ve yetki çerçevesinde Kongre, Ku-
rultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği’nde 
yapılan değişiklik genel kurul delegeleri tarafından 
onandı.  

Ayrıca, Oda merkez ve şubelerinde dijital dönüşüm 
çalışmalarının ürünü olan Makine Mobil, Makina 
Portal ve Makina Öğrenme Merkezi platformlarını 
yaygınlaştırma; işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri-
nin sağlanması, iş cinayetlerine karşı aktif mücadele 
ve insanca bir çalışma yaşamı için mevzuat değişik-
liklerine yönelik mücadeleyi daha etkili biçimlerde 
kamuoyu gündemine getirme; TMMOB Yasası de-
ğişikliği girişimlerine karşı olağanüstü genel kurul 
toplanması dahil Anayasal/yasal hakları kullanarak 
mücadele etmek; laikliğin yeniden kazanılması için 
mücadele etmek; ülkemizdeki ulaşım ve trafik po-
litikaları ile uygulamalardaki sorunlar irdelenerek 
çözüm önerileri sunmak; Ulusal Bina Sınıfı Kodla-
rının hazırlanması için çalışma grubu kurma; özel 
gereksinimli üyelerimize yönelik çalışmalar yapmak; 
endüstriyel robot ve robotik sistemler mühendis 
yetkilendirmesi ve uygulama projeleri hazırlanması 
kapsamında çalışmalar yapmak; Bilirkişilik hizmetle-
rinin niteliğinin artırılması, bilirkişilik yapan üyeleri-
mizin eğitimi, yetkilendirilmesi ve haklarının korun-
ması kapsamında çalışmalar yapmak; Mekatronik 
Mühendisliği meslek dalıyla ilgili çalışmalar yapmak; 

uzaktan çalışma yönetmeliği kapsamında evden ça-
lıştırılan kişilerin tüm sorunlarını irdelemek, değer-
lendirmek ve süreci çalışanlar açısından en sağlıklı 
hale getirmek için çalışmalar yapmak; mühendisle-
rin özlük hakları, ekonomik ve sosyal gereksinimle-
rine yönelik çalışmalar yaparak kamuoyu ile paylaş-
mak; yurtdışında yaşayan üyelerimize yönelik olarak 
Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu aracılığı ile çalış-
malar yapmak; Odamız ve sektör dernekleri/kuru-
luşları ile ortak komisyonlar kurmak kararları alındı 
ve iktidarın gerici, Cumhuriyet, laiklik, demokrasi 
karşıtı uygulamaları kınandı.

Genel kurulda yapılan konuşmalar, kabul edilen 
kararlar ve oybirliği ile benimsenen Sonuç Bildirisi, 
genel kurulumuzun rantçı ve gerici totaliter iktidara 
karşı mesleki ve toplumsal temelde Cumhuriyetçi, 
laik, demokratik, halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt 
olduğunu göstermiştir. Sonuç Bildirisinde belirtildi-
ği üzere TMMOB Makina Mühendisleri Odası, tüm 
baskılara karşın dinmeyen toplumsal direniş dalgası 
içinde halk egemenliği/halk demokrasisi, eşitlikçi, 
sömürüsüz, laik, bilimin aydınlattığı ve geliştirdiği 
üreten, kalkınan, barış ve kardeşlik içindeki bağım-
sız başka bir Türkiye ve başka bir dünya için mü-
cadele kararlılığını sürdürecektir. Bu kararlılığı ifade 
eden delege arkadaşlarımız ve örgütümüze teşek-
kür ediyoruz.

Seçilen Oda Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında 
görev dağılımını yaparak çalışmalara başladık. Şimdi 
sıra genel kurula sunulan Demokrat Mühendisler 49. 
Dönem Oda Çalışma Programı Taslağını Oda Yö-
netim Kurulu, Şubelerimiz ve Danışma Kurulu’nda 
görüşerek 49. Dönem Çalışma Programı’nı oluş-
turmaya ve yeni dönem çalışmalarına programlı bir 
şekilde başlamaya geldi. Dünden bugüne Odamızın 
bütün başarılı çalışmaları örgütlü üyelerimizin katkı-
larıyla gerçekleşmiştir. Yeni dönemde de çalışma-
larımızın temel dinamiği, aynı örgütlülük bilinciyle 
örgütlü üyelerimizin katkıları olacaktır. 

Yolumuz açık olsun. Esenlik dileklerimizle. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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ODAMIZ 49. OLAĞAN GENEL KURULU
VE SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamızın 49. Olağan Genel Kurulu; 26 Mart 2022 Cumartesi günü Kocatepe Kültür Merkezi’nde, Seçimleri 
ise 27 Mart 2022 Pazar günü MMO Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genel kurulda yönetim kurulunun çalışma raporu 
değerlendirilip, yeni dönem çalışma programının ana 
hatları belirlendi. Pazar günü yapılacak seçimlerde ise 
Oda yönetim, onur ve denetleme kurulları ile MMO’yu 
TMMOB genel kurulu, yönetim kurulu, yüksek onur ve 
denetim kurullarında temsil edecek delegeler seçilecek. 
Genel kurulun açılış konuşmaları MMO Başkanı Yunus 
Yener ve TMMOB Başkanı Emin Koramaz tarafından 
yapıldı.

Oda Başkanı Yunus Yener’in konuşması:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 49. Olağan 
Genel Kurulu’na hoş geldiniz. Oda Yönetim Kurulu ve 
kendi adıma sizleri saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Öncelikle Odamızın bugünlere gelmesinde büyük emeği 
bulunan, Oda-TMMOB çalışmalarında sonsuzluğa 
uğurladığımız değerlerimizi anmak istiyorum:

• Her zaman yanımızda olan sevgili Teoman 
Öztürk’ü, Ali Dinçer’i, Sezai’yi, Haluk’u, Ali 
Rıza’yı, Nedim’i, Ali Karahan’ı, Hulusi’yi, Hüseyin’i, 
Osman’ı, Şerafettin’i, Hasan Cebiroğlu’nu, Mustafa 
Aydoğan’ı, Ali Karademir’i, Galip Akalın’ı, Tuncer 
Özkan’ı, Nişan Sönmez’i, Nurettin Yalçın’ı, Nermin 
Süleymanoğlu’nu, Mustafa Macit’i, Bünyamin Aydın’ı, 
Hasan Akalın’ı,

• Bu çalışma döneminde aramızdan ayrılan Celal 
Okutan’ı, Nuri Saryal’ı, Abdurrahman Kılıç’ı, Emre 
Şimşek’i, Mustafa Eyriboyun’u, Turhan Yıldız’ı, 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksek Onur 
Kurulu Üyeliği ve Odamızda Sekreterlik ve her 
düzeyde görev yapmış olan Yavuz Bayülken 
ağabeyimizin şahsında, kaybettiğimiz ve burada 
isimlerini sayamadığım yol arkadaşlarımızı sevgi 
ve saygıyla anıyorum. Anıları ve mücadelelerini 
yaşatacağız.

Konuşmama başlarken omuz omuza mücadele 
ettiğimiz;

• Emperyalizme, kapitalizme, neoliberalizme ve 

gerici iktidarın sömürü, rant, yolsuzluk, zam, zulüm 
düzenine karşı mücadele edenlere,

• Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları, alın 
terleri, kıdem tazminatları, işçi sağlığı-iş güvenliği 
ve güvenceli çalışma için mücadele eden tüm 
emekçilere,

• Yargı bağımsızlığı, savunma hakkı, hukukun üstünlüğü 
için mücadele eden hukuk emekçilerine,

• Ürününe, toprağına, suyuna, deresine, ormanına 
sahip çıkan köylüler ile kentsel-kırsal tüm kamusal 
alanların rant yağmasına karşı çıkan halkımıza,

• Sağlığın herkes için eşit ve parasız olması için 
mücadele edenlere,

• Covid-19 salgınına karşı, sürdürülemez hale getirilmiş 
sağlık sisteminde düşük ücretlerle ve ağır iş yüküyle 
canları pahasına siper olan sağlık emekçilerine,

• En temel anayasal hakları olan toplanma, gösteri, 
ifade özgürlüğü haklarını kullanırken iktidarın gadrine 
uğrayan yurttaşlarımıza,

• Habercilik görevini yerine getirirken baskı ve zulme 
uğrayan basın emekçilerine,

• Sömürü, ayrımcılık, şiddet ve cinayetler ile 
yaşamlarının karartılmasına karşı mücadeleyi ülke 
çapında yükselten kadınlara,

• Gerici, piyasacı eğitim sistemine karşı mücadele 
eden eğitim emekçileri, veliler, akademisyenler, 
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öğrenciler ve bilimsel-laik eğitim için mücadele 
edenlere,

• Kayyım atamaları ile seçme hakları fiilen yok edilen 
yurttaşlarımıza,

• Cumhuriyetin iktisadi sosyal kültürel kazanımları, 
demokrasi, laiklik, eşitlik, emek, barış, adalet, 
özgürlük için mücadele eden bütün ilerici demokratik 
güçlere

destek ve dayanışmamızı ifade ediyorum.

Ve bu haklı mücadelelere neden olan;

• Emperyalizme bağımlılığı, sömürü, rant, 
usulsüzlüklere, yolsuzluklara dayalı sermaye 
egemenliği düzenini ve dinci faşizmi,

• Cumhuriyetin kurucularına lanet yağdıran yobazları,

• Laiklik, bilim, aydınlanma, demokrasi ve hukuk 
düşmanlığını,

• Ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynaklarını yağmalayan 
politikaları,

• Kürt sorununda izlenen yok saymacılığı, şiddeti ve 
tasfiyeci politikaları,

• Her türlü savaş kışkırtıcılığını, halklar arasında 
milliyetçilik, düşmanlık tohumları eken politikaları,

• Bilimsel laik eğitimi tasfiye eden, cehaleti besleyen, 
çocuk istismarcılığına arka çıkan gerici politikaları,

• Sağlıkta sosyalizasyona son veren, Covid-19 salgınına 
karşı mücadeleyi koruyucu halk sağlığı önlemleri ile 
değil bireysel önlemlere havale eden politikaları,

• Cinsiyet ayrımcılığını, kadınların üzerindeki baskı ve 
şiddeti,

• Düşünce, örgütlenme, toplanma, basın özgürlükleri, 
dokunulmazlık, seçilmişlik ve barajsız siyaset 
yapma hakkını engelleyen bütün antidemokratik 
uygulamaları,

• Toplumun değişik kesim ve bireylerine yönelik 
devlet terörünü,

• İnsanı değersizleştiren, yok sayan, muhtaç duruma 
düşüren politikaları,

• Kamu kurumu niteliğindeki özerk yerinden yönetim 
kuruluşlarını ve TMMOB’mizin yasasını değiştirme 

girişimlerini

kınıyor; örgütlü toplum savunusu ve bağımsız demokratik 
bir Türkiye mücadelesindeki kararlılığımızı belirtmek 
istiyorum.

Bildiğimiz üzere geçen ay yapılan Şube genel kurullarımız 
ülkemizi, halkımızı, kamu ve meslek-meslektaş yararını 
ana eksen olarak kabul eden çalışma anlayışımızın 
örgütümüz genelinde benimsendiğini bir kez daha 
göstermiştir.

Şimdi yoğun bir çalışma dönemini geride bırakıyor, 
biriktirdiğimiz demokratik değerler doğrultusunda yeni 
bir çalışma dönemine doğru bir adım daha atıyoruz.

Genel kurulumuzda, dünyada ve ülkemizdeki 
gelişmeleri, bu gelişmelerin ülkemiz, halkımız, 
mesleğimiz, meslektaşlarımız üzerindeki etkilerini hep 
birlikte değerlendirecek, Şube genel kurulları ve Oda 
çalışmalarında dile getirilen görüşleri harmanlayacağız.

Daha güçlü bir Oda ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen 
bir Türkiye için söz üstüne söz koyacak, önümüzdeki 
dönemin çalışmalarının çerçevesini belirleyecek; Oda 
ve TMMOB organlarında görev alacak arkadaşlarımızı 
seçeceğiz.

Genel kurul ve seçimlerimiz, totaliter iktidara karşı 
cumhuriyetçi, laik, demokratik, halkçı, toplumcu bir yanıt 
olacaktır.

Önümüzdeki zorlu süreci örgütlü üye gücümüz ve mesleki 
bilimsel, demokratik duyarlılıklarımızdan hareketle 
en doğru şekilde planlayacağımıza, bütünlüğümüzü 
koruyarak çalışmalarımızı genişleteceğimize inanıyorum.

Bu çalışma dönemimizde dünya, bölgemiz ve Türkiye’de 
önemli gelişmeler yaşandı. Bunlardan bazılarına değinmek 
istiyorum.

Kapitalizmin 1970’lerde dünya genelinde içine girdiği 
krizle birlikte devreye soktuğu ve 1990’larda doruklarına 
ulaşan neoliberalizmin yıkıcı toplumsal sonuçlarının 
ve hatta iflasının ortaya serildiği, büyük bir bunalım ve 
durgunluk dönemindeyiz.

Bu koşullarda büyümenin sürdürülebilir olmadığı 
görülmektedir. Üretkenlikte zayıflama, yatırım 
oranlarında düşüş vardır. Reel ücretlerde gerilemenin 
yanı sıra işsizlik, açlık ve yoksullukta ciddi artışlar vardır. 
Gelişmekte olan ülkelerdeki sanayisizleşme, ekonomileri 
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güçsüzleştirmektedir. Ciddi boyutlardaki iklim değişikliği 
ve gıda krizi, mevcut bunalımı boyutlandırmaktadır. 
Yoksulluk ve savaşların neden olduğu kitlesel mülteci-göç 
hareketleri büyük boyutlara ulaşmıştır.

Kapitalizmin krizleri ile ırkçılık ve milliyetçiliklerden 
beslenen neofaşizm, birçok ülkede değişik biçim ve 
boyutlarda güç kazanmıştır.

Enerji, maden, hammadde, su kaynaklarının paylaşımı 
kavgası ile yayılmacı emeller ve nüfuz alanları kavgası 
savaşlara, işgallere ve bir dizi toplumsal soruna yol 
açmaktadır.

İkinci Dünya Savaşının bitimiyle oluşan iki kutuplu dünya 
dengesinin Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerin 
çözülüşü ile değiştiğini ve ABD hakimiyetindeki tek 
kutuplu bir dünya düzenine geçiş yapıldığını biliyoruz. 
Bu dönemde varlığı devam eden Birleşmiş Milletler’in, 
bizzat ABD emperyalizmi tarafından etkisizleştirildiğini 
söylemek mümkündür.

Yugoslavya’nın ABD-Almanya-NATO tarafından ve 
yeşertilen milliyetçilikler üzerinden parçalanarak sekiz 
parçaya nasıl bölündüğü hatırlardadır. Yemen’de halen 
süren savaşı ABD, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin içinde olduğu bir savaş 
koalisyonunun yürüttüğünü biliyoruz. Afganistan ve Irak 
işgalleri, NATO’nun Libya’ya müdahalesi bu dönemdedir. 
Parçalanmış Suriye yanı başımızdadır. “Uluslararası 
toplum” paravanı altında bütün emperyalist devletler 
ve müttefikleri bu uluslararası suçların müsebbibi ve 
ortakları olmuştur.

Diğer taraftan ABD, nükleer silahların sınırlandırılmasına 
yönelik antlaşmalardaki imzalarını geri çekmiş; Rusya’nın 
dünya kapitalizmine eklemlenmesinden sonra NATO-
-Rusya ilişkileri kesilmiş ve emperyalizmin savaş aygıtı 
NATO, bütün Doğu Avrupa ve Baltık’ta sürekli olarak 
genişleyerek Rusya’yı kuşatmıştır.

Ukrayna özgülünde ise ABD, İngiltere ve AB, 
Ukrayna’daki neo-Nazilerin güçlenmesine yardımcı 
olmuş, anayasanın ihlal edildiği 2014 darbesini 
desteklemiş, Minsk Protokolünün yürürlüğe girmesini 
engellemiş, ülke içi politik tarafların uzlaşma girişimlerini 
baltalamış ve bu ülkeyi Rusya’yı kışkırtmanın piyonu 
haline getirmiştir. Ukrayna savaşı, emperyalizm ve Rusya 
arasındaki bir nüfuz alanı savaşıdır. Şu anda da, ABD ve 
NATO’nun Doğu Avrupa ülkelerine nükleer füzeler 

dahil yeni silah yığınakları yapması ve Ukrayna’daki savaşı 
uzatmaya yönelik pis taktikler gündemdedir. Bu arka 
planı da unutmadan emperyal hedefler içindeki Rusya’nın 
Ukrayna’yı işgali kabul edilemez.

Bu sürecin kaybedeni baskı, zulüm, ölüm ve sürgüne 
mahkum edilen halklardır, bir arada yaşam pratiği ve 
barıştır.

