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NE CUMHURİYET, NE ÜLKEMİZ VE HALKIMIZ, 
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Odamız, TMMOB çatısı altında halkımız ve tüm demokratik 
muhalefet güçleriyle birlikte bu saldırılara karşı koymaya, 

meslek itibar ve onurunu korumaya, Cumhuriyetin 
kazanımlarını daha üst seviyelerde tesis etmeye yönelik 

mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. 
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NE CUMHURİYET, NE ÜLKEMİZ VE HALKIMIZ, 
NE DE MESLEK ÖRGÜTLERİMİZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR

49. Çalışma Dönemi merkezi etkinlikleri kapsamın-
da 13-15 Ekim tarihlerinde Kayseri’de yapılan Sa-
vunma Sanayii Sempozyumu’nun ardından, önceki 
çalışma döneminde Covid-19 pandemisi nedeniy-
le ertelenen X. Uluslararası Bakım Teknolojileri 
Kongresi, 20-22 Ekim tarihlerinde Denizli’de ya-
pıldı. Yine pandemi nedeniyle ertelenen IX. Ulusal 
Hidrolik Pnömatik Kongresi de 16-19 Kasım tarih-
lerinde İzmir’de yapılacak. Çalışma Programımızda 
yer alan diğer merkezi etkinliklerimiz ise 2023 yılı 
içinde yapılacak. 

Geçen ay, Odamızın ve İstanbul Şubemizin eski yö-
neticilerinden, en son Tesisat Mühendisliği Dergisi 
Yayın Kurulu Üyeliği ve TESKON Yürütme Kurulu 
Başkanlığı görevlerini yürüten meslek büyüğümüz 
Ali Metin Duruk’u kaybettik. Ailesi, yakınları ve Oda 
camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Ali Metin Duruk 
ağabeyimizi ve on yıl önce genç yaşta kaybettiğimiz, 
Odamızın Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşımız Bün-
yamin Aydın’ı özlemle sevgiyle, saygıyla anıyoruz. 

Bilindiği üzere geçen ay, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu’na ait Amasra Taşkömürü İşletme Müesse-
sesine bağlı yeraltı kömür ocağında meydana gelen 
“grizu patlaması”nda 42 maden emekçisi hayatlarını 
kaybetti. “Kaza” denilen, “grizu patlaması” denilen, 
“kader” ve “fıtrat” ile açıklanan bu ve başka birçok 
olay, gerçekte işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ve 
kamusal denetim eksiklikleriyle, yani yaşanan facia-
ların asıl sorumlularıyla doğrudan bağlantılı toplu iş 
cinayetleridir. Bu acı olayda hayatını kaybeden ma-
den emekçilerini saygı ve sevgi ile anıyor, aileleri ve 
çalışma arkadaşlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz. 

Cumhuriyete yönelik saldırıların arttığı geçen ayın 
son günlerinde Birliğimizin yasasını değiştirmeye 
yönelik girişimlerin yenisi de açıklandı.  İktidarın de-
ğişmeyen gündemlerinden biri olan bu hazırlıklar, 
kamusal varlıkların özelleştirilmesine, doğal çevre-
nin, kentsel-kırsal alanların yağmalanmasına, ranta 
ve sömürüye kararlı karşı duruşumuz nedeniyle 
gündeme gelmektedir. 

Cumhuriyetin ilanının 99. yıldönümünü, ona ve ka-
zanımlarına yönelik saldırıları lanetleyerek kutladık.  
Cumhuriyetin kamusal birikiminin en büyük kısmını 
20 yılda özelleştirerek yerli ve yabancı sermayeye 
hibe şeklinde sunan ve kamusal denetimi yok eden 
siyasal İslamcı iktidarın yıkıcılığı ve yoksullaştırıcılığı-
na karşın; ne Cumhuriyet, ne ülkemiz ve halkımız, 
ne de mesleklerimiz ve meslek örgütlerimiz sahip-
siz değildir, sahipsiz kalmayacaktır dedik.

Biliyoruz ki Cumhuriyete, kamu/toplum yararına, 
örgütlü toplum yapıları olan meslek örgütlerimize 
yönelik tasfiyeci saldırılar ile Anayasanın değiştiril-
mesi istemi, birbirleriyle bağlantılı konulardır. 

Odamız, TMMOB çatısı altında halkımız ve tüm de-
mokratik muhalefet güçleriyle birlikte bu saldırılara 
karşı koymaya, meslek itibar ve onurunu korumaya, 
Cumhuriyetin kazanımlarını daha üst seviyelerde 
tesis etmeye yönelik mücadelesine kararlılıkla de-
vam edecektir. 

Esenlik dileklerimizle. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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MEKANİK TESİSAT ZİRVESİ'NE KATILDIK
Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen "Bina Enerji Performansındaki Açıklar" temalı 
MEKTES'22 (Mekanik Tesisat Zirvesi) 5 Ekim 2022 tarihinde Ankara Teknopark'ta düzenlendi.

Mekanik Tesisat Zirvesi açılış oturumunda Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener de bir konuşma yaptı. 

Konuşma metni şöyle:

"TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
ve kendi adıma sizleri saygıyla ve dostlukla selamlıyor, 
nazik davetiniz için teşekkür ediyorum.

Mesleki ve sektörel çalışmaları yanında mühendislik 
ve mimarlık fakültelerinde okuyan, ihtiyaç sahibi kız 
öğrencilerine burs ve deneyim rehberliği desteği sağlayan 
ve “İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmeyeceğiz” diyen 
mühendis-mimar kadın arkadaşlarımızın oluşturduğu 
MÜKAD’ı kutluyor ve dayanışmamızı ifade etmek 
istiyorum.

MMO’nun en önemli görevlerinden biri mesleğin ehil/
uzman insanlarca yapılmasını sağlamaktır. Odamız bu 
maksatla, uzmanlık alanlarımızla ilgili bilginin bireyselden 
kamusala ortak bilgi hale gelmesi yani mühendislik bileşke 
bilgisinin oluşması için çaba göstermektedir. Bütün 
eğitim, yayın, etkinlikler (kongre, sempozyum, seminer 
vd) bunun sağlanmasına yöneliktir.

Bilindiği üzere mekanik tesisat, iklimlendirme ve 
enerji, Odamızın başlıca uzmanlık alanları arasında 
yer almaktadır. Odamız, 30 yılı aşan süreden beri 
tesisat mühendisliği üzerine, yaklaşık 20 yıldan bu yana 
da iklimlendirme, enerji ve enerji verimliliği üzerine 
birçok etkinlik düzenleme ve eğitim-belgelendirme 
faaliyetleriyle meslek alanlarımıza önemli katkılar 
sunmaya çalışmaktadır.

Binalarda ısı yalıtımı ve enerji performansı, yüksek 
verimli kazanlar, ısı tesisatı, soğutma ekipmanları, sıcak 
ve soğuk boru ve yüzeylerin yalıtılması, atık ısının geri 
kazanımı; kojenerasyon; bölgesel ısıtma tesisleri, enerji 
ve iklime uygun mekanik tesisat sistem çözümleri önem 
taşıyan konulardan bazılarıdır ve Odamız dostlarımızın da 
katkılarıyla bu konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

Uzman mühendislik, enerji verimliliği, imar mevzuatı, yapı 
denetimi, disiplinler arası işbirliği, mesleki akreditasyon, 
tesisat mühendisliğinde personel belgelendirmesi, enerji 
yöneticisi belgelendirmesi, AB teknik mevzuatı, Ar-
-Ge, binalarda enerji performansı, hastanelerde klima–

havalandırma sistemlerinin uluslararası standartlara 
ulaştırılması ve denetimi gibi birçok konu, TESKON/
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri ve yayınlarımız 
aracılığıyla meslektaş, sektör ve toplum yararına uygun 
olarak ele alınmış ve bu faaliyetlerimizin sürekliliği 
sağlanmıştır.

Bu vb. konuları mesleki ve toplumsal önemi itibarıyla 
gündemine alan MÜKAD’ı, “Bina Enerji Performansındaki 
Açıklar-Tasarımdan Uygulamaya Enerji Kayıpları” temalı 
MEKTES’22 etkinliğini düzenlediği için kutluyorum.

Enerji etkin mekanik tesisat ve binalarda enerji 
performansı konularında tasarım bütünselliğini 
oluşturmak için, sadece Mekanik Tasarımcı değil, 
Makina, Mimar, Elektrik ve İnşaat Mühendisi Tasarımcı 
arkadaşların birlikte çalışmasının çok önemli olduğunu 
düşünüyor ve bu disiplinlerden kadın meslektaşları 
bir çatı altında toplayan derneğinizin faaliyetlerini 
destekliyoruz. Ayrıca Covid-19 pandemisi üzerine 
birlikte oluşturduğumuz İklimlendirme Teknik Kurulu 
benzeri ortak oluşum ve faaliyetlere her zaman içtenlikle 
hazır olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. İTK 
ile çok önemli toplumsal bir görev yerine getirilmiş, 
kamuoyu uzmanlık alanlarımızdan yola çıkarak toplu 
yaşanılan yapılarda önlemler için bilgilendirilmiştir. İTK 
enerjinin yapılarda etkin kullanımı, tasarrufu, verimliliği 
için çalışmalarına devam etmektedir.

Bizlerin faaliyeti tamamen kamusal, bir diğer deyişle 
toplumsal fayda ve toplumsal hizmet esasına dayanır. 
Ancak biliyoruz ki kamu kamu yararı, kamusal hizmet ve 
denetim tasfiye edilmekte, mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı itibarsızlaştırılmakta, değersizleştirilmektedir. 
Bu konularla bağlantılı olarak kayırmacılık, usulsüzlük, 
yolsuzluk, denetimsizlik ülkemizin başlıca sorunları 
arasındadır.

Bu noktada kamu yararı, kamusal hizmet, kamusal 
denetim ile toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda 
kalkınma, hakça paylaşım ve meslek disiplinlerimizin 
geleceği için, Cumhuriyetin, laikliğin, demokrasinin, 
hukukun üstünlüğü ve kadınların eşitliği ve özgürlüğü 
için dayanışma duygularıyla sözlerime son veriyor, 
MEKTES’22 etkinliğinin verimli geçmesini diliyor, tekrar 
saygılar sunuyorum."
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PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞUMUZ, MYK 
FAALİYETLERİNİ DURDURMA TALEBİNDE BULUNMUŞTUR

TMMOB MMO Personel Belgelendirme Kuruluşumuz, 
kapsamında yer alan MYK Ulusal Yeterliliklerinden 
çekilme kararı almıştır.