Bu durum dahil olmak üzere dünyadaki başlıca önemli 
yeni gelişmeleri; Covid-19 salgınının, Trump döneminde 
başlayan Çin’e yönelik ticaret savaşlarının, ambargoların 
ve en son Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin etkileriyle, dünya 
çapında tedarik-ticaret-emek ve finans zincirlerinde 
görülen kırılmalar olarak özetlemek mümkündür.

Bu gelişmeler ile Çin’in ekonomi ve teknoloji 
alanlarındaki yükselişi, dünya ekonomisi ve siyasetinin 
gelecek perspektiflerini etkileyecek boyutlardadır. 
Nihayetinde ABD-İngiltere ve AB, strateji belgelerinde 
Çin’i engellenmesi gereken baş düşman ilan etmişlerdir. 
Emperyalist-kapitalist devletler, ABD’nin Çin’i kuşatma 
amacıyla geliştirdiği, önce Asya-Pasifik, şimdi Hint-Pasifik 
stratejisinin arkasına dizilmiş durumdadır.

Kuşkusuz uluslararası ticaret ve finans sistemlerindeki 
karşılıklı bağımlılığa dair karmaşık ilişkiler ambargolara 
rağmen tamamen bitmeyecektir ancak ABD’nin başını 
çektiği tek kutuplu yeni dünya düzeni dönemi artık 
kapanmıştır.

Artık iki kutuplu/veya çok kutuplu bir dünyaya geçiş 
başlamıştır ve devletler-firmalar arası ticarette ABD 
dolarının alternatifleri de ortaya çıkmaya başlamıştır.
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Küreselleşmenin sonu/ mu, yeni bir dünya düzeni ve 
kurumları/ mı, uluslararası ticarette yeni bir para birimi/
veya birimleri/ mi gibi konular epeydir tartışılmaktadır. 
Ukrayna savaşı, çeşitli veçheleriyle gördüğümüz üzere, 
bu süreci hızlandırmıştır.

Özetle ticaret savaşlarının, kur savaşları olasılığının, 
korumacı politikaların, bölgesel gerilimler ve savaşların 
etkili olacağı yeni bir döneme girilmiştir.

Bu genel dünya durumu halklar açısından sosyal 
hak kayıpları, işsizlik, yoksullaşma, açlık, toplumsal 
parçalanma, mülteci akınları, insanlık dışı yaşam 
koşulları, kitlesel ölümler ve halklar arasında kuşaklar 
boyunca sürecek düşmanlıklara yol açıyor. Ancak karşıt 
düşünceler de gelişiyor. Bütün bu olumsuzluklar artık 
daha geniş kitleler tarafından sorgulanıyor. Kısaca, başka 
bir dünya özleminin yayılmasına da yol açılan bir toplu 
durum söz konusudur.

Mevcut dünya durumu, sömürüsüz, savaşsız, barışçı bir 
seçeneği halkların önüne koymaktadır. Bilindiği üzere 
Odamız bu tek doğru insani alternatifin yanındadır.

Saray rejiminin izlediği emperyalizm ve NATO yanlısı 
politikanın aksine, her zaman savunduğumuz doğru dış 
politikayı; militarist ve savaş yanlısı politikaları reddetmek; 
ülkede, bölgede, dünyada barışı ve halkların kardeşliğini 
savunmak; savaşlara ve işgallere, emperyalist ve her 
türden yayılmacılığa karşı çıkmak; savaş aygıtı NATO’dan 
çıkmak; ülkelerin içişlerine müdahale etmemek ve 
bağımsızlıklarına saygı temelindeki politikalar bütünü 
olarak özetlemek mümkündür. Genel kurulumuzun bu 
çizgimizi birlik içinde doğrulayacağından eminiz.

Ülkemizdeki durum da can yakıcı boyutlardadır. Vahim 
ekonomik siyasi durum, nasıl ve hangi ortamda yapılacağı 
kuşkulu olan seçimler ve son yıllarda gündemde olan 
TMMOB mevzuatını değiştirme girişimleri itibarıyla bizi 
zor günlerin beklediğini belirtmeliyim.

Bildiğimiz üzere dış politika, zikzaklar ve geri adımlar bir 
yana, iktidarın gösterişli vitrini durumundadır. Gerçek 
şu ki, dış politika esasen emperyalizme bağımlılığın 
gereklerini yerine getirme ve içerde toplumsal muhalefeti 
etkisizleştirerek iktidarın sürekliliğini sağlamak için 
militarist bir eksende belirlenmektedir.

Ukrayna savaşının ilk günlerinde iktidar, NATO’nun 
müdahalesini isteyerek kraldan daha çok kralcı olmuştur. 

Emperyalizme bağımlılığa, şimdi gerici bölge ülkelerine 
finansal bağımlılık da eklenmiştir. Bunun karşılığı ise 
denetim dışı Varlık Fonu’ndaki varlıklarımızın ipotek 
edilmesi veya elden çıkarılmasıdır.

Bildiğimiz üzere son yıllarda ülkemizde Cumhuriyet 
dönemindeki bütün olumlu gelişmeleri tasfiye eden 
köklü bir rejim değişikliği yaşanmıştır.

Şimdi yoğun bir dinselleştirme ve gericilik, parti devleti, 
tek kişi egemenliği ve sürekli değiştirildiği için altüst olan 
bir idare ve onun kararname ve kararları söz konusudur.

Tarihimizin bütün usulsüzlüklerini, yolsuzluklarını, 
kayırmacılıklarını, borçlanma düzeylerini, rant 
politikalarını, vergi adaletsizliklerini kat kat aşan, aynı 
zamanda halkı işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı ile 
güçten düşüren bir kötülükler iktidarı, felaketler iktidarı 
söz konusudur.

Kürt sorununda “açılım”, “çözüm” gibi oyalama adımları, 
yerini militarist politikalar ve seçilmiş yasal temsilcileri 
hapse göndermeye , HDP’yi kapatmaya varan baskı ve 
yok etme politikalarına bırakmıştır.

Serbestleştirme–özelleştirmeler, üretim ile ihracatın 
ithal girdilere bağımlılığı ve fason üretim olguları bu 
iktidar döneminde ülkemizi sanayisizleştirmiş, tarımı 
mahvetmiştir.

Makro ekonomik göstergeler; paranın değeri, enflasyon, 
milli gelir, bütçe açıkları, cari açıklar, büyük faiz 
ödemeleri, ödenek üstü hesapsız harcamalar, kamu ve 
reel sektör borçları vahim boyutlara ulaşmıştır.

Depremlerin, orman yangınlarının, yanlış yapılaşmanın 
yol açtığı sellere ve diğer tüm felaketlere iktidarın 
sunduğu “çözüm”, zedelere ev satmak, esnaf ve çiftçinin 
elektrik, banka vb. borçlarını birkaç ay ertelemek, 
kredi açıp borçlandırmak gibi utanç duyulması gereken 
uygulamalardan ibarettir.

Türkiye narkotrafik ve kara para aklamada uluslararası 
kara listelere girmiş durumdadır. Ülkemiz mafyatik, 
oligarşik bir rant ve suç ağı çıkarlarının kıskacı altındadır.

Kamusal üretim, hizmet ve denetimin tasfiyesi, fason 
ve esnek üretim ile rant eksenli sermaye birikimi 
düzenlemeleri; mühendislik hizmet ve uygulamaları 
ile meslek örgütlerimizi etkilemekte, mühendisliği 
değersizleştirmektedir. Mühendislik eğitimden başlayarak 
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niteliksizleşme, yoksullaşma ve işsizlik kıskacındadır.

Covid-19 salgını fırsat bilinerek ücretsiz izin, kısa çalışma, 
çağrı üzerine çalışma, uzaktan çalışma adları altında 
sermayeye yeni olanaklar sunulurken, muhalefete baskı 
unsuru olarak kullanılmıştır. MÜSİAD, MESS, TİSK gibi 
sermaye güçleri, esir kampları gibi çalışma kampları tesis 
etmekte birbirleriyle yarışmıştır.

Cumhuriyetin ve toplumsal gelişme süreçlerinin 
kazanımları; laiklik, bilim, aydınlanma, modern toplumsal 
yaşam, demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, 
hukukun üstünlüğü, temsili parlamenter sistem, Anayasal 
birikim ile bütün temel hak ve özgürlükler ayaklar 
altındadır.

Siyasal İslamın totaliter karanlığı ile kapitalizmin yeni tipte 
faşizmler yönelimi, bu iktidarın şemsiyesi altında uyum ve 
kaynaşma içindedir.

Bildiğimiz gibi bütün bu değişim-dönüşüm sürecine 
itiraz eden halk muhalefeti ve TMMOB’miz, mevzuat 
düzenlemeleri ve her türlü antidemokratik uygulama ile 
etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Hangi konuda olursa olsun, muhalefet ve halkın tepkisinin 
“daha neler göreceksiniz neler” benzeri şiddet tehditleri 
ve eylemleriyle bastırılmaya çalışıldığını biliyoruz.

Ancak 2009 Tekel direnişi, 2013 Gezi direnişi, 7 Haziran 
2015 seçimleri hezimeti, hileli ve sonuçları itibariyle 
gayrimeşru olan 2017 referandumu ve 2018 genel-2019 
yerel seçim sonuçları ile günümüzdeki sayısız işçi, çiftçi, 
emekçi halk tepkileri ve kadınların mücadelesinde 
görüldüğü üzere, Türkiye bu istibdat rejimine teslim 
olmayacaktır.

Bizim yerimiz, safımız bellidir: Safımız halk egemenliği, 
eşitlikçi, sömürüsüz, laik, bilimin aydınlattığı ve geliştirdiği 
üreten, kalkınan, barış ve kardeşlik içindeki bir Türkiye 
ve dünyadır.

Bu noktada toplumsal muhalefetin bu rejime karşı 
çıkışının doğru bir içerikle ve doğru bir şekilde sağlanması 
oldukça önemlidir. Neoliberal ve totaliter siyasal 
İslamcı çerçevedeki rejim değişikliklerinin, parlamenter 
muhalefet tarafından bütünlük içinde ele alınmaması çok 
ciddi bir sorundur.

Bu genel durumdan çıkış için ülkemizin yeni bir yönelime 
girmesi gerekiyor. Hep vurguladığımız üzere bu yönün 

ana çerçevesi; eşitlik, özgürlük, laiklik, demokrasi, bilimin 
aydınlığı, kamusal-toplumsal yararlar ile ülkede, bölgede 
barış politikasının hâkim olmasıdır.

Bu yeni yön içinde, bizim önemli bir yerimiz var. 
Yaşadıklarımız, TMMOB’nin ve diğer dost çevrelerin 
yıllardır yürüttüğü haklı, onurlu, özverili mücadeleyi 
sürekli olarak doğruluyor.

Bildiğimiz üzere iktidar, 2009 yılından beri gündeminde 
bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
mevzuatını değiştirme yönünde birçok taslak hazırlandı.

Bu noktada TMMOB’yi ve Odalarımızı dönüştürme 
çabasının, kamu yararının tasfiyesi girişimleri kapsamında 
gündeme geldiğini belirtmek gerekir. Kamu idari 
yapısında yıllardan beri gerçekleştirilen piyasacı otoriter 
dönüşümler, kamusal üretim, hizmet ve denetimlerin 
tasfiyesi ve mevzuatımızda yapılmak istenen değişikliklerin 
hepsi, birbirleriyle bağlantılıdır.

Anayasa’da kamu tüzelkişilikleri olarak tanımlanan 
meslek örgütlerimizin mevzuatında yapılmak istenen 
değişiklikler, kamusal mesleki denetim fonksiyonlarımız 
ile özerk yerinden yönetim kuruluşu hüviyetimizin yok 
edilmesine yöneliktir.

İktidar böylece üst Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız 
ile mühendislik, mimarlık, şehir planlama alan ve 
hizmetlerini piyasa işleyişine doğru yönlendirmeyi, 
taşeronlaştırmayı, demokratik yollarla ele geçirilemeyen 
Odalarımızı bölmeyi, azınlıktaki yandaşlarına açmayı, 
usulsüzlük ve kuralsızlaştırmalarla işleyen rant düzeni 
önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyor.

Bu nedenle genel kurul sonrası yeni çalışma döneminde 
mesleki sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirmeyi, 
örgütlülüğümüzü güçlendirmeyi, saldırılara karşı birlik 
içinde hazırlıklı olmayı, mesleki uygulama ve kamusal 
hizmet niteliğimizi yükseltmeyi sürekli gündemimizde 
tutmalı; meslek alanlarımız üzerinden siyaset yapmaya 
cesaretle devam etmeliyiz.

Odamızın siyasi iktidarların tasarruflarını bilimsel 
teknik ölçütler ve kamusal-toplumsal-mesleki yarar 
süzgecinden geçirerek ülkenin en karanlık dönemlerinde 
bile gerçekleri açıklamaktan geri durmadığı bizlere 
rehber olmalıdır.

Bundan sonra da hiçbir siyasi gücün arka bahçesi olmayan 
bu bağımsız tutum ile örgütsel varlık ve ilkelerimizi 
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koruyan duruşumuzu uyum içinde sürdürmekle 
yükümlüyüz. Genel kurulumuzun bu yöndeki irade 
beyanı son derece önemlidir.

Birazdan OYK Sekreteri Elif Öztürk arkadaşımız 
tarafından sunumu yapılacak olan 48. Dönem Çalışma 
Raporu’nda iki genel kurul arası dönemde yaptığımız 
çalışmaları ayrıntılı olarak göreceğiz.

Kısaca ve gönül rahatlığıyla söylemeliyim ki; Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak, geçen 
ondokuz ayda da emeğe, bilime, mühendisliğe, 
sanayileşmeye ve kalkınma gerekliliklerine dayanarak 
çalıştık.

Birikimlerimizin üyeye ulaştırılması için her türlü 
aracı kullanma şiarıyla, bazılarını salgın nedeniyle 
yapamamış olsak da kongre, kurultay, sempozyum, 
çalıştay etkinlikleri, onbinlerce üyeye yönelik eğitim, 
panel, seminer/webinar, söyleşiyle ve yaptığımız teknik 
hizmetlerle yoğun bir dönem geçirdik.

Enerji Çalışma Grubumuz Türkiye’nin Enerji Görünümü 
(ki yenisi Nisan sonunda yayımlanacak) yanında başka 
birçok başarılı çalışma yaptı, Demokratik Enerji Program 
taslağını hazırladı, tespit yetmez, alternatifi ifade ve 
mücadele etmek lazım dedi.

Akademik Dergilerimiz (Mühendis Makina, Endüstri 
Mühendisliği, ve Tesisat Mühendisliği) daha fazla 
uluslararası indekste izlenir oldu. Mühendis Makina 
Güncel, dolu içeriğiyle periyodunda yayınlanır hale geldi.

Ülkemiz, bölgemiz ve dünyada yaşanan birçok 
olumsuzluğa karşı mücadele ettik.

Ülkemizin bugünü ve geleceğinin, kamucu politikalar 
eksenindeki sanayileşme, kalkınma hedef ve hamlelerine 
bağlı olduğunu vurguladık.

On yıllardır emek vererek büyütülen demokratik 
mevzimizi; Odamız ve TMMOB’nin geleneksel 
demokratik, laik, yurtsever, barışçı, eşitlikçi, özgürlükçü, 
kamu-toplum yararı eksenli çizgisini hassasiyetle 
koruyarak yola devam ettik.

Ülkemizde tahakkümü kurulmak istenen gerici-faşist 
rejimin uygulamalarına karşı kararlılıkla demokrasi, halk 
egemenliği ve laiklik demeye devam ettik.

TMMOB çatısı altında tüm demokratik eylemliliklerde 
halkımızın direnci ile birleştik.

Bilindiği üzere iktidar, Covid-19 salgınını totaliter 
yönetim tarzı ve sermayeye destekler sunmak için yeni 
bir fırsat, muhalefet edenler için baskıyı yoğunlaştırma 
vesilesi olarak değerlendirmiştir. Bu nedenle salgına 
karşı izlenen ve izlenmesi gereken politikaların değişik 
yönleri ile gündemimizdeki bazı önemli konulara dair ilk 
günlerden itibaren birçok açıklama yaptık.

Salgının ilk günlerinden itibaren önce Oda bünyesinde bir 
Teknik Kurul, hemen ardından biz dahil on bir meslek 
kuruluşu ve hekim dostlarımızı kapsayan İklimlendirme 
Teknik Kurulu’nu oluşturduk ve hastanelerden 
başlayarak, toplu olarak bulunulan iç mekanlarda alınması 
gereken ayrıntılı önlemleri açıklayarak önemli bir kamusal 
görevi yerine getirdik.

Salgına karşın Oda çalışmalarını başarıyla sürdürdüğümüzü, 
üyelerimizi ve çalışanlarımızı koruyucu çalışma düzeni 
oluşturduğumuzu, teknik hizmetlerimizin sürekliliğini 
sağladığımızı, personel yapısını korumayı başardığımızı, 
üyelerimizle ilişkilerimizi sürdürmek için yeni araçlar 
kullandığımızı, dijitalleşmede önemli adımlar attığımızı, 
mesleklerimizin değersizleştirilmesine direndiğimizi, 
eğitimlerimizi geliştirdiğimizi özellikle belirtmek isterim.