Kararın Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilmesinin 
ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 
22/09/2022 tarih ve 2022/187 sayılı kararı ile bu alandaki 
sınav yapma yetkimiz kendi talebimiz doğrultusunda 
kaldırılmıştır. MYK Ulusal Yeterliliklerinde tanıtım, 
başvuru kabulü ve sınavlar dahil bütün faaliyetlerimiz 
sona ermiştir.

Yetkisi Askıya Alınan Veya Kaldırılan Belgelendirme 
Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere 
İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde belgelendirme süreci 
tamamlanmış veya belgelendirme kararı alınmış adaylara 
ilişkin tüm işlemler tarafımızca tamamlanacak, sınav 
haklarının tamamını kullanmamış veya sınav haklarını 

kullandığı halde belgelendirme süreci tamamlanmamış 
adayların sınav ücretleri iade edilecektir.

Kapsamdan çıkarılan MYK yeterliliklerinde sınav 
yaptığımız ve belgelendirdiğimiz adayların gözetim, belge 
yenileme, yeniden basım, kişisel bilgi güncelleme vb. 
işlemeleri MYK’ya bağlı diğer yetkilendirilmiş kuruluş/
kuruluşlara devredilecektir.

Adaylar, Devir işleminden sonra MYK süreçlerini kendi 
e-devleti üzerinden veya ilgili portal üzerinden kontrol 
edebilir.

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMLARDA BULUNAN İŞ 
EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLÜ ÇALIŞTAYI'NA 

KATILDIK

5-6 Ekim 2022 tarihlerinde İzmir'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü 
tarafından "Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Bulunan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü Çalıştayı" düzenlendi. 

Çalıştaya, Odamız adına Oda Saymanı Bedri Tekin ile Teknik Görevli Tolga Sütekin katıldı.
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SAVUNMA SANAYİİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
Makina Mühendisleri Odası adına Kayseri Şubemiz yürütücülüğünde düzenlenen Savunma Sanayi Sempozyumu 
ve Sergisi 2022 13-15 Ekim 2022 tarihleri arasında Kayseri’de Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle düzenlenen 
sempozyumun ana teması bu yıl “Akademik Gelişmeler 
Işığında Yerlileştirme Faaliyetleri” olarak belirlendi. Üç 
gün süren ve 16 oturumda 64 bildirinin yayınlandığı 
sempozyumun açılış konuşmaları MMO Başkanı Yunus 
Yener, MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 
Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdürü 
Tümgeneral Hüseyin Duman, Savunma Sanayi Başkan 
Yardımcısı Serdar Demirel, Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili 
İsmail Özdemir ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek 
tarafından yapıldı.

Ülkemizin planlı kalkınma, sanayileşme 
süreçleri kesintiye uğradı

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, gerek 
sanayinin geneli, gerekse savunma sanayii ve bağlantılı 
konuların, on yıllardan bu yana mesleki vesilelerle 
gündemlerinde yer aldığına dikkat çekerek başladığı 
konuşmasında özetle şöyle konuştu: “Bilindiği üzere 
1930’lu ve 1960’lı yıllardaki kalkınma, sanayileşme, 
planlama hamlelerinde yerli üretim ve mühendislik 
birincil öneme sahipti. 

Neoliberal politikalar ile serbestleştirme ve 
özelleştirmelerin devreye girmesi ve kamu yararı 
yaklaşımından uzaklaşılmasıyla birlikte ise, ülkemizin 
planlı kalkınma, sanayileşme süreçleri kesintiye 
uğramıştır. Yerli üretim gerilemiş ve üretim, uluslararası 
zincirlere bağlı fason üretime dönüşmüştür. Bütün sanayi 
sektörlerine girdiler sağlayan büyük sanayi işletmelerimiz 
olan kamu iktisadi kuruluşlarının özelleştirilmesiyle 
sanayisizleşme sürecine girilmiş, bu süreçte mühendislik 
de itibar kaybına uğratılmış ve liyakattan uzaklaşılmıştır.

Yerli üretim konusunun önemi ve dışa bağımlılığın 
yanlışlığı, Odamız ve TMMOB tarafından 1970’lerden 
bu yana on yıllardır, kamuoyunda ve ilgili çevrelerde ise 
özellikle son yıllarda dile getirilmektedir. Ancak yerli 
üretim derken, yabancı tekellerin tedarik zincirlerine 
bağlı olarak ülkemizde yapılan bir üretimi kastetmiyoruz. 
Üretilen ürünlerin araştırma ve geliştirme süreçlerine, 
tasarımından fikri mülkiyetine, patent haklarına ve 

satışına kadar tüm süreçlerinin sahibi olmak gerektiğine 
işaret ediyoruz. Yerli üretim ve yerlileşme derken, bu 
ana eksenler asla ihmal edilmemelidir. Sanayi ve savunma 
sanayii üzerinde dururken, üretimde bu ana halkaları 
mutlaka hakim kılmak gerekiyor. Yoksa kendimizi ve 
ülkemizi aldatmış oluruz.”

Savunma sanayii açık ve örtük ambargolarla 
karşı karşıyadır

MMO Başkanı Yener konuşmasını ambargo konusuna 
değinerek sürdürdü ve şunları söyledi: “Ülkelerin 
egemenlik hakları açısından, söz konusu ara malların 
tedarik edildiği ülkelerin devletleri ve o devletlerin 
çıkarlarına bağlı özel kuruluşların, bizim gibi ülkelerdeki 
üretimin nihai evresinden itibaren ürünlerin kullanım 
veya ihracatına kısıtlayıcı hatta yasaklayıcı yaptırımları da 
bulunmaktadır. Bu noktada 1960’lar ve 70’lerdeki Kıbrıs 
sorunundan, Ege Kıta Sahanlığı sorunundan, haşhaş 
üretimi konusundan bugünlere dek, emperyalizmin 
koyduğu ambargoları hatırlayabilir ve tam bağımsızlığın 
sağlanmasının, NATO üyeliğinin ve DTÖ(Dünya Ticaret 
Örgütü)’nün kısıtlayıcılıklarının ortadan kaldırılmasının 
önemine dek çok önemli ulusal, kamusal, toplumsal 
gerekliliklere ulaşabiliriz.

Türkiye sanayileşmesinde cam, demir-çelik, alüminyum 
gibi sektörlerde geçmişte örneğin Sovyetler Birliği’nden 
destek, teknoloji transferi mümkün olmuşken, savunma 
sanayii alanında NATO standartları/mevzuatına uygun 
olma şartı, askeri ve teknolojik bağımlılığı da getirmekte 
ve ambargolara da yol açmaktadır. Bilindiği üzere 
ambargolar şu anda da gündemdedir, savunma sanayii 
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siyasi/hegemonik amaçlarla bugün de açık ve örtük 
ambargolarla karşı karşıyadır ve oldukça sıkıntılı süreçler 
yaşanmaktadır. 1964’te Kıbrıs sorunu ve ABD başkanının 
o ünlü mektubundan hareketle dile getirilen, “yeni bir 
dünya kurulur biz de orada yerimizi alırız” sözü doğru ve 
gerekli idi, ancak gereklerini yerine getirme açısından on 
yıllardan beri adım atılmadığı da bilinmektedir.”

Ülkemiz yetişmiş vasıflı insan gücünü 
kaybediyor

Ülkenin en önemli kaynağının yetişmiş vasıflı insan 
gücü olduğunu ancak bu konuda ülkemizde hoyratça 
davranıldığını vurgulayan Yener konuşmasına şöyle 
devam etti: “Bu vasıflı güç, kalkınmanın en temel 
unsurudur; tasarımın ve fikri mülkiyetin tek üreticisidir. 
Tasarımı, araştırmayı, geliştirmeyi, üretimi, bu vasıflı 
yetişmiş insan kaynağı gerçekleştirir. Fakat bu konuda, ne 
yazık ki ülkemizde “hoyratça” davranılmaktadır. Uygun 
ortamların sağlanması bir yana adam kayırmacılığın hakim 
olduğu, biatın öncelendiği, liyakata, bilgiye, deneyime 
değer verilmediği ve hukukun üstünlüğünün olmadığı bir 
yapıda bu hayati kaynağımızın ülkeden göçmesine sebep 
olunmaktadır. Kaybeden ülkemizdir.

ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ gibi savunma 
sanayiinin büyük kuruluşlarının yüksek lisanslı, doktoralı 
mühendisleri ve teknik elemanlarının mobbing, baskı, 
kayırmacılık, usulsüzlüklere dayanamayarak yurtdışına 
göçmeleri söz konusudur. Aynı şekilde hangi kriterlere 
göre yapıldığı bilinmeyen kişisel güvenlik belgesi 
soruşturmaları da siyasi bir baskı unsuru olmaktadır. 
Bu sektördeki bilinen yolsuzluk ve usulsüzlüklerin 
sorgulanması ise “milli güvenlik” adına tabu haline 
getirilmektedir.”

MKE’nin anonim şirkete dönüştürülmesinden 
vazgeçilmelidir

MKE’nin anonim şirkete dönüştürülmesinden 
vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Yener, bu konu ile 
ilgili de özetle şöyle konuştu: “NATO’ya, ülke çıkarlarını 
düşünmeyen siyasilere, uluslararası lobilere rağmen 
ülkemizde bazı şeylerin gerçekleştirebildiğini, Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu’nun(MKE/MKEK) kuruluş ve 
gelişiminden biliyoruz. 

Mühendislerin ve plancıların “idealist” çabaları ve ABD 
ambargoları ile makine ve kimya sanayiinin Türkiye’de 

daha ciddi ele alındığını, kamu kaynakları ile önemli bir 
aşamaya ulaşıldığını söylemek mümkündü.

Fakat Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki mühendisliğe 
dayalı uçak üretiminin bitirilmesi, demiryolu atılımlarının 
geriletilerek ithal yakıtlı karayolları ağına ağırlık verilmesi, 
Devrim arabalarının geliştirilmeden sona erdirilmesi, 
Anadol ile birlikte yerli üretimin bitmesi gibi ülkemiz 
ve sanayinin bütünü açısından yaşanan olumsuzluklar 
makine ve kimya sanayiinin kurumu MKE için de ufukta 
belirmiştir. 