Oda Yönetim Kurulu olarak, tüm bu çalışmalarda 
emeği bulunan,

• Bu zorlu dönemde TMMOB’nin boyun eğmez 
tutumunda özel bir yeri bulunan ve her zaman 
yanımızda olan Birlik Başkanımız Emin Koramaz’a,

• Bütün çalışmaları birlikte yaptığımız şube yönetim 
kurulları, il-ilçe temsilcilikleri, işyeri temsilcileri, 
komisyonlar ve çalışma gruplarında görev alan 
üyelerimize,

• Etkinliklerimizin düzenleme, bilim ve yürütme 
kurullarındaki değerlerimize,

• Eğitim merkezi çalışmalarımızı geliştiren Eğitim 
Çalışma Grubumuza,

• Mühendis ve Makina Akademik ve Güncel, Endüstri 
Mühendisliği ve Tesisat Mühendisliği Dergilerinin 
Yayın Kurullarına,

• Pek çok Oda Raporumuzun hazırlanmasında emeği 
bulunan Enerji, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ve tüm 
çalışma gruplarımızın üyelerine,

• Covid-19 salgını üzerine oluşturduğumuz Teknik 
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Kurul üyeleri ve İklimlendirme Teknik Kurulu’ndaki 
dost meslek örgütleri ve hekim dostlarımıza,

• Mesai arkadaşlarımız teknik görevlilerimize, tüm 
Oda çalışanlarına ve

• Görüşlerimizi halkımıza ulaştıran basın emekçilerine

içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Yaptıklarımız kadar yapamadıklarımız ve eksik 
yaptıklarımız da oldu. Birkaçına değineceğim. Çalışma 
Programımızda olan uluslararası ilişkiler konusunda 
fazla bir şey yapamadık, önümüzdeki dönemde eşdeğer 
örgütlerle ilişkilerin geliştirilmesi ve yurtdışındaki 
üyelerimizle ilişki mekanizmalarını kurmayı önümüze bir 
ödev olarak koymalıyız.

Asli görevlerimizin başlarında yer alan Mesleki Eğitimle 
ilgili çok yol aldık. Öğrenme Merkezi devreye alındı, 
geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Meslek ve meslektaş onurunu korumak ve mühendislik 
işlerinin ehil insanlar eliyle yapılmasını sağlamakla 
yükümlüyüz. Bu bağlamda üye olmayan ehil arkadaşlara 
ulaşmak, üye olmalarına yönelik çalışmalar yapmak 
ve üyelerimizin en azından çalışacakları alanlarla ilgili 
eksikliklerini tamamlamalarına yardımcı olmalıyız.

Oda üyeliği, üyelere yönelerek Oda-Üye ilişkisinin 
güçlendirilmesi, araçların bu yönde çeşitlendirilmesi, 
Oda aidiyetinin geliştirilmesi görevlerimizin arasındadır.

Üyesinin sahip çıktığı bir Odanın gücü çok önemlidir. 
Bu nedenle örgütlülüğümüze yönelik saldırılara karşı 
üyelerin hareketlenmesi ve örgütlü üyeliğin geliştirilmesi 
için özel olarak çalışmalıyız.

Konuşmamı tamamlarken, yeni çalışma dönemimizde 
Oda ve TMMOB organlarında görev üstlenecek tüm 
arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Yeni dönemde de 
meslek alanlarımızdan yola çıkarak doğru bildiklerimizi 
söylemeye ve bunun için mücadele edeceğimize 
inancımla genel kurulumuzun birliğimizi ve direncimizi 
güçlendirmesini diliyor, sizleri saygıyla, sevgiyle, dostlukla 
selamlıyorum.

Yaşasın bağımsız, demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü 
Türkiye mücadelemiz.

Yaşasın Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.“

TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın konuşması:

“Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgi, saygı ve 
dostlukla selamlıyorum.

Odamızın halktan, emekten, bilimden ve demokrasiden 
yana yurtsever toplumcu çizgisinin taşıyıcısı ve güvencesi 
olan genel kurulumuzun siz değerli delegelerini sevgiyle 
kucaklıyorum.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı göreviyle ilgili olduğu 
kadar, Ankara Şubemizin Genel Kurul Delegesi olarak da 
aranızdayım.

Sizler gibi mücadeleci, direngen yol arkadaşlarına sahip 
olduğum, bu güçlü örgütün bir neferi olduğum için de 
gurur duyuyorum.

Hepinize Genel Kurulumuza hoş geldiniz diyorum.

Konuşmamın başında İki yıldır devam eden pandemi 
sürecinde kaybettiğimiz tüm arkadaşlarımızı, 
meslektaşlarımızı, çalışanlarımızı saygıyla andığımı 
belirtmek istiyorum. Arkadaşlarımızın güzel anılarını 
ve mücadelelerini mücadelemizde yaşatmaya devam 
edeceğimize söz veriyorum. 
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İki yıllık bir çalışma dönemini geride bıraktık.

Bu iki yıl boyunca oda faaliyetlerinin başarılı ve uyumlu 
biçimde yürütülmesini sağlayan Makina Mühendisleri 
Odamızın yönetim kuruluna, denetleme ve onur kurulu 
üyelerine, Şube ve temsilciliklerimizin yöneticilerine, 
oda faaliyetlerine katkı veren tüm üye ve çalışanlarımıza 
teşekkür ediyorum.

Pandemi döneminin zorlu koşullarına rağmen onların 
fedakarlıkları ve yaratıcılıkları sayesinde mesleki ve 
toplumsal sorumluluklarımızı aksatmadan yürüttük, 
üyelerimizin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz biçimde karşıladık.

Önümüzdeki dönemde de oda faaliyetlerimizin aynı 
üretkenlik ve çabayla devam edeceğinden hiç şüphem 
yok.

Son yıllardaki her genel kurulumuzu, bir öncekinden 
çok daha kötü bir ülke tablosu içinde gerçekleştiriyoruz. 
“Bundan daha kötüsü olamaz” diye düşündüğümüz her 
olayın daha kötüsü, kısa bir süre sonra başımıza geliyor.

Hatırlayın, tankların sokaklara çıktığı, uçakların meclisi 
bombaladığı darbe girişiminin ürperticiliğini atlatamadan 
OHAL adı altında adeta sivil bir darbe dönemi yaşadık.

Muhalif siyasetçilerin cezaevlerine atıldığı, yüzbinlerce 
kişinin kamudan ihraç edildiği, hukukun ortadan kalktığı 
OHAL dönemi bitecek diye beklerken, Anayasa 
değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı 
altında tek adam rejimi kuruldu.

İktidarı eleştiren herkesin polis ve yargı eliyle 
cezalandırıldığı tek adam rejimi ile baş etmeye çalışırken, 
derin bir ekonomik krizle yüz yüze geldik.

Ekonomik kriz nedeniyle büyük bir hayat zorluğuyla karşı 
karşıyayken birden bire küresel bir salgın nedeniyle tüm 
yaşam biçimimiz alt üst oldu.

Tüm bunlar olurken yüz yüze kaldığımız afetleri, 
depremleri, selleri, orman yangınlarını, iş kazalarını 
saymıyorum bile.

Ne bitmeyen çilemiz varmış ki, şimdi de tüm dünyayı 
etkileyen bir savaşın yarattığı tehdit ve tehlikelerle 
boğuşuyoruz.

Uzun yıllardır Ortadoğu’da devam eden savaş sona 
ermeden şimdi de Karadeniz’in karşı kıyısında büyük bir 
savaş patlak verdi.

Emperyalist odakların sınır tanımaz saldırganlığı, savaş 
örgütü NATO’nun yayılmacı anlayışı ve Rusya’nın zorba 
dış politikası, milyonlarca kişinin hayatını tehdit eden bir 
savaşa ve işgale dönüşmüş durumda.

Bir yandan savaşın yarattığı insani trajediye üzülürken, 
diğer yandan dünyanın ve bizden sonraki nesillerin 
geleceği için endişeleniyoruz.

Bizler yıllardır emperyalizmin bu saldırgan, yayılmacı, 
sömürgeci politikalarına karşı barışı, halkların kardeşliğini 
ve bir arada yaşamı savunduk.

Bir kez daha yurtta barış, dünyada barış çağrımızı dile 
getirmek istiyorum.

Silahların susmasını, işgalin sona erdirilmesini ve 
anlaşmazlıkların karşılıklı görüşmeler ve uluslararası 
hukuk zemininde çözülmesini diliyorum.

Unutmayalım ki, dünyanın en büyük gücü silahlı ordular 
değil, milyarlarca vicdanlı kişiden oluşan barış yanlılarıdır.

Bizler cesaretle barışın sesini yükseltmeye devam 
edeceğiz.

Bizler sadece barışın sesi değil aynı zamanda emeğin de 
sesiyiz.

Buradan, emeğinin karşılığını alabilmek için, insanca 
yaşayabilecekleri bir ücret ve çalışma koşulları için 
Türkiye’nin dört bir yanında direnen, mücadele eden tüm 
emekçilere; hayat pahalılığı ve zamlara karşı sokaklara 
çıkan tüm toplum kesimlerine dayanışma duygularımı bir 
kez daha iletmek istiyorum.

Direnenlerin, mücadele edenlerin varlığı bizlere umut 
veriyor.

Onların direnerek, mücadele ederek elde ettikleri 
her kazanım, toplumun, emeğin ortak kazanımıdır. 
Ortak geleceğimiz, bu kazanımlarla şekillenecek ve 
güzelleşecektir.

Emeğin güçlü kollarıyla kurulacak bir dünyada ne 
açlık olacak ne sefalet, ne savaş olacak ne nefret, ne 
emperyalist boyunduruk olacak ne kapitalist sömürü, ne 
gericilik olacak ne de cehalet!

Emeğimizle kuracağımız dünyada demokrasi olacak, 
özgürlük olacak, barış olacak, bağımsızlık olacak, laiklik 
olacak, gönenç olacak, huzur olacak!
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Buna yürekten inanıyorum.

İçerde tek adam rejiminin halk düşmanı politikaları, 
dışarda emperyalistlerin güç mücadeleleri yaşadığımız 
hayatı hepimize zehir ediyor.

Bu zehirden kurtulmak, hepimizin en önemli ve öncelikli 
görevidir.

Çok uzun süreden beri hukukun işlemediği, 
hukuksuzluğun egemen olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

Türkiye artık Cumhurbaşkanının sözünün ve eyleminin 
tüm hukuk kurallarının üzerinde tutulduğu bir ülke haline 
geldi.

Yasama, yürütme ve yargı organlarının temel işlevi 
Cumhurbaşkanının sözünü kıymetlendirmek ve 
gerçekleştirmekten ibaret.

Cumhurbaşkanının sözü ve kararı hilafına davranan tüm 
kesimlerin “düşman” ilan edildiği bir ülkede yaşıyoruz.

Böyle bir ülkede huzur olmasının, istikrar olmasının, 
güven olmasının imkanı yok.

Böyle bir ülkenin olağan biçimde yönetilmesinin imkanı 
yok.

Zaten yönetilemiyor da… Parlamenter demokrasiyi, 
güçler ayrılığını ve hukuk devleti anlayışını tamamen 
ortadan kaldıran mevcut tek adam rejimi, AKP’nin 
yönetim krizinin kurumsallaşmış ifadesidir.

Siyasi ömrünü çoktan tamamlayan, ülkeyi yönetme 
kabiliyetini tümüyle kaybeden iktidar partisi, kendi 
tükenişine ülkeyi de ortak etmek için elinden gelen her 
şeyi yapıyor.

Baştan aşağı yanlış ekonomik tercihleriyle ülkeyi içinden 
çıkılması zor bir krize sokan siyasi iktidar, artık tüm 
adımlarını “benden sonrası tufan” anlayışıyla atıyor.

Kendi yandaşlarının kasaları dolsun, kendi çıkar 
çevrelerinin çarkları dönsün diye halkı büyük bir sefalete 
sürüklüyor.

Devlet ihaleleriyle, çılgın projelerle Hazine garantili gelir 
elde eden şirketlerin ödemeleri yapılabilsin diye kamunun 
tüm kaynakları seferber edilmiş durumda.

Halkın üzerindeki vergi yükü hiç olmadığı kadar arttı. 
Halkın alın teri, bir avuç yandaşın kasasına akıyor.

Hazinesi tümüyle tüketilmiş, ödeme garantili projeler 

nedeniyle gelecek nesilleri bile borçlandırılmış, kamu 
işletmelerinin içi tamamıyla boşaltılmış, kamusal varlıkları 
swap anlaşmalarıyla ipotek edilmiş bir ülke tablosuyla yüz 
yüze bulunuyoruz.

Hayat pahalılığı, işsizlik, yokluk ve yoksulluk bütün 
toplum kesimlerinin yaşamını tehdit eder hale geldi.

Herkes bu duruma isyan ediyor.

Alın terinin karşılığını isteyen işçiler isyan ediyor. Aldıkları 
zam daha kursağından geçmeden eriyip biten memurlar 
isyan ediyor.

Çalışırken ölmek istemiyoruz, çalışma koşullarımızı 
düzeltin, sağlıkta şiddete hayır diyen hekimler ve sağlık 
çalışanları isyan ediyor.

Borç batağındaki esnaf isyan ediyor.

Açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılan emekliler 
isyan ediyor.

Hayatlarının baharında geçim derdine düşen gençler 
isyan ediyor.

Faturalarını ödeyemeyen, ay sonunu getiremeyen 
milyonlar isyan ediyor.

İnsanlar binlerce liralık elektrik-doğalgaz faturası ödemek 
istemiyor.

İnsanlar artık benzine, mazota, gaza gelen zamlardan 
bıkmış durumda.

İnsanlar her alışverişte değişen etiket fiyatları görmek 
istemiyor.

İnsanlar her yıl daha da artan vergi yükü altında ezilmek 
istemiyor.

İnsanlar artık bu iktidar tarafından yönetilmek, tek adam 
rejimi altında yaşamak istemiyor!

Peki bizler ne istiyoruz!

Bizler, bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları 
olarak üreten, sanayileşen, kalkınan, tarımda kendi 
yeterliliğini sağlayan ve hakça bölüşen bir ülke istiyoruz.

Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge ve inovasyona 
ağırlık veren; Dış girdilere bağımlı olmayan; Kamunun 
ekonomideki yönlendiriciliğini toplumsal yararlar 
doğrultusunda artıran; Sosyal refah-sosyal hukuk devleti 
anlayışını benimseyen; Erişilebilir, nitelikli, ücretsiz sağlık, 
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eğitim, sosyal güvenlik hizmetlerini öngören; Doğayla, 
tarihle ve insanla barışık; İstihdam, emek ve halk odaklı 
bir kalkınma planlamasının yaşama geçirilmesini istiyoruz.

İşsiz üyelerimize istihdam alanları açılmasını istiyoruz.

Mühendis, mimar ve şehir plancısı istihdamında, almış 
olduğumuz, eğitim, vermiş olduğumuz hizmet ve 
üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun niteliğine uygun 
ve insanca yaşanacak bir asgari ücret belirlenmesini 
istiyoruz.

Daha fazla istihdam ve adil bir gelir dağılımı istiyoruz.

Ücret ve hak kayıplarımızın giderilmesini istiyoruz. 
Güvenli ve güvenceli çalışma koşulları istiyoruz.

Kamuda daha fazla istihdam istiyoruz. Kamu çalışanı 
üyelerimizin ek göstergelerinin ve özel hizmet 
tazminatlarının eşdeğer kadrolara uygun olarak 
güncellenmesini ve yükseltilmesini istiyoruz.

Liyakata dayalı bir kamu yönetimi istiyoruz.

Haksız, hukuksuz bir şekilde, haklarında herhangi bir 
yargı kararı olmadan işlerinden atılan tüm üyelerimizin 
tüm haklarıyla görevlerine iade edilmesini istiyoruz.

Emekli maaşlarımızın insanca yaşanabilecek bir düzeye 
yükseltilmesini istiyoruz.

İnsan onuruna uygun bir yaşam, insan onuruna yaraşır bir 
gelecek istiyoruz.

Ve bu geleceği kurmak için mücadele ediyoruz.

Bu iktidarın artık halkın yaşamını iyileştirmek, ülkenin 
geleceğini kurtarmak gibi bir derdi kalmadı.

Bu iktidarın tek derdi yıllardır kurdukları sömürü 
düzenini ne pahasına olursa olsun devam ettirmek. Bu 
iktidarın derdi, yandaşlarına verdikleri garantili ihalelerin 
ödemelerini aksatmamak.

Bu iktidarın derdi, ülkenin tüm varlıklarını, tüm 
kaynaklarını, tüm güzelliklerini eşine dostuna peşkeş 
çekmek. Bu iktidarın derdi, dinci gericiliği halka yaşam 
tarzı olarak dayatmak.