Kurulduğu günden itibaren kalkınma planları ve yıllık 
programlar çerçevesinde, savunma ve sivil savunma 
ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı üretimle Türkiye’nin 
en büyük ve en stratejik kamu yatırımlarından birisi 
olan MKE; NETAŞ, SÜMERBANK, TEK, PTT, TCDD 
ve daha birçok örnekte yapıldığı gibi, anonim şirkete 
dönüştürülerek ardından gelecek olan küçültme 
yöntemleriyle özelleştirilme sürecine sokulmuştur. Bu 
durumun devamı kurumsal kapasitenin parçalanması, 
alt-şirketleşme, taşeronlaşma ve kamu kaynak ve 
birikimlerinin yerli ve yabancı tekellere sunulması 
olacaktır ve bu yanlışlardan mutlaka dönülmesi gerekir.”

Dahilde İşleme Rejimi devreden çıkarılmalıdır

Oda Başkanı Yener konuşmasının son bölümünde ise 
özetle şöyle konuştu: “Bütün sorunların çözüm anahtarı; 
bağımsızlık/tam bağımsızlık, yerli üretimin mühendislik 
ve tasarımdan başlayarak hakim olması ve toplum 
yararına kamucu politikaların benimsenmesindedir. 
Ülke üretimini ara girdilerde dışa bağımlı hale getirerek 
morfin etkisiyle rekabet gücü sağlayan Dahilde İşleme 
Rejimi devreden çıkarılmalı, kamu yatırımlarının 
gerçekleştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi gereken 
Yatırımları Teşvik Mekanizması ve Destekleri vasıtasıyla 
bilhassa ara malı üreten sektörlerin üretim potansiyeli 
artırılarak, üretimin ithalata bağımlılığı azaltılmalıdır. 
Kaynakların toplum yararına değerlendirildiği, bilimi ve 
teknolojiyi esas alan, Ar-Ge, inovasyon ve mühendisliğe 
ağırlık veren, devletin ekonomideki yönlendiriciliğini 
toplumsal yararla birleştirerek benimseyen, dış girdilere 
bağımlılığı en aza indirilmiş, sosyal hukuk devleti anlayışı 
temelinde istihdam odaklı planlı kalkınmayı öngören 
politikalar gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum.”

Sempozyuma sunulan bildiriler de ilerleyen günlerde 
kitap olarak basılarak kamuoyunun kullanımına sunulacak.
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X. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE SERGİSİ
Odamız adına Denizli Şubemiz sekreteryalığında düzenlenen, X. Uluslararası Katılımlı Bakım Teknolojileri 
Kongresi ve Sergisi (BTKS),  20-22 Ekim 2022 tarihleri arasında Denizli Pamukkale Üniversitesi Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çok sayıda kurum ve kuruluşun desteklediği ve 20-22 
Ekim tarihleri arasında Denizli’de 10. kez düzenlenen 
ve alanında tek Uluslararası Katılımlı Bakım Teknolojileri 
Kongre ve Sergisi’nin ana teması bu yıl “Bakımda 
Dijitalleşme ve Dijitalleşmede Bakım” olarak belirlendi.  
Çağdaş bilgi ve teknolojinin etkin şekilde tartışıldığı bir 
platform olma niteliğinin yanı sıra, Bakım Mühendisliği 
Meslek Disiplininin gelişmesi ve kurumsallaşması 
yönündeki çalışmalara da ivme kazandırmanın 
hedeflendiği kongrede 55 adet bildiri sunulacak, 15 adet 
seminer, 2 adet kurs ve 4 adet de panel gerçekleştirildi. 
Kongrenin yanı sıra bakım teknolojileri ile ilgili bir serginin 
de düzenlendiği etkinlik üç gün sürdü.

Kongrenin açılış konuşmaları MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener, MMO Denizli Şube Başkanı 
Umut Cüneyt İyiol ve Pamukkale Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar tarafından yapıldı.

Kongrenin açılışında konuşma yapan Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, özetle 
şöyle konuştu:

“Ülkemizin makina ve üretim ara girdilerinde dışa 
bağımlılığın ve işletme maliyetlerinin arttığı, kongremizin 
ana teması olan “Bakımda Dijitalleşme ve Dijitalleşmede 
Bakım”ın da işaret ettiği gibi teknolojideki gelişmelerin 
takibinin vazgeçilmez olduğu günümüzde, makina 
ve tesislerin arızasız, sorunsuz, verimli, uzun ömürlü 
çalıştırabilmesi, doğru ve planlı bakım yaklaşımı ile 
olanaklıdır.

Ülkemizde bakım faaliyetlerine harcanan kaynağın Gayri 
Safi Yurtiçi Hâsılanın yaklaşık olarak yüzde 1’i civarında 
olduğu dikkate alındığında bakımın aynı zamanda başlı 
başına bir ekonomik faaliyet olduğu; Bakım Mühendisliği 
ve yönetimi konularında atılacak adımlar ve getirilerinin 
hiç de azımsanmayacak bir boyutta olduğu görülmektedir.

Mesleki eğitim faaliyetleri yerel ve merkezi 
yönetimlerce desteklenmelidir

Bilindiği üzere mühendislerin bir bölümü, tesis ve 
işletmelerde “bakım mühendisi” olarak çalışmaktadır. 

Bir işletme veya sistemin güvenirliği, bakım mühendisliği, 
“güvenirlik mühendisliği” gibi yeni terimlerle de 
tanımlanabilmektedir. “Bakım Mühendisliği” konusunda 
taraflarca ortak bir dil geliştirilmesi ve eğitimin sürekliliği, 
tartışılmaması gereken hususlardır. Bakım mühendisi 
ve her kademedeki bakım personelinin, teknolojik 
gelişmeler ışığında sürekli eğitim ve mesleki gelişimine 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Bakım konusundaki çalışmaların kavramlaştırılması, 
etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması, sürekliliğinin 
sağlanması ve uygulanması için gerekli mesleki 
eğitim faaliyetlerinin yerel ve merkezi yönetimlerce 
desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu gereklilikten 
hareketle Odamız, tüm mesleki uygulama alanlarımızda 
ve makina mühendisliğinin temel fonksiyonlarından biri 
olan bakım alanında çalışacak üyelerimizin alanlarında 
yeterli bilgi ve deneyime sahip olması gerektiğini 
savunmaktadır.

Bakımlı bir tesiste iş kazaları minimum seviyede 
olacaktır

Bakım bilincinin işletmeler ve sanayide yerleşmesi, 
bakım ile diğer birçok konu arasında bağ kurmak 
gerektiğine inanıyoruz. Bizce bakım faktörü, yalnızca 
üretim açısından ele alınmamalı, bağlantılı olduğu bir 
sistemin verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması için bakım 
yönetim sistemlerinin yürürlüğe girmesi, işçi sağlığı, iş 
güvenliği, enerji verimliliği, çevre vb. faktörler açısından 
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da önemsenmelidir. Çünkü sistemlerde oluşan arızalar 
ve aksaklıklar nedeniyle büyük can ve mal kayıplarıyla 
birlikte çevre felaketleri de oluşabilmektedir. Fakat 
bakımlı bir tesiste iş kazaları minimum seviyede olacaktır.

İş kazaları ve iş cinayetlerinin arttığı, ölümlü iş kazalarında 
Avrupa’da ilk sırada bulunan ülkemizde bakım esprisinin 
ilgili bütün taraflar açısından önemsenmesi gerekmektedir. 
Bakım, işletmelerin sürekliliğinin sağlanması açısından 
büyük önem kazanmıştır ve bu alanda eğitilerek 
belgelendirilmiş Bakım Mühendisi ve personeline her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kısaca, 
denetim mekanizması olmadan bakımsız bir makina 
veya sistemden dolayı gerçekleşen kazaların, can, mal 
ve iş kayıplarının önlenmesi olanaksızdır. Dolayısıyla 
bakımlı bir sistemi işletmek, insan, toplum, kamu çıkarını 
gözetmenin temel ilkelerinden biri olmalıdır.

İmalat sanayi ve makina imalat sanayinin 
sorunları iç içe geçti

Bakım konusunun kapsamı bütün sektörleriyle büyük, 
orta ve küçük sanayidir, mekanı ise işletmelerdir, 
tesislerdir. Bu açıdan sanayinin genel durumuna 
baktığımızda, gerek dünyayı saran krizin ülkemize 
yansımaları, gerekse sanayimiz ile Türkiye ekonomisinin 
yapısal sorunları, daha özelde imalat sanayi ve makina 
imalat sanayinin sorunlarının iç içe geçtiğini görüyoruz. 
Sanayi genelinde öz kaynaklardan çok ithal kaynaklar 
girdi olarak kullanılmaktadır. Küresel güçlerin dayattığı 
uluslararası işbölümü ile ülkemizde fason üretim ve 
taşeronlaşma egemen olmuştur. Kaynak tahsisinin iç 
ve dış piyasalardan borçlanma yoluyla sağlandığı bir 
“model” ve bu yöndeki olanakların giderek sınırlandığı, 
büyük faiz ödemeleriyle yüz yüze olunduğu bir durum 

söz konusudur.

Sanayimizdeki hâkim yapının yüzde 98 ile küçük ve orta 
boy işletme-KOBİ niteliğinde olduğu gözetildiğinde, 
firmaların ayakta kalabilme mücadelesi, ekonomi ve 
sanayideki tahribatla birlikte güçleşmektedir. Bu noktada 
makro planda sorunların çözümü için kamu yatırımları 
esas olmalı, kamu kaynaklarının büyük veya özel olarak 
büyütülen sermaye güçlerine aktarım ve açık veya 
örtük özelleştirme mekanizması olan devasa “kamu-
-özel işbirliği projeleri” ile serbestleştirme-özelleştirme 
uygulamaları durdurulmalı, ithalat politikaları gözden 
geçirilmelidir.

Özelleştirmeler bakım-onarım-yenileme 
çalışmalarını geriletti

Serbestleştirme ve özelleştirmelerin bakım-onarım-
-yenileme çalışmalarını her açıdan gerilettiği özellikle 
gözetilmelidir. Yerli yatırımcı özendirilmeli ve 
korunmalı, katma değeri yüksek ileri teknoloji isteyen 
alanlara yapılacak yatırımlar desteklenmeli, kamunun 
ekonomideki yönlendiriciliği ve planlama-kalkınma 
yönelimi yeniden benimsenmelidir.