Bu sömürü düzeni sürsün diye yapmadıkları hiçbir şey 
kalmadı.

Bu ülke halkını kutuplaştırarak birbirinin düşmanı haline 
getirdiler. Bu ülkenin aydınlarını, sanatçılarını, bilim 
insanlarını hedef gösterdiler. Toplumsal muhalefeti polis 

şiddetiyle baskı altına aldılar.

Muhalif siyasetçileri, gazetecileri, sosyal medya 
kullanıcılarını hukuksuz biçimde cezaevlerine attılar. 
Kazanamadıkları seçimleri yok saydılar, seçimle 
alamadıklarına kayyumla el koydular. Üniversitelerin, 
bilimin, tekniğin ve aklın sesine kulak tıkadılar.

Anayasa değişikliğiyle güçler ayrılığı ilkesini ortadan 
kaldırarak parlamentoyu etkisiz hale getirip hallk 
egemenliği yerine kişi ve parti egemenliğini getirdiler.

Yargıyı iktidarın güdümüne sokup hukukun üstünlüğü 
anlayışını tamamen bitirdiler.

Kindar ve dindar bir nesil yetiştirme hedefiyle okul 
öncesinden üniversiteye kadar eğitimin her alanında 
büyük tahribatlar yarattılar.

Milli eğitim Bakanlığından yandaş sendikalara, Diyanet 
İşleri Başkanlığından iktidar destekli vakıflara, cemaatlere 
kadar farklı kollarda yürütülen planlı çalışmalarla laikliğin 
tümüyle tasfiye edildiği,  bütün yaşamın dinsel hükümler 
uyarınca düzenlendiği bir devlet yapılanması inşa etmeye 
uğraştılar, hala uğraşıyorlar.

Bugün elimizde her alanda harabeye dönmüş bir ekonomi 
ve hukuktan bürokrasiye kadar her alanda çürümüş bir 
devlet yapısından başka bir şey kalmadı.

Ülkenin içinde bulunduğu bu durum, rant bağımlısı olmuş 
siyasi iktidarı, yakın çevresini doyurabilmek için her gün 
yeni rant alanları yaratmaya mecbur bırakıyor.

Ülkenin mevcut tüm kaynakları tükendiği için de iktidarın 
yeni hedefi bugüne kadar koruma altında tutulan 
tarihimiz, doğamız ve tabiat zenginliklerimiz haline geldi.

Bu ay başında yapılan yönetmelik değişiklikleriyle önce 
zeytinliklerimizin Madencilik faaliyetleri kapsamında 
sökülmesine izin verdiler. Ardından da koruma altındaki 
sit alanlarının yapılaşmasına yol verdiler.

Bu yönetmelik değişiklikleri pek çok açıdan anayasaya 
ve yasalara aykırı olduğu gibi kamu yararıyla da hiçbir 
biçimde bağdaşmamaktadır.

İklim değişikliği, kuraklık, savaş gibi nedenlerle gıda 
krizinin geleceğimizi tehdit ettiği, Ukrayna’da yaşanan 
savaş nedeniyle yemeğe koyacak yağ bulamayacak 
duruma geldiğimiz bir dönemde zeytinliklerin yok 
edilmesi, bu ülkeye, bu ülke halkına yapılabilecek en 
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büyük kötülüklerden biridir.

Bu yönetmelik değişiklikleri tarihe, doğaya ve vatana 
ihanetin simgesidir.

Önüne geçilmediği takdirde ülke tarımımızı, doğal 
varlıklarımızı ve tarihi mirasımızı gelecek kuşaklara 
ulaştırmamız hiçbir biçimde mümkün olmayacaktır.

TMMOB ve bağlı odaları olarak, meslek uygulama 
alanlarımızda kamu  zararı doğuracak tüm uygulama 
ve düzenlemelerde olduğu gibi tıpkı Kanal İstanbul’da, 
Nükleer santral projelerinde, AOÇ’ta, İkizdere’de, 
Soroz körfezinde, Karasu’da, Hasan Keyif’te, Fırtına 
vadisinde, ülkemizin dört bir yanında yaşanan yüzlerce 
özelleştirme rant, tahrip , talan girişimlerinde olduğu gibi  
bu iki yönetmelik değişikliğini de yargıya taşıdık.

Bu yağmaya hiçbir biçimde izin vermeyeceğiz!

Bildiğiniz gibi bu pazartesi günü Gezi davasının duruşması 
vardı.

Bu dava bir yargı felaketine, bir adalet utancına dönüşmüş 
durumda.

Yargılananlar arasında TMMOB yönetim Kurulu üyemiz 
Mücella Yapıcı var.  Dönemin Şehir Plancıları Odası 
İstanbul Şube başkanı Tayfun Kahraman var. Mimarlar 
Odamızın hukuk danışmanı Can Atalay var.

Tümüyle barışçıl eylemler darbe teşebbüsü gibi 
nitelendirilerek, Savcılık tarafından Osman Kavala ve 
Ayşe Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis,  
diğer arkadaşlarımız için de 15 yıldan 20 yıla kadar hapis 
cezaları isteniyor.

Uydurma delillerle, kurmaca iddianamelerle, asılsız 
suçlamalarla defalarca yargılanan, her seferinde beraat 
eden arkadaşlarımız her seferinde kendilerini yeniden 
mahkeme huzurunda buluyorlar.

Arkadaşlarımız bir halk hareketinin, demokratik bir 
direnişin parçası olduğu için yargıya her türlü yöntemle 
müdahale edilerek ısrarla cezalandırılmak isteniyor.

Bu müdahalelerin arka planında AKP’nin Laiklik ve 
cumhuriyetle hesaplaşma fikrinin olduğunu hepimiz 
biliyoruz.

AKP’nin 2023 Hedefleri arasında önemli bir yeri olan 
Topçu Kışlası’nın inşası, cumhuriyetle, cumhuriyet 
fikirleriyle hesaplaşma adımlarından biriydi.

Gezi Direnişi’nin bu hesapları bozması AKP’de büyük bir 
travma yaratmıştır.

Bu travmanın acısını o direnişi değersizleştirerek, 
o direnişe katılanları kriminalize ederek bastırmak 
istiyorlar.

Ne kadar çabalarsa çabalasınlar, ne kadar uğraşırsa 
uğraşsınlar Gezi’nin masumiyetine, Gezi’nin haklılığına, 
Gezi’nin gerçekliğine en ufak bir leke süremeyecekler. 
Gezi bu ülkenin onurlu geçmişi, umutlu geleceğidir.

Gezi Direnişi bu topraklarda insanlığın ortak değerlerine, 
haklara ve özgürlüklere, ağaca, doğaya ve kamusal 
mekânlara sahip çıkma iradesinin, geleceği kazanma 
mücadelesinin zirvesidir.

Gezi’de uğruna milyonların mücadele ettiği değerlere ne 
pahasına olursa olsun sahip çıkacağız.

Bu davanın savcıları darbecilerle kol kola gezerken, 
bizler darbecilerden, cemaatçilerden, çetelerden hesap 
soruyorduk.

Ne yaparlarsa yapsınlar dostlarımızın isimlerini ve 
mücadelesini kirletemeyecekler.

Ne yaparlarsa yapsınlar, Gezi davasında yargılanan 
dostlarımıza sahip çıkacağız. Gezi’de hayatını kaybeden 
gençlerimizin anılarına ve düşlerine sahip çıkacağız.

22 Nisan’da yapılacak bir sonraki duruşmada da 
dostlarımızın yanında çağlayan Adliyesinde olacağız.

Direnişin ilk haftasında Gezi Parkına asılan bir pankartta 
“Siz yokken burada olan ağaçlar siz giderken de burada 
selâm duracaklar" diye yazıyordu.

İşte AKP’nin gidişinin arifesindeyiz ve o parktaki ağaçlar 
orada durmaya devam ediyorlar, hem de hepimizi 
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coşkuyla selamlayarak.

Oldukça kötü bir ülke tablosuyla karşı karşıyayız ama 
Nazım Ustanın belirttiği gibi bizim de boyun eğmez 
umudumuz ve eksilmeyen mücadele kararlılığımız var.

Ne diyor Usta:

“Düşmezse düşmesin yakamızdan ölüm,

Bizim de üstümüze güneş doğacak gülüm,

Gülüşüne bir kurşun sıksa da ölüm,

Unutma ki umuda kurşun işlemez GÜLÜM”

Gerçekten de Ustanın dediği gibi, ülkenin içinden geçtiği 
tüm olumsuz koşullara baskı ve tehdit politikalarına 
rağmen geniş halk kesimlerinin halk egemenliğine, sandık 
iradesine, alın terlerine,  madenlerine, ormanlarına, 
kentlerine, üniversitelerine, toplumsal cinsiyet  eşitliğine, 
haklara, özgürlüklere ve çocuklarının geleceğine sahip 
çıkma iradesi de bir umut ışığı gibi parlıyor.

Bugün ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürülen 
toplumsal olana sahip çıkma, hak arama ve protesto 
eylemleri bu karanlığın sonunda doğacak güneşi, bu kışın 
sonunda gelecek baharı müjdeliyor bizlere…

TMMOB örgütlülüğü olarak meslek uygulama 
alanlarımızda hazırladığımız bilimsel raporlarla;

Şehirlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, 
tarım alanlarımızın, kamuya ait işletmelerimizin, 
madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın 
yağmalanmasına karşı yürüttüğümüz hukuki mücadele ve 
açtığımız yüzlerce dava ile;

ülkenin her yerine yayılmış örgütlü gücümüzle halktan, 
emekten, barıştan ve demokrasiden yana tüm çabalara 
verdiğimiz etkin destek ile 2 yıl gibi kısa bir çalışma 
döneminde ülke genelinde tertiplediğimiz yüzlerce 
kongre, kurultay, sempozyum vb. etkinliklerimizle;

bu umut ışığının büyümesinde önemli bir rolümüzün 
olduğunu da biliyor ve bunun kıvancını yaşıyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada dinci gericiliğe 
karşı aydınlanma değerlerini ve laikliği, neoliberal yağma 
politikalarına karşı toplumcu değerleri savunmaktan asla 
vazgeçmeyeceğiz.

Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği 
bu karanlık dönemde, ülkemize, mesleğimize ve 

değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak bir 
tereddüt yaşamadan mücadele eden tüm arkadaşlarımızı 
dostlukla kucaklıyorum.

Teoman Öztürk’ün, Suat Sezai Gürü’nün ve bu dönem 
yitirdiğimiz sevgili Yavuz Bayülken abimizin şahsında 
Oda ve TMMOB çalışmalarında emeği geçmiş tüm 
değerlerimizi, bağımsızlık, eşitlik, özgürlük ve demokrasi 
mücadelesinde yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımızı özlem ve 
saygıyla anıyorum.

TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, bağımsızlıktan, 
demokrasiden, barıştan, bilimden, laiklikten, halktan ve 
emekten yana yurtsever toplumcu mücadele çizgisini 
yarınlara taşıyabilmek için Odamızın yeni döneminde 
görev üslenecek tüm dostlarımı kutluyorum, başarılar 
diliyorum.

Konuşmama ülkenin kötüye giden tablosuna vurguyla 
başlamıştım ama Cemal Süreya’nın iyimser umuduyla 
bitireyim:

“Biz kırıldık daha da kırılırız

Ama katil de bilmiyor öldürdüğünü,

Hırsız da bilmiyor çaldığını

Biz yeni bir hayatın acemileriyiz

Bütün bildiklerimiz yeniden biçimleniyor

Şiirimiz, aşkımız yeniden,

Son kötü günleri yaşıyoruz belki

İlk güzel günleri de yaşarız belki

Kekre bir şey var bu havada

Geçmişle gelecek arasında

Acıyla sevinç arasında

Öfkeyle bağış arasında”

Güzel günleri hep birlikte yaşamak dileğiyle, Genel 
Kurulumuzun eşit, özgür, demokratik bir Türkiye 
mücadelemize, üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen 
bir ülke özlemimize katkı vermesi umuduyla hepimize 
kolaylıklar diliyorum.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, 

Yaşasın Mücadelemiz!”
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49. OLAĞAN GENEL KURUL SEÇİM SONUÇLARI 
VE SONUÇ BİLDİRİSİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 49. Olağan 
Genel Kurulu ve seçimleri, 26-27 Mart 2020 tarihlerinde 
Ankara’da Kocatepe Kültür Merkezi ve MMO Eğitim ve 
Kültür Merkezinde yapıldı.

Demokrat Mühendisler tekrar yönetimde

Demokrasi şenliği atmosferinde geçen genel kurul 
seçimleri, Demokrat Mühendisler’in adaylarını içeren tek 
liste üzerinden yapıldı. 

Seçimler sonucunda Odanın 49. çalışma döneminin 
Yönetim, Onur, Denetleme Kurulları ve MMO’yu 
TMMOB Genel Kurulu (100 delege) ile Yönetim 
Kurulu, Yüksek Onur ve Denetleme Kurullarında temsil 
edecekler blok olarak seçildi.

Seçimler sonucunda;  

Oda Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine Yunus Yener, 
Abdullah Selçuk Soylu, Elif Öztürk, Bedri Tekin, 
Harun Erpolat, Arife Kurtoğlu, Özgür Demirtaş, yedek 
üyeliklere Zafer Öztürk, Deniz Alp Yılmaz, Erhan İğneli, 
Melih Mehmet Hakkı Yılmaz, Defne Kıran, Fadime 
Gökkütük, Mualla Özgür Özkan,  

MMO’yu TMMOB Yönetim Kurulunda temsil etmek 
üzere şu anki TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, Tevfik Peker, Hüseyin Atıcı,  

TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na Battal Kılıç, 
TMMOB Denetleme Kurulu’na İlter Çelik,

MMO Onur Kurulu asıl üyeliklerine Mehmet Selçuk 
Göndermez, Nergiz Bilgin, Sadettin Özkalender, Ali 
Haydar Karaçam, Mehmet Özsakarya, yedek üyeliklere 
Ahmet Turan Dörtdemir, Tefik Demirçalı, Hasan Fehmi 
Belpınar, Osman Serter, Naci Erçolak

MMO Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine Erdal Taş, 
Hüseyin Kaya,  Hüseyin Dincer, Haydar Şahin, Osman 
Çakıl, Fikret Çaral,  Hakan Subaşı, Esra Elitaş, Ahmet 
İlbaşı, Aydın Güçkıran, Ali Aluç, Haluk Altay, Mahmut 
Köse, Adil Kesten, Gürsel Yayla, yedek üyeliklere 
Hüseyin Kalantar, İsmail Odabaşı, Durmuş Alpaslan 
Gürbüzer, Cumali Serdar Sönmez, İbrahim Emre 

Şenyer, Ali Rıza Çirkin, Mehmet Ünal Şenyurt, Nergis 
Uygun,  Neşet Aykanat, Bülent Öntaş, Remzi Çakmaklı, 
Tuncay Korkmaz, Niyazi Oğuz, Ayşegül Arslan Aydın, 
Hüseyin Çelik

seçildiler.

ODA YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI;

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 26-27 
Mart 2022 tarihlerinde yapılan olağan genel kurulunda 
seçilen 49. dönem Oda Yönetim Kurulu üyeleri arasında 
görev dağılımı yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında yapılan görev 
dağılımında Yunus Yener başkanlık, A. Selçuk Soylu 
başkanvekilliği, Elif Öztürk sekreterlik, Bedri Tekin 
saymanlık görevlerine getirildi.

MMO genel kurulunda yönetim kurulunun diğer 
üyeliklerine Arife Kurtoğlu, Harun Erpolat ve Özgür 
Demirtaş; yedek üyeliklere ise Zafer Öztürk, Deniz Alp 
Yılmaz, Defne Kıran, Erhan İğneli,Fadime Gökkütük, 
Mualla Özgür Özkan ve Melih Mehmet Hakkı Yılmaz 
seçilmişti.

Genel kurula sunulan Demokrat Mühendisler 49. Dönem 
Oda Çalışma Programı Taslağı, Oda Yönetim Kurulu ve 
Danışma Kurulu’nda görüşülerek karara bağlandıktan 
sonra MMO’nun yeni dönem çalışmaları programlı bir 
şekilde başlayacak.
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49. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ 
BİLDİRİSİ -TASLAK-

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 49. Olağan 
Genel Kurulu, 26 Mart 2022 tarihinde Kocatepe 
Kültür Merkezinde, genel kurul seçimleri 27 Mart 
2022 tarihinde Odamızın Eğitim ve Kültür Merkezinde 
yapılmıştır. Genel kurulumuzda önceki genel kuruldan 
bu yana yapılan çalışmalar ile ülke ve dünya durumu 
değerlendirilmiş; önümüzdeki yeni çalışma dönemine 
dair öneriler ve önergeler sunulmuş; daha güçlü bir Oda 
ve üreten, sanayileşen, kalkınan, hakça bölüşen bağımsız, 
demokratik bir Türkiye için mücadelenin sürdürülmesi 
gerekliliğine işaret edilmiş; Oda ve TMMOB organlarında 
görev alacak arkadaşlarımız seçilmiş ve aşağıdaki sonuç 
bildirisinin örgütümüz ve kamuoyuna sunulması oybirliği 
ile kararlaştırmıştır.