Sanayinin fason yapısı değiştirilmeli; yerli girdi oranını 
yeniden artıran, kredi mekanizmasını KOBİ’lere yönelik 
olarak yaygınlaştıran, istihdamı ön plana çıkaran, eksenine 
insanlarının mutluluk ve refahını, sosyal devlet anlayışını 
oturtan, öz kaynak ve birikimlerimize, bilim ve teknoloji 
politikalarına dayalı bir sanayileşme ve kalkınma planı 
uygulamaya konulmalıdır.”

Kongredeki sunumlar, görüş ve tartışmalar ışığında oluş-
turulacak olan sonuç bildirisi daha sonra kamuoyuna su-
nulacak.
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ALİ METİN DURUK ARAMIZDAN AYRILDI
27. Dönem MMO Yönetim Kurulu Saymanlığı, 9. Dönem MMO İstanbul Şube Saymanlığı, Odamız ve Şube 
Genel Kurullarımızda Divan Başkanlığı görevlerini yürütmüş, halen TESKON Yürütme Kurulu Başkanlığı, Tesisat 
Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, Makina Fabrika Bilim ve Teknoloji Hangarı Çalışma Grubu Üyeliği 
görevlerini yürüten şube danışma kurulu üyemiz, Odamız çalışmalarında büyük emeği olan değerli meslek 
büyüğümüz Ali Metin Duruk’u 19 Ekim 2022 tarihinde yitirdik.

Odamızın 7235 sicil numaralı üyesi, Friterm Termik 
Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Makina Yüksek Mühendisi Ali Metin Duruk'u 
21 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Şubemiz önünde 
gerçekleştirdiğimiz törenle uğurladık.

19 Ekim günü kaybettiğimiz Ali Metin Duruk'u, ailesi, 
sevenleri, dostları, sektör derneklerinin ve üyelerimizin 
katılımıyla 21 Ekim Cuma günü saat:09:30'da İstanbul 
Şube önünde düzenlediğimiz törenle uğurladık. 

Törene TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 
Oda Yönetim Kurulu SekreterÜyesi Elif Öztürk, İstanbul 
Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu, Şube yönetici ve 
üyelerimiz ile sevenleri ve ailesi katıldı.

Ataköy'de bulunan Ömer Duruk Cami'nde yapılan 
cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere memleketi 
Akseki'ye yolcu edildi.

Kendisi yolumuza ışık olmaya, bize güç vermeye 
devam edecek.
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CUMHURİYET SAHİPSİZ DEĞİLDİR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Cumhuriyet’in ilanının 99. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması 
yaptı. 

Ülkemizi yüzyıllarca geri bırakan hilafet, saltanat ve ya-
rı-sömürge ekonomisi zincirlerinden kopuşu sağlayan 
Cumhuriyet’in ilanının 99. yıldönümünü, ona saldırıların 
arttığı koşullarda ve geçmişin kazanımlarını daha üst se-
viyede, halkçı toplumcu bir çerçevede tesis etme karar-
lılığıyla kutluyoruz.

Kurtuluş Savaşı bağımsızlığın kazanılması ve Cumhuriyet’in 
ilanının ardından devrimci-modernleşmeci dönüşümlerle 
çağdaş toplumsal yaşama geçiş süreci başlamış, eğitim-
öğretim birliği tesis edilmiş; 1929 dünya ekonomik buna-
lımıyla birlikte planlı ekonomi, kamu işletmeciliğine geçiş 
ve bu çerçevedeki sanayileşme hamleleri ile kamu-top-
lum yararını esas alan bir kalkınma yaklaşımı benimsen-
mişti. Ülkemiz böylece ciddi bir gelişme sürecine girmiş, 
mühendislik bu süreçte inşacı-imarcı, kurucu, sanayileş-
meci işlevlerle saygın bir yer edinmiş, giderek örgütlen-
mesini de tamamlamıştı.

Bugün ise saltanat-hilafet-şeriat özlemleri ve Cumhuri-
yete yönelik karalama kampanyaları, kalkınma planla-
masının tasfiyesi, sanayisizleşme, ülkemiz ve halkımızın 
yoksullaştırılması ve baskı ve şiddet politikaları eşliğinde 
sürüyor. Tarihi ilerleme ve gelişmelerin düşmanı olan 
dinci gericilik, laikliğe, demokrasiye, sosyal hukuk dev-
leti gereklerine karşı açık bir mücadele yürütmektedir. 
Yasama erki, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, huku-
kun üstünlüğü ile demokratik hak ve özgürlükler ayaklar 

altına alınmıştır. Ülkemiz emek sömürüsünün, işçi, kadın, 
çocuk cinayetlerinin ve adaletsizliklerin mekânı olmuş-
tur. Ülkemiz mevcut iktidar altında plansızlığın, sanayi-
sizleşmenin, kamu yararının tasfiyesinin, hukuk dışılığın, 
kuralsızlaşma, yolsuzluk ve büyük rant talanlarının acı 
sonuçlarını yaşamaktadır.