Genel kurulumuz, neoliberalizmin yıkıcı toplumsal 
sonuçlarının bütün dünyada açıklıkla görüldüğü bir 
dönemde toplanmıştır. Reel ücretlerde gerileme yanı 
sıra işsizlik, açlık ve yoksullukta ciddi artışlar vardır. 
Sağlıkta sosyalizasyon politikalarının serbestleştirme-
-özelleştirmelerle tasfiyesinin acı toplumsal sonuçlarına, 
Covid-19 salgınındaki yaklaşık 500 milyonu aşkın vaka ve 6 
milyonu aşkın insanın ölümü eklenmiştir. İklim değişikliği, 
gıda krizi, yoksulluk ve savaşların neden olduğu mülteci-
-göç hareketleri büyük boyutlara ulaşmıştır. Kapitalizmin 
krizleri ile ırkçılık ve milliyetçiliklerden beslenen 
neofaşizm, birçok ülkede güç kazanmıştır. Enerji, maden, 
hammadde, su kaynaklarının paylaşımı ile nüfuz alanları 
kavgası savaşlara, işgallere ve bir dizi tarihsel toplumsal 
soruna yol açmaktadır.

Covid-19 salgını, ABD’nin Çin’e yönelik ticaret savaşları, 
emperyalizmin NATO’yu parlatma-genişletme, Rusya’yı 
kuşatma, Çin’in yükselişini engelleme çabaları, Rusya-
-Ukrayna savaşı, kapsamlı ambargo ve yaptırımlar, nükleer 
füzeler dahil silahlanmanın artan boyutları ve dünya 
çapında tedarik-ticaret-emek ve finans zincirlerinde 
yaşanan kırılmalar, etkileri önümüzdeki dönemde 
yoğunlaşarak sürecek olan önemli gelişmelerdir. Bu 
gelişmeler dünya ekonomisi ve siyasetinin gelecek 
perspektiflerini etkileyecek boyutlardadır. ABD’nin 
başını çektiği tek kutuplu yeni dünya düzeni dönemi 
kapanmıştır, artık iki kutuplu/veya çok kutuplu bir 
dünya vardır ve uluslararası ticarette ABD doları 
hakimiyetinin geleceği sarsıntıdadır. Küreselleşmenin 

sonu, yeni bir dünya düzeni ve kurumları, uluslararası 
ticarette yeni para birimi/veya birimleri gibi konular 
epeydir tartışılmaktadır. Ukrayna savaşı, çeşitli yönleriyle 
gördüğümüz üzere bu süreci hızlandırmıştır. Bu genel 
dünya durumu, halklar açısından sosyal hak kayıpları, 
işsizlik, yoksullaşma, açlık, toplumsal parçalanma, mülteci 
akınları, insanlık dışı yaşam koşulları, kitlesel ölümler ve 
halklar arasında kuşaklar boyunca sürecek düşmanlıklara 
yol açıyor. Ancak bu olumsuzluklar geniş kitleler 
tarafından sorgulanıyor ve başka bir dünya özleminin 
yayılmasına da yol açıyor. Mevcut dünya durumu, halkçı, 
kamucu/toplumcu, sömürüsüz, savaşsız, barışçı seçeneği 
halkların önüne koymaktadır. Genel kurulumuz bu tek 
doğru insani alternatifin yanındadır.

AKP iktidarının izlediği dış politika Türkiye’nin jeostratejik 
konumundan dolayı gösterişli bir şekilde sunulmaktadır. 
Oysa dış politika sürekli zikzaklar, geri adımlar, 
yanlışlıklarla doludur ve esasen emperyalizme bağımlılığın 
gereklerini yerine getirme ile içerde toplumsal muhalefeti 
baskı altında tutarak iktidarın sürekliliğini sağlamak için 
militarist bir eksende belirlenmektedir. Emperyalizme 
bağımlılığa, şimdi gerici bölge ülkelerine finansal bağımlılık 
da eklenmiştir. Saray rejiminin izlediği emperyalizm ve 
NATO’cu politikanın aksine, militarist ve savaş yanlısı 
politikaları reddetmek; ülkede, bölgede, dünyada barışı 
ve halkların kardeşliğini savunmak; savaşlara ve işgallere, 
emperyalist ve her türden yayılmacılığa karşı çıkmak; 
savaş aygıtı NATO’dan çıkmak; ülkelerin içişlerine 
müdahale etmemek ve bağımsızlıklarına saygı duymak 
en doğru politikadır. Son yıllarda, neoliberal politikaların 
devamı olarak ülkemizde Cumhuriyet dönemindeki 
bütün olumlu gelişmeleri tasfiye eden köklü bir rejim 
değişikliği yaşanmıştır. Laiklik, demokrasi, kuvvetler 
ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, sosyal 
hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler, liyakat normu, 
kamunun ekonomi ve topluma yönelik üstlendiği olumlu 
işlevler ile kamusal hizmet ve denetimlerin tasfiyesi, 
rejim değişikliğinin karakteristik öğeleridir. Şimdi yoğun 
bir dinselleştirme ve gericilik, parti devleti, tek kişi 
egemenliği ve normsuz, kuralsız keyfi bir yönetim söz 
konusudur.

Tarihimizin bütün usulsüzlüklerini, yolsuzluklarını, 
kayırmacılıklarını, borçlanma düzeylerini, rant 
politikalarını, vergi adaletsizliklerini kat kat aşan, halkın 
yaşamını işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ile mahveden 
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bir kötülükler iktidarı, felaketler iktidarı vardır. Siyasal 
İslamın totaliter karanlığı ile kapitalizmin yeni tipte 
faşizmler yönelimi, bu iktidarda birleşerek cisimleşmiştir. 

Kürt sorununda “açılım”, “çözüm” gibi oyalama adımları, 
yerini militarist politikalar ve seçilmiş yasal temsilcileri 
hapse göndermeye, halkın oylarını yok saymaya bırakmış, 
inkâr ve asimilasyon politikaları devam ettirilmiştir. 
Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözüme 
kavuşturulması gereksinimi güncelliğini korumaktadır.

Serbestleştirme–özelleştirmeler, üretim ile ihracatın 
ithal girdilere bağımlılığı ve fason üretim olguları bu 
iktidar döneminde ülkemizi sanayisizleştirmiş, tarımı 
mahvetmiş, geçmişte kendi kendine yeten üretim yapan 
ülkemiz her alanda ithalata bağımlı hale gelmiştir.

Kamusal üretim, hizmet ve denetimin tasfiyesi, fason 
ve esnek üretim ile rant eksenli sermaye birikimi 
düzenlemeleri mühendislik hizmet ve uygulamaları 
ile meslek örgütlerimizi etkilemekte, mühendisliği 
değersizleştirmektedir. Mühendislik eğitimden başlayarak 
niteliksizleşme, yoksullaşma ve işsizlik kıskacındadır.

Muhalefet ve halkın iktidara tepkisi, şiddet tehditleri ve 
eylemleriyle bastırılmaya çalışılmaktadır. Ancak işçi, çiftçi, 
sağlıkçı, eğitimci, kadın ve tüm emekçi halk tepkilerinde 
görüldüğü üzere Türkiye bu sömürü ve istibdat rejimine 
teslim olmayacaktır.

Bizim safımız da burasıdır: TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası, tüm baskılara karşın dinmeyen toplumsal direniş 

dalgası içinde halk egemenliği/halk demokrasisi, eşitlikçi, 
sömürüsüz, laik, bilimin aydınlattığı ve geliştirdiği 
üreten, kalkınan, barış ve kardeşlik içindeki bağımsız bir 
Türkiye ve başka bir dünya için mücadele kararlılığını 
sürdürecektir.

Genel kurulumuz, emperyalizme, kapitalizme/
neoliberalizme, faşizme, gericiliğe, militarizme ve 
totaliter iktidara karşı birlik, mücadele, dayanışma, 
demokrasi platformu ve Cumhuriyetçi, laik, demokratik, 
halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olmuştur. Genel 
kurulumuz, emek ve demokrasi güçlerinin bu zeminde 
birliğine; sömürü-zulüm iktidarından kurtuluşun, 
toplumsal gereksinimleri esas alan kamucu politikalar 
ile emek ve bilim temeli üzerinde kurulacak yeni bir 
düzen için mücadele ile sağlanabileceğine işaret etmiştir. 
Genel kurulumuz, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve TMMOB Yasası’nın değiştirilmesinin sürekli 
gündemde olduğu koşullarda Odamız ve TMMOB’mizin 
özerk demokratik yapısının korunarak sürdürülmesi 
için mücadeleyi tarihi bir sorumluluk olarak önümüze 
koymuştur.

Yaşasın MMO, Yaşasın TMMOB, 

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

49. OLAĞAN GENEL KURULU
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ODAMIZ SEKRETER/SAYMANLAR TOPLANTISI
Odamız Sekreterler ve Saymanlar Toplantısı, 05-06 Mart 2022 tarihlerinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda; Şubelere, Oda faaliyetleri hakkında bilgi 
verildi ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Toplantı Katılım Listesi
Elif Öztürk  OYK Sekreter Üyesi
Bedri Tekin  OYK Sayman Üyesi
Fikret Çaral                        Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Evren Sağ  Oda Müdürü
Aysu Deniz Topak             Oda Teknik Görevlisi
Bülent Göksülük  Oda Teknik Görevlisi
Derya Baran  Oda Teknik Görevlisi
Doğukan Karaca    Oda Teknik Görevlisi
H. Cem Şavur  Oda Teknik Görevlisi
Meltem Özdemir  Oda Teknik Görevlisi
Abdullah Güney     Bilgi İşlem Sorumlusu
Burçin Çorbacı      Muhasebe ve Mali İşler Şefi
Ömer Tan Bastı     Personel Şefi
Selma Post            Büro Şefi
Şirin Aykul             Hukuk Danışmanı
Yılmaz Eren  Yayın Birimi Personeli
Mehmet Koç         Mali Müşavir
Özgür Koç              Mali Müşavir
Özgür Çelebi        Adana ŞYK Sekreter Üyesi
Selda Şengül          Adana ŞYK Sayman Üyesi
Hikmet Pekdur  Adana Şube Müdürü
Seyit Ali Korkmaz  Ankara ŞYK Sekreter Üyesi
Niyazi Kantar  Ankara ŞYK Sayman Üyesi
Cenk Lişesivdin  Ankara Şube Müdürü
Cüneyt Deniz Küheylan Antalya ŞYKSayman Üyesi
Melek Meşhur    Antalya Şube Müdürü
Emine Kaya  Bursa ŞYK Sekreter Üyesi
Filiz Engin Tambova Bursa ŞYK Sayman Üyesi
Kaan Özten  Bursa Şube Müdürü
Cihan Deligöz   Denizli ŞYK Sekreter Üyesi
Beycan Tekkoyun  Denizli ŞYK Sayman Üyesi
Behice Çetinkaya Dilbaz Denizli Şube Müdürü
B. Musa Mayda  Diyarbakır ŞYK Sekreter Üyesi
Mehmet Arığtekin Diyarbakır Şube Müdür Vekili
Birce Alkay  Edirne ŞYK Sekreter Üyesi

Emine Pınar Keskin  Edirne ŞYK Sayman Üyesi
Gülru Topçu  Edirne Şube Müdürü
Esra Turan  Eskişehir ŞYK Sekreter Üyesi
Melis Arıcıoğlu  Eskişehir ŞYK Sayman Üyesi
İlker Özcan  Eskişehir Şube Müdürü
Kemal Keskin       Gaziantep ŞYK Sekreter Üyesi
Kerem Yelekçi  Gaziantep Şube Müdürü
C. Ahmet Akçakaya İstanbul ŞYK Sekreter Üyesi
Hasan Özger  İstanbul Şube Müdürü
Sıdık Akman                  İstanbul Şube Teknik Görevlisi
Evrim Aksoy  İzmir ŞYK Sekreter Üyesi
Yıldız Sınmaz Uzgan İzmir ŞYK Sayman Üyesi
Necmi Varlık  İzmir Şube Müdürü
Murat Karasakal     Kayseri ŞYK Sekreter Üyesi
Berrin Eyidemir           Kayseri ŞYK Sayman Üyesi
Dursun Ayyıldız  Kayseri Şube Müdürü
Taylan Özkan  Kocaeli ŞYK Sekreter Üyesi
Serkan Demir  Kocaeli ŞYK Sayman Üyesi
Alpaslan Güven  Kocaeli Şube Müdürü
Metin Şahin  Konya ŞYK Sayman Üyesi
M. Levent Şam             Konya Şube Müdürü
Mehmet Çakmak  Mersin ŞYK Sekreter Üyesi
İsmail Oğuz  Mersin ŞYK Sayman Üyesi
Ayşe İşdar                     Mersin Şube Müdürü
Nail Yolaydın         Samsun ŞYK Sekreter Üyesi
Kadir Erdoğan  Samsun ŞYK Sayman Üyesi
Sena Sağlam  Trabzon ŞYK Sekreter Üyesi
Sinan Koç              Trabzon ŞYK Sayman Üyesi
İlknur Mengüç  Trabzon Şube Müdürü
Ayhan Hilalci  Zonguldak Şube Müdürü
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ASANSÖR SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ YAYIMLANDI
Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası adına İzmir Şubeleri yürütücülüğünde 18-20 Kasım 2021 tarihlerinde 
İzmir’de gerçekleşen Asansör Sempozyumu 2021’in sonuç bildirisi yayımlandı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından 
düzenlenen Asansör Sempozyumu, 18-20 Kasım 2021 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  

Açılış oturumu ve Panellerin Tepekule Kongre Merkezi/
İzmir Anadolu Salonu’nda yüz yüze ve aynı zamanda 
çevrimiçi olarak, bildiri sunumlarının ise çevrimiçi olarak 
zoom ve youtube üzerinden yayınlandığı etkinliğe 
yaklaşık 800 kişi katılmıştır. Daha sonraki izlenme 
oranlarına bakıldığında 01 Mart 2022 itibariyle 3676 kişi 
tarafından izlenmiş olduğu ve halen izlenmeye devam 
edildiği anlaşılmıştır.

Sempozyum boyunca 7 oturumda 14 bildiri sunumu 
gerçekleştirilmiş, “Türkiye’de Asansörlerin Uygunluk 
Değerlendirmeleri ve Periyodik Kontrolleri, Piyasa 
Gözetimi ve Denetimi Arasındaki İlişki” konulu panele;  
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel 
Müdürlüğü, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji 
ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü, Türkiye 
Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED), Asansör 
ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD), 
Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği 
(EAYSAD), TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO), Royal Cert Belgelendirme Gözetim Hizmetleri 
A.Ş., TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) 
temsilcileri katılım sağlamış, “Binalarda Asansörlerin 
Deprem ve Yangın Anında Durumları” başlıklı panele; 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türkiye Asansör 
Sanayicileri Federasyonu (TASFED), Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD), TMMOB 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası (MMO) temsilcileri katılım sağlamış, 
konular ayrıntılı olarak tartışılmış, görüş ve öneriler 
üretilmiştir.

Sempozyum sonucunda aşağıdaki konuların 
kamuoyuna sunulması karar altına alınmıştır:

1. Asansör tasarımı, projelendirilmesi, montajı, 
revizyonu, bakımı ve periyodik kontrolü, malzeme, risk 

değerlendirmesi, iş güvenliği, enerji verimliliği, mevzuat 
ve ilgili standartlar üzerine teorik ve uygulamalı bilgiye 
sahip uzmanlaşmış mühendislere sektörün gereksinim 
duyduğu, asansörlerin sadece elektrik, makine ve 
mekatronik mühendisliği disiplinlerinin meslek alanına 
girdiği, asansörlerin tasarımından projelendirilmesine, 
montajından işletilmesine, bakımından periyodik 
kontrolüne kadar tüm hizmetlerin mühendislik hizmeti 
olduğu vurgulanarak, Odalarımızın tüm bu süreçte 
meslektaşlarına yönelik eğitim ve belgelendirme 
faaliyetlerini geliştirerek sürdürmesi ve bunun ivedilikle 
mevzuata girmesi gerekliliği belirtilmiştir.

2. Meslek odalarının kuruluş yasalarının verdiği görev 
çerçevesinde, kamu yararına ve kamu adına sürdürdüğü 

Anadolu Caddesi No: 40 
K: M2  Bayraklı - İZMİR

Tel: (232) 462 33 33 / 221  
Faks: (232) 486 10 50

asansor.mmo.org.tr // asansorsempozyumu-izmir@mmo.org.tr
asansor.emo.org.tr // asansorsempozyumu-izmir@emo.org.tr

İLETİŞİM - TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

X.

18-19-20 Kasım 202118-19-20 Kasım 2021

Etkinliğimiz Online
gerçekleşecektir.
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üretim ve denetim hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi 
amacıyla, mesleki denetim hizmetlerinin önündeki yerel 
ve merkezi siyasi iktidarlarca konulan tüm engellerin ve 
sınırlamaların kaldırılması gerektiği ve mesleki denetimin 
olmazsa olmaz koşulunun “uzmanlık ve belgelendirme” 
olduğu belirtilmiştir.

3. Sektörün nitelikli ara elemana gereksinim duyduğu, 
ülkemizin teknik eleman yetiştirme konusunda eğitim 
politikasının olmaması nedeniyle meslek yüksekokullarının 
ve meslek liselerinin sanayinin gereksinimi olan nitelikli 
ara elemanı yetiştiremediği, bu konudaki en önemli 
görevin Milli Eğitim Bakanlığı’na düştüğü belirtilerek, 
üniversitelere, ara teknik eleman yetiştiren okullara, 
meslek odalarına ve asansör sektör derneklerine önemli 
görevler düştüğü vurgulanmıştır.

4. Binaların güvenli ve konforlu asansör tesis edilmesine 
uygun olarak projelendirilmesi ve yapımında sıklıkla 
eksiklikler yaşandığı, bina tasarımı aşamasının en başında 
asansöre ilişkin hususların belirlenip ilgili projelerin 
gerektiği şekilde oluşturulmasının önemi belirtilmiş; 
asansör avan ve uygulama, mimari ve statik projelerin 
tekniğe ve mevzuata uygun olarak hazırlanması ve 
uygulanması konularında sorumlulukların tanımlanıp, 
yaptırımların belirlenmesi için yasal düzenlemelerin 
gerekli olduğu ifade edilmiştir. Bu noktada binaları 
yaptıranlar ve yapı denetim firmalarına somut 
sorumluluklar yüklenmesi, Meslek Odalarının süreçte 
aktif olarak yer alması hususunun mevzuatlarda net 
olarak belirtilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

5. T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 
verilere göre 2021 yılı Kasım ayına kadar tescil öncesi 
ilk periyodik kontrollerde 26.913 adet asansörün A-tipi 
muayene kuruluşlarınca kontrollerinin gerçekleştirildiği 
görülmüştür. 

Verilerin incelenmesi sonucu uygunluk değerlendirme 
süreçlerinden geçen asansörlerin %65’inde uygunsuzluk 
tespit edilmesi dolayısıyla bu süreçlerin iyileştirilmesi 
için onaylanmış kuruluşlara, monte eden firmalara ve 
güvenlik aksamı imalatçılarına 7223 sayılı Ürün Güvenliği 
Kanunu kapsamında denetimlerin gerçekleştirilmesi 
gerektiği değerlendirilmiştir.

6. Asansör periyodik muayenesinin, asansörün teknik 
düzenlemeye uygunluğunun kontrolü olmadığı belirtilmiş, 
bu ayrımın net olarak yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

7. Onaylanmış kuruluşların modüler uygulamalarının doğru 
yürütülemediği, tescil öncesi ilk periyodik kontrolden 
geçemeyen bir ürünün Modül G belgelendirmesi ile 
bu süreci geçebildiği, Modül B uygulamasının asansör 
tasarım incelemesi olmaktan çıkarılarak, son kontrol 
formu doldurulması seviyesine getirildiği, Modül B+E 
uygulamasının ise apayrı bir probleme dönüşerek, usta 
onaylı asansör sertifikası haline getirildiği, asansör tasarımı 
ve incelemesi yerine bir uygulama projesi denetimine 
dönüştürüldüğü, güvenlik gerekleri, hesap, mukavemet, 
çözümlerinin aranmaz olduğunun tespiti yapılmıştır.

8. Asansör konusunda en fazla onaylanmış kuruluş ve 
denetim kuruluşu bulunan ülkelerden biri olduğumuz 
halde asansör montajı ve ürün kalitesinde aynı oranda 
bir yükselişten maalesef bahsedilemediği, yapılan 
testlerde birçok çalışmayan sertifikalı ürün tespit edildiği 
ifade edilmiştir. Bu kadar uygunsuz ürünün piyasaya 
sertifikalı olarak sürülebilmesinin sistemin güvenilirliği 
ve ülkemizdeki işleyişinde sorun yarattığı ve düzeltilmesi 
için gerekli çalışmalara hemen başlanması gerektiği 
belirtilmiş, onaylanmış kuruluşlar arasında da eşgüdümün 
sağlanması gerektiği değerlendirilmiştir.

9. Onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılan birçok 
risk analizinin temel sağlık ve güvenlik gereklerini tam 
olarak sağlayıp sağlamadığı konusunda ciddi şüphelerin 
olduğu belirtilmiş, Onaylanmış kuruluşların ve denetim 
firmalarının uygulama yöntemleri, uygulama sonuçları 
ve sahadaki test sonuçlarının takip edilmesinin gerektiği, 
buradan elde edilen sonuçların, Bakanlık ve TÜRKAK 
tarafından firmaların (üretici, montaj, onaylayan ve 
kontrol) denetimleri için de kullanılması gerektiği tespiti 
yapılmıştır.

10. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 
verilere göre 2021 yılında kasım ayına kadar 574.684 
adet asansörün periyodik kontrolünün gerçekleştiği ve 
bu asansörlerin periyodik kontrollerde yaklaşık %43,45 
kırmızı, %8,22 sarı, %35,24 mavi ve %13,09 oranında 
yeşil etiket aldığı; takip kontrolleriyle birlikte bu oranların 
düştüğü görülmüştür. 

Kontrol ve iyileştirme faaliyetlerinin asansörlerin güvenlik 
seviyelerini günden güne iyileştirdiği ifade edilmiştir. 
Ancak geçen yıl yeşil alan bir asansörün bu yıl tekrar kırmızı 
almasının insanların kafasını karıştırdığı değerlendirilmiş, 
Bakanlığın yetkili montaj ve bakım firmalarına yönelik 
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denetimleri genişleterek sürdürmesinin bu durumu 
engelleyeceği vurgulanmıştır.

11. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında 
A Tipi muayene kuruluşlarınca yerine getirilen periyodik 
kontrol çalışmasının sağlıklı ve verimli bir şekilde 
yürütülebilmesi için, halkın konu hakkında bilgilendirilmesi 
gerektiği, bu konuda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
ilgili muayene kuruluşları, meslek odaları ve sektör 
derneklerinin ortak davranması gerektiği vurgulanmıştır.

12. Muayene, uygunluk değerlendirme ve asansör 
yapım süreçlerinde işin parasal kısımlarından çok fenni 
kısımlar ön plana çıkartılması gerektiği, gereğinden 
fazla parasal kısımların ön plana çıkması durumunda 
yapılan faaliyetlerin başarıya ulaşmasının çok zor olduğu 
vurgulanmıştır.

13. A-tipi muayene kuruluşlarının Asansör Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirdikleri 
kontroller esnasında asansörlere monte edilmiş olan 
güvenlik aksamlarının tespit edilmesi ve verilerin 
Bakanlık Asansör Takip Sistemi’ne (ASTAK) aktarılması 
sağlanmıştır. 

Bununla birlikte güvenlik aksamlarının testlerin 
Bakanlık ile protokol imzalayan Türkak’dan akredite bir 
laboratuvara yaptırılmaya başlandığı, kasım 2021 tarihine 
kadar 26 adet üründen numune alındığı ve 13 adet 
ürünün değerlendirmesinin tamamlandığı, 8 adet adet 
ürünün test ve muayenesinin sonucunun uygunsuz çıktığı 
ve test ve muayenelerin devam ettiği belirtilmiştir. 

Güvenlik aksamlarına yönelik PGD faaliyetlerinde test 
ve muayenelerin akredite laboratuvarlarda yapılmaya 
devam etmesi ve laboratuvarlar arasında da eşgüdümün 
sağlanması gerektiği değerlendirilmiştir.

14. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile birlikte 
yapılmaya başlanılan asansörlerde yüklü testlerin önemi 
dile getirilmiş, bunun bir zorunluluk olduğu ve teknik 
düzenleme kapsamında sağlıklı olarak yapılmadığı ifade 
edilmiştir.

15. Yüksek yapılarda uluslararası uygulanmaları da 
dikkate alarak bina yüksekliği, bina genişliği, bina tipine 
ve kullanıcı yüküne göre değerlendirme yapılarak acil 
durum asansörü sayısının gözden geçirilmesi ve ilgili 
ulusal mevzuatlar bu doğrultuda güncellenmesi gerektiği 
değerlendirilmiştir.

16. Ülkemizde insan yoğunluğunun çoğunlukta olduğu 
yerleşimlerin deprem kuşağında yer alması dolayısıyla 
binalarda asansörlerin depreme karşı tasarımlarının 
gözden geçirilmesi ve deprem riski olan bölgelerde 
yapılacak olan asansörlerin bu doğrultuda imal ve monte 
edilmesi gerektiği ve uluslararası standartların dikkate 
alınması gerektiği vurgulanmıştır.

17. Asansörlerin, engelliler ve hareket kısıtlılığı bulunan 
kişiler için öncelikli gerekliliklerden olduğu, asansörlerin 
farklı engel gruplarından kullanıcılar için gerekli 
donanımlarla monte edilmesi ve işletilmesi gerekliliği 
vurgulanmıştır. 

Asansörler için Türkiye’ye özel engelilik sınıfı olmadığı, 
tüm dünyada geçerli olan standartların takip edilmesi ve 
uygulanması gerektiği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 
ve diğer ulusal mevzuatlarımızın bu anlamda gözden 
geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

18. Asansör Yönetmeliklerine ve standartlara uygun 
üretim, bakım, piyasa gözetim ve denetimi ile periyodik 
kontrol uygulamalarında yaşanan sorunların çözümüne 
ilişkin etkin koordinasyon zeminlerinin yaratılmasının 
gerekliliğinden hareketle, asansör alanındaki sorumlu 
kurum ve kuruluşların (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapı ruhsatı vermekle 
yetkilendirilen kuruluşlar, onaylanmış kuruluşlar, A tipi 
muayene kuruluşları, asansör montaj ve bakım firmaları, 
bina yöneticileri, sektör dernekleri ve meslek odalarının) 
bu sorunların çözümünde bilginin paylaşılmasına önem 
vermeleri, ortak çalışmalar gerçekleştirmeleri ve işbirliği 
içinde çalışmalarının gerekliliği vurgulanmıştır.

19. Türkiye’nin iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk 
sıralarda, ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci 
sırada olduğu gözetilerek, özellikle işverenler ve çalışanlar 
olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği kültürünün 
yerleşmesi için başta T.C. Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıklara, işverenlere, 
işveren örgütlerine, sendikalara, yazılı ve görsel basına, 
meslek odalarına ve sektörel derneklere önemli görevler 
düştüğü vurgulanmıştır.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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PANDEMİYİ BİTMİŞ GİBİ VARSAYANLARI UYARIYORUZ: 
BİLİMSEL-TEKNİK ÖNERİLERİMİZE KULAK VERİN!

Oda Başkanı Yunus Yener, 6 Mart 2022 tarihinde “Pandemiyi Bitmiş Gibi Varsayanları Uyarıyoruz: Bilimsel-
Teknik Önerilerimize Kulak Verin!” başlıklı bir açıklama yaparak uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın 2 Mart 2022 tarihinde Bilim Kurulu 
Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; “Artık açık havada 
maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda ha-
valandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterile-
biliyorsa maske takmak artık şart değil. 

Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir 
kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapıl-
mayacak. 

Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. 

Okullarda, iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şek-
lindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif 
çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eği-
tim devam edecektir” denilmektedir.

Burada bahsedilen “Kapalı ortamlarda havalandırma ye-
terliyse (…) maske takmak şart değil” hususunda bazı 
noktalara değinmek ve açıklama yapmak toplum sağlığı 
açısından gerekli olmuştur.

Bildindiği üzere binalarımız ve binalardaki mekanik tesi-
satlar pandemi şartlarına göre yapılmamıştır. 

Covid-19 pandemisi başlangıcından itibaren Odamız ve 
Odamız dahil onbir meslek kuruluşu ve hekim dostla-
rımızın içinde yer aldığı İklimlendirme Teknik Kurulu, 
mevcut binaların pandemi şartlarında kullanılması konu-
sunda birçok çalışma yapmış ve kamuoyuyla bu çalışma-
ları paylaşmıştır.

Mevcut binaların büyük bir kısmının havalandırma ve kli-
ma sistemlerinin pandemiye uygun olmadığı, yeterli taze 
hava ihtiyacının düzenli sağlanamayacağı da göz önüne 
alındığında bulaş riskinin artacağını, bu nedenle kapa-
lı alanlarda, aşağıda okullar için verdiğimiz örneğin ve 
Odamızın internet sitesindeki (https://www.mmo.org.tr/
merkez/iklimlendirme-teknik-kurulu-calismalari) güncel ve 
güvenilir tavsiyelerin dikkate alınması gerektiğini bir defa 
daha vurgulamak istiyoruz.

• Kapalı alanlarda havalandırmanın yeterliliğinin, önce-
likle taze hava sağlanmasına bağlı olduğu, virüsün ka-
palı mahallerdeki etkisini yok edebilmek için bu ma-

hallerdeki havanın, kullanım özelliklerine göre belirli 
katsayılarda mutlaka yenilenmesi ve içerde bulunan 
insanların ihtiyacı olan miktarda sağlanması gerekir.

• Örneğin: okullarda öğrenci başına asgari 10 lt/sn (36 
m3/h) taze hava ve sınıflarda saatte 5-6 kez hava de-
ğişimi yapılmalıdır.

• Yukarıdaki iki kritere göre hesap yapılarak içlerinde 
en büyük çıkan hangisi ise ona göre taze hava sağ-
lanmalıdır.

• Mekana taze hava sağlanırken havanın iletilmesi sıra-
sında virüsün enfekte olan kişiden sağlıklı kişilere bu-
laşmasını engelleyecek önlemler mutlaka alınmalıdır.

• Klima ve havalandırma cihazları mutlaka taze havay-
la çalıştırılmalı ve virüsün yayılmasını belirleyen nem 
şartları da istenen değerlere getirilmelidir.

• “Yeterli havalandırma” göreceli bir ifade olup, daha 
önce kamuoyuna sunduğumuz önerilere göre bina-
nın havalandırmasının yeterli olup olmadığı tespit 
edilmelidir. Binaların yeterli havalandırma şartlarını 
sağladıkları, MMO  tarafından eğitilip belgelendirilen 
uzmanlar tarafından belirlenmeli ve belgelendirilme-
lidir.

• Tesislerin periyodik olarak bakımları yapılmalı, pan-
demiye uygun halde tutulmaları ve bu önlemler da-
hilinde faaliyetleri sağlanmalıdır.

Ayrıca önemle belirtmek isteriz, her gün onbinlerce yeni 
vaka ve yüzlerce ölüm olayının görüldüğü ülkemizde 
pandemiyi adeta bitmiş varsayanlar, bugüne kadar oldu-
ğu gibi halk sağlığı önlemlerini dışlamakta ve asli sorumlu-
luklarını yerine getirmemektedirler. 

Önceki erken “normalleşme”lerin yol açtığı milyonlarca 
vaka ve onbinlerce ölümü dikkate almaksızın şimdi çok 
daha sorunlu yeni bir “normalleşme”ye gidilmesini çok 
sakıncalı buluyoruz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA BOMBALANAN NÜKLEER SANTRALLAR 
BÜTÜN DÜNYA İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR

NÜKLEER SANTRAL YAPIMCISI/İŞLETİCİSİ ŞİRKETLERİN ÇIKARLARINI 

ESAS ALAN NÜKLEER DÜZENLEME KANUNU TEKLİFİ GERİ ÇEKİLMELİDİR
Oda Başkanı Yunus Yener, 6 Mart 2022 tarihinde “Rusya-Ukrayna Savaşında Bombalanan Nükleer Santrallar 
Bütün Dünya İçin Tehdit Oluşturuyor. Nükleer Santral Yapımcısı/İşletcisi Şirketlerin Çıkarlarını Esas Alan Nük-
leer Düzenleme Kanunu Teklifi Geri Çekilmelidir” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Dünya, bir kez daha emperyalist emeller peşinde, eko-
nomik çıkarlar uğruna, büyük devlet iddialarını kanıtla-
mak hevesiyle başlatılan korkunç bir savaşın eşiğinde. Bi-
liyoruz ki, savaşlardan en çok kadınlar, çocuklar, yaşlılar, 
engelliler mağdur olur. Biliyoruz ki savaşlar halklar arası 
milliyetçi-şoven düşmanlıklar oluşturur ve körükler. Et-
kilerini başta Ukrayna halkı olmak üzere, Rusya, Avrupa 
ve tüm bölge ülkelerinde daha ilk günlerde hissettiren 
savaşın bedeli çok ağır olacaktır.

Dünyanın en büyük nükleer santral kazalarından bir olan 
Çernobil NGS kazasını yaşamış olan Ukrayna’da bugün 
Zaporijya ve diğer nükleer santrallar, savaşta hedef olma 
riski ile karşı karşıyalar. Zaporijya santral sahasında bulu-
nan bir binanın bombalanması sonucu çıkan yangın, nük-
leer santralların teknolojilerinden kaynaklanan kaza risk-
lerinin yanı sıra, muhtelif harici saldırıların, çatışmaların, 
savaşların doğuracağı risklerle de karşı karşıya olduğunu 
göstermektedir.

Ukrayna’nın çıkarı, bağımsız, egemen ve tarafsız bir ülke 
olarak toprak bütünlüğünün korunmasından geçiyor. 
ABD ve NATO, AB ve üye ülkeler Ukrayna’dan ellerini 
çektiğini açıklamalı, ülkeye silah ve mühimmat sevkin-
den bir an önce vazgeçmelidir. Rusya Federasyonu da, 
Ukrayna ve Belarus’u Rusya’ya katmayı meşru gören 
aşırı şoven söylemini terk etmeli, işgale son vermeli, 
Ukrayna’nın kayıtsız şartsız bağımsızlığını tanıdığını teyit 
etmelidir.

Bugünlerde ülkemizde de, nükleer santralların denetimi 
ve Nükleer Düzenleme Kurumu’nun çalışmalarıyla ilgili 
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, 24.02.2021 tarihin-
de bir grup AKP milletvekilinin imzasıyla, TBMM Başkan-
lığına sunulmuş, jet hızıyla komisyonlardan geçirilmiş ve 
TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanmıştır.

Bu kadar önemli ve stratejik bir konuyla ilgili temel bir 
yasal düzenlemenin, ilgili tüm kuruluşlar ve uzmanlar ta-
rafından ayrıntılı bir şekilde incelenmesine, irdelenmesi-
ne ve değerlendirilmesine imkan tanınmadan, adeta yan-

gından mal kaçırırcasına yapılması kabul edilemez. Yasa 
teklifi, nükleer santral yapımcısı/işletcisi şirketleri, atık 
bertaraf yükümlülüğünden kurtarmaktadır. 25-30 milyar 
dolar yatırım tutarı olan ve bir kaza halinde yaratacakları 
zarar milyarlarca dolara varabilecek olan santrallarda ya-
tırımcı ve işletmecilerin maddi sorumluluğu 700 milyon 
dolarla sınırlı tutulan şirketler kollanmaktadır.

Akkuyu NGS yatırımı için işletici Rus şirketinden, atık-
lara yönelik yapılacak harcamalar için dolar enflasyonu, 
dünya finansal konjonktürü gibi faktörler hiç dikkate alın-
maksızın, 60 yıl süre ile düşük bir rakam olan 0,15cent/
kwh alınmaya devam edilmesine yönelik madde de, Rus 
şirketini korumaya yöneliktir. Yukarıda örneklenenlerin 
dışında, teklifte kapsamlı bir şekilde ele alınması ve değiş-
tirilmesi gereken birçok husus daha bulunmaktadır.

Teklifte, bilgi ve birikimleri ile Nükleer Düzenleme 
Kurumu’nun çalışmalarına katkıda bulunabilecek bir Da-
nışma Kurulu vb. bir organ da öngörülmemiştir.

Teklifte, kurumun çalışmalarında şeffaflık, çalışmaların 
sonuçlarına dair bilgilere erişim, kurumda her düzeyde 
görev alanların yönetim ve denetime katılmaları, reaktör 
bölgesinde yaşayan halkın ve demokratik temsilcilerinin 
çalışmalar hakkında bilgi almasını sağlayacak düzenleme 
ve mekanizmalar da bulunmamaktadır.

Odamız, daha önce bir çok kez belirtmişti: Ülkemizin, 
yakıtından teknolojisine kadar dışa bağımlı, atık sorunu 
çözülmemiş, riskleri ortadan kalkmamış nükleer güç 
santrallarına ihtiyacı yoktur. Akkuyu NGS Projesi iptal 
edilmelidir. Mevcut tesisleri daha verimli çalıştırarak ve 
enerjiyi daha verimli tüketerek sağlanacak tasarrufun, 
yeni elektrik talebini karşılayamaması halinde, ilave elekt-
rik ihtiyacı yerli makine ve ekipmanlarla güneş ve rüzgar 
kaynakları değerlendirilerek ve çevre ile uyum içinde 
üretilmelidir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Ülkemizde aile, eğitim, çalışma yaşamı, istihdam başta 
olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında kadınla-
ra yönelik eşitsizlik ve şiddeti meşrulaştıran yaklaşımlar 
özellikle son yıllarda oldukça artmıştır. 

Ekonomik ve sosyal sömürü, kadınları toplumun alt bi-
reyleri olarak görme, cinsel istismar ve şiddet toplumda 
yaygınlaşmaktadır. 

Kamuoyunda “İstanbul Sözleşmesi” olarak da bilinen, 
“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlen-
mesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi”ni ilk imzalayan iktidarın rejim değişikliğiyle 
birlikte imzasını geri çekmesinin bu sürece katkıda bu-
lunduğu bilinmektedir. Aynı şekilde gerici rejimin inşasın-
da kadınların ikinci sınıf olarak görülmesi önemli bir yer 
tutmaktadır. 

Kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerdeki artışı körükle-
yen bir atmosfer söz konusudur.

Ancak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kez 
daha belirtmek isteriz ki kadınların ekonomik, siyasi, 
kısaca toplumsal yaşamın bütününde daha şiddetli bir 
sömürü, eşitsizlik ve şiddete maruz bırakılması, sadece 

kadınların değil tüm toplumun sorunudur. Kadınlar öz-
gürleşmeden hiçbir toplum özgürleşemez. Bu nedenle 
eşit, özgür, demokratik, uygar bir Türkiye mücadelesi, 
kadınların örgütlü mücadelesi ile birlikte başarıya ulaşa-
bilecektir.

Kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı her 
alanda verdikleri eşit ve özgür yurttaşlık mücadelesi, aynı 
zamanda ülkemizin laiklik, demokratikleşme ve özgürleş-
me mücadelesidir. 

Odamız bu onurlu mücadelelerinde kadın meslaktaşları-
mız ve tüm kadınlarla birlikte ve dayanışma içinde olmayı 
sürdürecektir.

Birlik ve dayanışmanın en güzel günlerinden biri olan 8 
Mart’ta ülkemizin dört bir köşesinde gericiliğe, sömürü-
ye, baskıya, şiddete, taciz, tecavüz ve cinayetlere karşı 
seslerini yükseltecek olan kadınların ve kadın meslektaş-
larımızın 8 Mart’ı kutlu olsun diyor, baskı ve şiddet sonu-
cu yaşamlarını kaybeden tüm kadınları sevgiyle, saygıyla 
anıyoruz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

KADINLARIN SÖMÜRÜSÜZ, ŞİDDETSİZ, EŞİT VE ÖZGÜR YAŞAM 
İSTEMLERİNİN VE GERİCİLİĞE KARŞI MÜCADELELERİNİN 

YANINDAYIZ
Oda Başkanı Yunus Yener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.
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06.03.2022
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Pan-
demiyi Bitmiş Gibi Varsayanları Uyarıyoruz: Bilimsel-Teknik 
Önerilerimize Kulak Verin!” başlıklı açıklama, BirGün Gaze-
tesinde “TTB yönetiminden yeni kararlara maskeli protesto” 
başlığıyla haber yapıldı.

07.03.2022
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Rusya-
Ukrayna Savaşında Bombalanan Nükleer Santrallar Bütün 
Dünya İçin Tehdit Oluşturuyor. Nükleer Santral Yapımcısı/
İşleticisi Şirketlerin Çıkarlarını Esas Alan Nükleer Düzenle-
me Kanunu Teklifi Geri Çekilmelidir” başlıklı açıklama, Bir-
Gün Gazetesinde “Bu yasa, şirketleri kurtarmak için yapıldı,” 
Evrensel Gazetesinde “Yasa nükleer şirketlerini kolluyor” ve 
Anayurt Gazetesinde “Akkuyu NGS Projesi iptal edilsin” baş-
lıklarıyla haber yapıldı.

12.03.2022
Odamız tarafından yayınlanan Türkiye Enerjide Nereye Gidi-
yor? Oda Raporu, Anayurt Gazetesinde “Fosil yakıtların payı 
azalmadı” başlığıyla haber yapıldı.

16.03.2022
Odamız tarafından yayınlanan “Sanayinin Sorunları ve Ana-
lizleri (78): “90 günde yüzde 45 üretici enflasyonu yaşandı, 
devamı gelecek!” başlıklı araştırma raporu, Ticari Hayat Ga-
zetesi Yazarı Bülend Kırmacı’nın köşe yazısında “Enflasyona 
mahkûm olmak veya olmamak” başlığıyla haber yapıldı.

25.03.2022
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin’in Diyarbakır’ın Kaya-
pınar ilçesi 3. Sanayi Sitesindeki bir oto tamir atölyesinde 
meydana gelen patlama hakkında verdiği demeç, BirGün 
Gazetesinde “Sanayi sitesinde patlama” başlığıyla haber 
yapıldı.

27.03.2022
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 26 Mart 
2022 tarihinde Ankara’da Kocatepe Kültür Merkezi’nde ya-
pılan 49. Olağan Genel Kurulu, BirGün Gazetesinde “Mühen-
disler boyun eğmez” ve Evrensel Gazetesinde “Bilimsel ger-
çekleri açıklamaktan geri durmayacağız” başlıklarıyla haber 
yapıldı.

29/30.03.2022
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 49. Olağan 
Genel Kurulu sonuç bildirisi ve ve seçim sonuçları, BirGün 
Gazetesinde “Demokrat mühendisler tekrar yönetimde,”  
Evrensel Gazetesinde “MMO’da demokrat mühendisler tek-
rar yönetimde,” Ankara Başkent Gazetesinde “Demokrat 
mühendisler tekrar yönetimde, (30.03.2022) Gaziantep 27 
Gazetesinde “Yönetime girdiler,” Gaziantep Ekspres Gazete-
sinde “MMO’da genel kurul yapıldı,” Gaziantep Referans Ga-
zetesinde “MMO’nun genel kurulu yapıldı,” Gaziantep Telgraf 
Gazetesinde “MMO Gaziantep Şubesi’nden Ankara çıkarma-
sı,” Gaziantep Zafer Gazetesinde “MMO’nun 49. Olağan Ge-
nel Kurulu yapıldı,” Gerçek Haber Gazetesinde “MMO Genel 
Merkezi kongresini yaptı” ve Güncel Gaziantep Gazetesinde 
“MMO Genel Merkezi’nde kongre” başlıklarıyla haber yapıldı.7 Mart BirGün

27 Mart Evrensel

29 Mart Başkent
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Mart 2022'de Eğitimlere Katılım

Mart ayı boyunca düzenlenen eğitimlere 426 kişi katıldı.

EĞİTİM ADI ŞUBE EĞİTİM TARİHİ
KATILIMCI 
SAYISI

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ İZMİR 1.03.2022 11
ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ ESKİŞEHİR 1.03.2022 5
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ İSTANBUL 4.03.2022 19
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ GAZİANTEP 3.03.2022 8
ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 
MÜHENDİSLİK YETKİLENDİRME EĞİTİMİ GAZİANTEP 7.03.2022 4
ADLİ TRAFİK KAZALARI BİLİRKİŞİLİK KURSU ESKİŞEHİR 7.03.2022 8
OTOMATİK KONTROL TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU ANKARA 7.03.2022 3
MEKANİK TESİSAT ANTALYA 7.03.2022 6
MEKANİK TESİSAT DENİZLİ 11.03.2022 7
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi DİYARBAKIR 7.03.2022 9
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme BURSA 7.03.2022 5
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme İZMİR 7.03.2022 5
MEKANİK TESİSAT UYGULAMA EĞİTİMİ İSTANBUL 11.03.2022 12
Soğutma Tesisati Mühendis Yetkilendirme Kursu BURSA 10.03.2022 7
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) MERSİN 11.03.2022 13
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) İSTANBUL 11.03.2022 11
MEKANİK TESİSAT ANKARA 11.03.2022 13
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme İSTANBUL 12.03.2022 10
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme GAZİANTEP 14.03.2022 6
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ İZMİR 14.03.2022 22
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ BURSA 15.03.2022 16
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ İZMİR 17.03.2022 9
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme DENİZLİ 15.03.2022 9
MEKANİK TESİSAT UYGULAMA EĞİTİMİ İZMİR 15.03.2022 7
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI KURSU İSTANBUL 17.03.2022 9
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ İZMİR 19.03.2022 9
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ BURSA 17.03.2022 13
ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME İSTANBUL 17.03.2022 12
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) İSTANBUL 18.03.2022 9
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme İSTANBUL 18.03.2022 13
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme ANTALYA 18.03.2022 5
ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 
MÜHENDİSLİK YETKİLENDİRME EĞİTİMİ BURSA 19.03.2022 11
ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 
MÜHENDİSLİK YETKİLENDİRME EĞİTİMİ İZMİR 21.03.2022 7
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ TRABZON 21.03.2022 15
MEKANİK TESİSAT İZMİR 21.03.2022 6
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ TRABZON 22.03.2022 15
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) İZMİR 23.03.2022 6
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ TRABZON 23.03.2022
LPG DOLUM TESİSLERİ ve OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ MERSİN 27.03.2022 7
ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 
MÜHENDİSLİK YETKİLENDİRME EĞİTİMİ TRABZON 28.03.2022 17
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi ESKİŞEHİR 28.03.2022 6
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme İZMİR 28.03.2022 11
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme GAZİANTEP 29.03.2022 6
ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ KONYA 28.03.2022 24
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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Nisan 2022 Eğitimleri Programı
Nisan ayında düzenlenecek olan eğitim programı aşağıda yer almaktadır. 

Programın güncel hali www.mmo.org.tr/egitimler adresinden takip edilebilir.

EĞİTİM ADI ŞUBE
EĞİTİM 
TARİHİ

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitim DENİZLİ 4.04.2022
Şantiye Şefliği ANTALYA 4.04.2022
Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3Gün) ANTALYA 6.04.2022
Şantiye Şefliği İSTANBUL 8.04.2022
Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi DENİZLİ 9.04.2022
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemani Kursu ANKARA 11.04.2022
Şantiye Şefliği İZMİR 11.04.2022
Asansör Avan Proje Hazirlama Mühendis Yetkilendirme Kursu ESKİŞEHİR 11.04.2022
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu TRABZON 11.04.2022
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu ANTALYA 12.04.2022
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi İZMİR 12.04.2022
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu ADANA 13.04.2022
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemani Kursu İSTANBUL 14.04.2022
Asansör Avan Proje Hazirlama Mühendis Yetkilendirme Kursu ANTALYA 14.04.2022
Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu İSTANBUL 14.04.2022
Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3Gün) İSTANBUL 15.04.2022
Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3Gün) MERSİN 15.04.2022
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu GAZİANTEP 15.04.2022
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu İZMİR 18.04.2022
Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3Gün) İZMİR 18.04.2022
Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Kursu ESKİŞEHİR 18.04.2022
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu KOCAELİ 18.04.2022
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi ANKARA 18.04.2022
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ (Elektrik 
Grubu) ANKARA 18.04.2022
Şantiye Şefliği ESKİŞEHİR 19.04.2022
Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu KOCAELİ 20.04.2022
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ ANKARA 20.04.2022
Asansör Avan Proje Hazirlama Mühendis Yetkilendirme Kursu DENİZLİ 21.04.2022
Yatirim Hizmetleri Mühendis Yetkilendirme Kursu ESKİŞEHİR 21.04.2022
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi İSTANBUL 21.04.2022
Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu ANKARA 22.04.2022
Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu ESKİŞEHİR 22.04.2022
Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi İZMİR 25.04.2022
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ ANKARA 25.04.2022
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi ESKİŞEHİR 25.04.2022
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemani Kursu BURSA 26.04.2022
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi İZMİR 26.04.2022
Şantiye Şefliği ADANA 26.04.2022
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu TRABZON 27.04.2022
Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu DENİZLİ 28.04.2022
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YAŞAMI SAVUNALIM, İŞ CİNAYETLERİNİ DURDURALIM!
3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü dolayısıyla işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak 
ve ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekmek için TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 
basın açıklaması yapıldı.

Bitmek bilmeyen salgın, art arda yaşanan afetler ve tüm 
acımasızlığıyla devam eden savaşın gölgesi altında geçir-
diğimiz bu günler, insan sağlığının ve hayatının ne kadar 
önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. İnsan 
yaşamına ve insanlığın ortak geleceğine olan tüm saygı 
ve inancımızla savaşsız ve sömürüsüz bir dünya dileğimizi 
bir kez daha haykırıyoruz.

Bundan tam 30 yılı önce, 3 Mart 1992 tarihinde Zongul-
dak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdi-
ği maden kazası, ülkemizin en büyük maden facialarından 
biri olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizdeki iş cinayetlerine 
dikkat çekebilmek, insan hayatının, işçi sağlığının ve iş gü-
venliğinin önemini vurgulamak için 3 Mart tarihi TMMOB 
tarafından “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” ola-
rak ilan edilmiştir.

Yaşanan onca acıya, yaptığımız tüm uyarılara rağmen 
gerekli önlemler alınmadığı, yapılaması gereken düzenle-
meler yapılmadığı için aradan geçen 30 yılda on binlerce 
kişi, evine ekmek götürebilmek için çalıştığı işyerinde ha-
yatını kaybetti. Bu kayıplar her geçen yıl ne yazık ki daha 
da artıyor. Basına yansıyan haberlere göre 2021 yılında 
işi başında hayatını kaybeden emekçilerin sayısı en az 2 
bin 170 olarak tespit edildi. Basına yansımayan, habere 
konu olmayan daha çok sayıda iş cinayetinin olduğunu 
hepimiz biliyoruz.

Emek sömürüsünü derinleştiği; esnek, güvencesiz istih-
damın yaygınlaştığı, emek örgütlerinin etkisizleştirildiği 
20 yıllık AKP iktidarı dönemi boyunca toplu işçi ölümleri 
tarihin en yüksek sayılarına ulaşmış, 20 yılda 28 binin üze-
rinde emekçi işyerlerinde hayatını kaybetmiştir.

Madenlerde, inşaatlarda, tarım alanlarında, fabrikalarda 
yaşanan facialar toplumda derin acılar yaratmaktadır. 
ILO verilerine göre Türkiye ölümle sonuçlanan kazalar 
bakımından Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır.

Bu durum mevcut yasal düzenlemelerin iş kazalarını ve 
ölümlerini önlemekteki yetersizliğinin, ülkemizde işçi 
sağlığı ve iş güvenliği konusunda köklü ve yapısal sorunlar 
olduğunun en açık göstergesidir.

Oysa “elverişli koşullarda çalışma hakkı” İnsan Hakla-
rı Evrensel Beyannamesi’nde güvence altına alınmış bir 

haktır. Emeğin yüzlerce yıllık mücadelesi sonucunda be-
nimsenen bu hak, “işçi sağlığı ve iş güvenliği” adıyla tüm 
dünyada kabul edilen temel bir çalışma ilkesi halini almıştır.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının temelinde, sermaye-
nin azami kar hırsı ve emek aleyhine politikaları yatmak-
tadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin düzenlemelerde 
sendikalar, meslek örgütleri ve bilim insanlarının görüşle-
rinin dikkate alınmaması sorunu her geçen gün derinleş-
tirmektedir.

Mevcut yasal çerçeve, işçiyi korumak, iş güvenliğini sağla-
mak ve meslek hastalıklarını önlemekten çok sermaye çı-
karlarını gözeten konumdadır. Siyasi iktidar, mevzuatı ve 
çalışma koşullarını iyileştirici ve geliştirici adımlar atmak-
tan sürekli olarak kaçınmaktadır. Çünkü insan hayatını 
değil, rantı odağına almakta; çalışandan değil, işverenden 
yana taraf olmaktadır.

Devletin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bu çarpık ko-
numlanışı nedeniyle, devletin ve işverenin sorumluluğun-
da 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 dö-
nüşmüştür.

İş güvenliği uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen işveren-
lerin almadığı önlemler sonucu yaşanan ölüm, kaza gibi 
durumlarda dahi meslektaşlarımız günah keçisi ilan edil-
mekte, kazaların asli suçlusu olarak yargı önüne çıkartıl-
makta, hatta hapis cezaları verilebilmektedir. 

Yapılması gereken şey, bu çarpıklığın düzeltilerek, işçi 
sağlığı ve iş güvenliğine kaynak ayırmayan, tedbirleri al-
maktan kaçınan, bu tedbirlere işgücü ve maliyet hesabıy-
la yaklaşan işverenlerin de yaşanan kazalardan ve meslek 
hastalıklarından sorumlu tutulacağı bir işleyişe geçilmesidir.

İşverenlerin temel sorumluluklarından kaçtıkları, kendi 
yerlerine birer günah keçisi olarak iş güvenliği uzmanları-
nı koydukları bir çalışma yaşamında, önleyici ve engelle-
yici hiçbir çalışmanın yapılamayacağı açıktır.

Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde sonuçlanan Hen-
dek Patlaması davasında görülmüştür. 7 Kişinin hayatını 
kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı bu patlamada işyeri 
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sahiplerine olası kasttan ceza verilmemiş olması kamu 
vicdanını yaralamıştır.

Emeğe ve emekçiye düşman olan bu sistem sermayenin 
sınırsız sömürü düzenin bir sonucudur. Taşeronlaştırma, 
özelleştirme, sendikasızlaştırma, denetimsizlik, esnek is-
tihdam politikaları, kayıt dışı çalışmaya izin veren politika-
lar ve bunun sonucu oluşturulan mevzuat ile sorunlu bir 
sistem üretmiştir. İş cinayetlerini seyrederek olan biteni 
kadere, fıtrata bağlayan açıklamalar yapan siyasi iktidar 
bu sistemi korumak üzere yoğun çaba sarf etmektedir.

Ülkemizde iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek has-
talıklarının bu denli yaygın olmasının bir diğer nedeni de, 
emekçilerin sendikal haklarının baskı altında tutulmasıdır. 
Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller tüm çalışanlar 
için kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 
yol almak mümkün olmayacaktır. Sendikasız uzman, sen-
dikasız işçi, örgütsüz bir çalışma yaşamı ile emekçiler tüm 
olumsuzluklara açık ve savunmasızdır. Bu savunmasızlığa 
karşı adil yargılanma, örgütlenme, insani koşullarda bir 
çalışma yaşamı ve işyerlerinde emekçilerin ölmeyeceği, 
yaralanmayacağı, sakat kalmayacağı bir düzen istiyoruz.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin 
ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların alın-
masının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve 
denetleme; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ya-

nında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve 
TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir 
enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına 
ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden 
ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

Gerçekleşen iş cinayetleri ve iş kazalarının büyük ço-
ğunluğunun 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 hayatını ve 
emeğe değer veren bir yaklaşımın benimsenmesi gerek-
mektedir.

Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bugün de iş cinayetleri 
ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm, 
yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalışma 
hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onuruna yakışır, 
güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız, mesleğimiz için 
sesimizi yükseltiyoruz.

Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında iş güvenliği önlem-
lerinin artırılması, bağımsız denetim sisteminin yerleşti-
rilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının durdurulması 
için yılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile 
duyururuz.

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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EŞİT, ÖZGÜR, BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK MÜMKÜN!..
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından “Eşit, Özgür, Barış İçinde 
Yaşamak Mümkün başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi.

8 MART; dünya kadınlarının sorunlarını ve çözüm öneri-
lerini dile getirme günüdür.

8 MART; ayrımcılığa, şiddete karşı çıkma günüdür.

8 MART; hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı gü-
nüdür.

TMMOB’li kadınlar olarak 165 yıl önce, New York’ta 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücret eşitsizliğinin 
giderilmesi amacıyla greve giden, ancak müdahaleyi 
takiben nedeni bilinmeyen(!) yangında can veren 129 
dokuma işçisi kadını ve mücadelemize ışık tutan tüm ka-
dınları saygıyla anıyoruz.

Farplas’ta ve Türkiye’nin dört bir yanındaki fabrika, 
atölyelerde örgütlenen, sendikalaşan, birlikte dayanışma 
hattı ören, güvenceli yaşama ve çalışma haklarının mü-
cadelesini veren, üreten kadınların yanındayız. Mücade-
leleri, mücadelemizdir!..

Yaşamın her alanında emek ve hakları için mücadele 
eden tüm kadınları selamlıyor, kadın mücadelesini ve 
dayanışmasını yükselteceğimizi yine ısrarla HAYKIRI-
YORUZ!..

Ne yazık ki bu yıl, 8 Mart’ı bir savaş ile karşılıyoruz. 
Nerede, nasıl ve kim tarafından başlatılırsa başlatılsın, 
emperyalist sömürü ve işgal savaşları insanlık suçudur. 
Masum insanların hayatlarını kaybettiği, yaralandığı ya da 
göçe zorlandığı, özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde 
yarattığı, yaratacağı travmaları endişe ile izliyoruz. Kay-
naklarını savaşa ve silaha harcayan zihniyet ile eşitlik kar-
şıtı zihniyetin aynı tarihsel kökten beslendiğini biliyoruz.

Covid 19 pandemisiyle birlikte, mevcut iktidarın dayat-
tığı siyasi kararları nedeniyle yaşanan ekonomik krizin, 
toplumsal şiddetin ve eşitsizliğin yanı sıra, 2021 yılında 
kazanılmış haklara, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve do-
ğaya saldırılar her geçen gün ivmelenerek artmaktadır.

Kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim im-
kanları, sağlık ve kadının siyasi güçlendirilmesi kriter-

lerine göre düzenlenen Dünya Ekonomik Formu’nun 
(WEF) 2021 Cinsiyet Eşitsizliği Endeksine göre Türkiye, 
156 ülke arasında geçen yıla göre üç basamak daha geri-
leyerek 133. sırada, ekonomik hayata katılımda ise 140. 
sırada yer almaktadır. Covid 19 öncesi cinsiyet eşitsiz-
liğinin 100 yıl içinde son bulması beklenirken, 136 yıla 
çıktığı belirtilmektedir.

DİSK-AR’ın Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) he-
saplama metodolojisi ile Şubat 2022 verilerine göre, 
2021’in 4.çeyreğinde (Ekim, Kasım, Aralık 2021) geniş 
tanımlı işsiz sayısı 8 milyonu aşmıştır. Çalışma çağındaki 
64 milyon kişinin 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı is-
tihdamdadır.

Her 100 kadından sadece 17’si kayıtlı ve istihdamdadır.

Genç kadınlarda işsizlik oranı %51’i aşmıştır.

TÜİK tarafından kadınlarda resmi istihdam oranı %29,2 
olarak açıklanmışken, DİSKAR tarafından KATİ (Kayıtlı 
Tam Zamanlı İstihdam) oranı %17.5 olarak hesaplan-
mıştır.

Görülmektedir ki, TÜİK’in verileri geçmiş yıllarda oldu-
ğu gibi, işsizlik oranlarının gerçek boyutlarının üzerini 
örtmekten başka bir şey değildir.

Yaşamın her alanında olduğu gibi, çalışma hayatında da 
cinsiyet eşitsizliğini KABUL ETMİYORUZ!..

20 Mart 2021 tarihinde tarafı olduğumuz İstan-
bul Sözleşmesi’nden tüm itirazlara rağmen Cumhur 
Başkanlığı’nın çekilme kararı ile, imzalanıp onaylanan bir 
uluslararası insan hakları sözleşmesinden çekilen dünya-
da ilk ve tek ülke olmamız da tarihe kara leke olarak 
düşmüştür. Zaten kadına ve çocuklara yönelik şiddetin, 
taciz ve tecavüzün ivmelenerek arttığı ülkemizde, İstan-
bul Sözleşmesi’nden çekilme kararının ardından, gözü 
dönmüş caniler işledikleri vahşeti itiraf edebilme cesa-
retini gösterebilmektedirler.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi 
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Avrupa ülkelerinin arasında kadına yönelik şiddetin zir-
vesine 2021 yılında Türkiye yerleşmiştir.

Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu’nun verile-
rine göre, 2021 yılında 280 kadın cinayeti işlenmiş, 217 
kadın ölümü de şüphelidir. 2022 yılının ilk iki ayında 49 
kadın cinayeti işlenmiş, 49 kadın ölümü de şüphelidir.

Kadınların kendilerine reva görülen koşullar karşısında 
susmalarını, korkmalarını ve itaat etmelerini bekleyen-
ler yanılıyorlar.

SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT 
ETMİYORUZ!..

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN 
VAZGEÇMİYORUZ!..

2010’da kadın erkek eşit değildir söylemiyle başlayıp, 
2012’de kürtajın yasaklanmak istenmesiyle devam eden 
ve 2016’da TBMM Boşanmaların Araştırılması Komis-
yonu Raporu ile bir hükümet programına dönüşen, 
2021 yılında İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek hukuk-
suzluğunu taçlandıran mevcut iktidar, kadın erkek eşitli-
ğine karşı ideolojik saldırılarına 6.yargı paketi ile devam 
etmektedir.

6.Yargı Paketi doğrudan eşitlikçi aile modeli ve laikliği 
esas alan Medeni Yasa’yı doğrudan hedef almaktadır. 
Genel olarak eşit vatandaşlık haklarımıza, özelde ya-
şam hakkından başlayarak; nafaka, şiddetten, taciz ve 
tecavüzden uzak yaşama, erken yaşta zorla evlendiril-
mekten, eğitim, istihdam hakkı, çocukların üstün yararı, 
LGBTİ+lara, her türlü şiddetin önlenmesi gibi hakları-
mıza uzanıyor.

Kadınların ve çocukların nafaka hakkına, boşanma dava-
larının görülme usulüne DOKUNMAYIN!

Aile arabuluculuğu adı altında yargı dışı çözüm yollarını 
kadınlardan ve çocuklardan UZAK TUTUN!

YASALARA DOKUNMAYIN, UYGULAYIN!..

Biz TMMOB’li mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar 
diyoruz ki; Yaşamın Her Alanında Cinsiyet Eşitsizliğini 
REDDEDİYORUZ!..

Kazanılmış Haklarımızın Gaspını REDDEDİYORUZ!..

Yaşam Biçimimiz ve Yönelimlerimiz Üzerindeki Şiddeti 
REDDEDİYORUZ!..

Savaş Politikalarını REDDEDİYORUZ!..

Doğayı ve Tüm Canlıları Hedef Alan Her Türlü Şiddeti 
REDDEDİYORUZ!..

Biz TMMOB’li mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar 
şiddetsiz, sömürüsüz, eşit, barış içinde bir yaşam isti-
yoruz.

‘Kanatlarda BARIŞ

Avuçlarda EMEK

Gelecek Birlikte ÖRÜLECEK!..

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ KADIN DAYANIŞMAMIZ!..

YAŞASIN TMMOB!..

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU
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1 Mart Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

3 Mart Perşembe
TMMOB Ankara İKK tarafından 3 Mart İş 
Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü ile ilgili 
TMMOB binası önünde “Yaşamı Savunalım, 
İş Cinayetlerini Durduralım!” başlıklı bir basın 
açıklaması yapıldı. 

4 Mart Cuma
Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası adına 
İzmir Şubeleri yürütücülüğünde 18-20 Kasım 
2021 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşen Asansör 
Sempozyumu 2021’in sonuç bildirisi yayımlandı.

5 Mart Cumartesi
Oda Başkanı Yunus Yener, “Pandemiyi Bitmiş 
Gibi Varsayanları Uyarıyoruz: Bilimsel-Teknik 
Önerilerimize Kulak Verin!” başlıklı bir açıklama 
yaparak uyarılarda bulundu.

6 Mart Pazar
Oda Başkanı Yunus Yener, "Rusya-Ukrayna 
Savaşında Bombalanan Nükleer Santrallar Bütün 
Dünya İçin Tehdit Oluşturuyor. Nükleer Santral 
Yapımcısı/İşletcisi Şirketlerin Çıkarlarını Esas 
Alan Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi Geri 
Çekilmelidir" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
Odamız Sekreterler ve Saymanlar Toplantısı, 
05-06 Mart 2022 tarihlerinde Oda Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

7 Mart Pazartesi
Oda Başkanı Yunus Yener, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

8 Mart Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

15 Mart Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

Savunma Sanayi Sempozyumu Düzenleme 
Kurulu toplantısına Oda Başkan Vekili Selçuk Soylu 
katıldı.

22 Mart Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

26 Mart Cumartesi
 Odamız 49. Olağan Genel Kurulu Kocatepe 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
TOdamız 49. Olağan Genel Kurulu seçimleri, 
MMO Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

31 Mart Perşembe
49. dönem Oda Yönetim Kurulu üyeleri arasında 
görev dağılımı yapıldı.



Yukarıdaki liste TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 
“Üyelikten Ayrılma” başlıklı 10. maddesinde yer alan “Üyelikten çıkarılan 
veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.” hükmü gereği 
yayınlanmaktadır.

MART 2022'DE İSTİFA EDENLER LİSTESİ: 

ODA SİCİL NO  ADI SOYADI
108395   CELİL ÇAĞATAY CELİL
117441   HATİCE YILMAZ
93897    ANIL AĞDEDE
112421   YASİN GÖZE
96988    AKİF GÖNÜLCÜ
124656   KEMAL SÖZGELMEZ
82034    SULTAN MARAL NAROĞLU
116413   AHMET İRFAN KARDAŞ
96894    KAYA MEHMET ŞEKER
118761   EMİNE SIĞIRTMAÇ
44401    CİHAN ARSLAN
96032    SERDAR KONUKOĞLU
78054    GAMZE KORKMAZ