Mühendislik bilimlerinin gereklerinin terk edilmesi, mes-
leklerimizin itibarsızlaştırılması ve meslek örgütlerimizin 
tasfiye edilmeye çalışılması bu koşullarda gündeme gel-
mektedir. Ancak özellikle belirtmek isteriz: Yaşanan tüm 
karşı-devrimci tasfiyelere, siyasal İslamcı iktidarın yıkıcılı-
ğı ve yoksullaştırıcılığına karşın ne Cumhuriyet, ne ülke-
miz ve halkımız, ne de mesleklerimiz sahipsiz değildir, 
sahipsiz kalmayacaktır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
olarak; bütün meslektaşlarımızın ve halkımızın 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nı, laikliğin ve bilimin aydınlatıcılı-
ğında kamu-toplum yararının hakim olduğu, planlama-
sanayileşme-kalkınma-tam istihdam-toplumsal refah 
bütünlüğünün sağlandığı, ülkede-bölgede-dünyada barış 
politikasının esas alındığı, halk egemenliğindeki bir Türki-
ye özlemiyle kutluyoruz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Ekim 2022
Odamız tarafından düzenlenecek olan IX. Ulusal Hidrolik Pnö-
matik Kongresi ve Sergisi hazırlıkları, Pack World Dergisinde 
“Türkiye hidrolik ve pnömatik sektörü HPKON 2022’de bulu-
şuyor” başlığıyla haber yapıldı.
Odamız tarafından yayınlanan Türkiye Enerjide Nereye Gi-
diyor? başlıklı Oda Raporu, Recycling Industry Magazine 
Dergisinde “Enerji krizinde atık yönetimi” başlıklarıyla haber 
yapıldı.

03/09.10.2022
Odamız tarafından düzenlenecek olan IX. Ulusal Hidrolik Pnö-
matik Kongresi ve Sergisi hazırlıkları, Ege Telgraf Gazetesin-
de “Hidrolik ve pnömatik teknolojileri dünya pazarlarını he-
defliyor” ve (09.10.2022) Yenigün Gazetesinde “Hidrolik ve 
pnömatik teknolojileri sektörü dünya pazarlarını hedefliyor” 
başlıklarıyla haber yapıldı. 

07.10.2022
Oda Başkanı Yunus Yener’in katıldığı MMO İzmir Şube Gele-
neksel Gece etkinliği, Antalya Yüz Yüze Gazetesinde “Makine 
mühendisleri 68.inci yılı kutladı,” Antalya Körfez Gazetesinde 
“68. yıl balosu,” Antalya Son Haber Gazetesinde “Makina 
mühendislerinden coşkulu kutlama,” Antalya Körfez Gaze-
tesinde “MMO 68 yaşında,” Antalya Ekspres Gazetesi’nde 
“MMO’da 68’inci kuruluş yılı gururu” Antalya Akdeniz Man-
şet Gazetesinde “MMO’dan gala,” Akdeniz’de Yeni Yüzyıl 
Gazetesinde “Makine mühendisleri 68’inci yılı kutladı,” A 
Gazetesi’nde “Makine mühendisleri 68’inci yılı kutladı” ve 
Antalya İleri  “Gazetesinde “Makine mühendisleri 68’inci ya-
şını kutladı” başlıklarıyla haber yapıldı. 

12.10.2022
Odamız adına Kayseri Şubemiz yürütücülüğünde düzenlenen 
Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi 2022 hazırlıkları, 
Kayseri Sun Haber Gazetesinde “Kayseri’de savunma sana-
yii sempozyumu ve sergisi düzenlenecek,” Kayseri Haber 
Gazetesinde “Kayseri’de savunma sanayii sempozyumu 
ve sergisi,” Kayseri Gerçek Haber Gazetesi’nde “Savunma 
sanayii sempozyumu ve sergisi,” Kayseri Anadolu Haber 
Gazetesinde “Kayseri’de savunma sanayii sempozyumu 
düzenlenecek” ve Gazete Kayseri Gazetesinde “Millileştiren 
organizasyon” başlıklarıyla haber yapıldı. 

14/18.10.2022
Odamız adına Kayseri Şubemiz yürütücülüğünde düzenle-
nen Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi 2022, Yeni 
Doğan Gazetesinde “Savunma sanayi sempozyumu ve ser-
gisi,” Türkgün Gazetesinde “Türk milleti bir çağın daha ka-
pısını araladı,” Kayseri Sun Haber Gazetesinde “Kayseri’de 
savunma sanayii sempozyumu ve sergisi başladı,” Kayseri 
Haber Gazetesinde “Savunma sanayi sempozyumu ve ser-
gisi başladı,” Yeni Erzincan Gazetesinde “Teknik Hizmetler 
Genel Müdürü Duman: 20 yıl önce yüzde 20 olan yerli ve 
millilik oranımız bugün yüzde 80’lere ulaştı,” Kayseri Gerçek 
Haber Gazetesi’nde “Savunma sanayi sempozyumu sergi-
si açıldı,” Kayseri Anadolu Haber Gazetesinde “Savunma 
sanayinin kalbi Kayseri’de atıyor,”  Kars Hakimiyet Gazete-
sinde “Kayseri’de savunma sanayii sempozyumu ve sergisi 
başladı,” İstikbal Gazetesinde “Kayseri’de savunma sanayi 
sempozyumu ve sergisi başladı,” Gazete Kayseri Gazete-
sinde “Savunma sanayi sempozyumu ve sergisi başladı,” 
(15.10.2022) Ayrıntılı Haber Gazetesinde “Savunma sanayi 
sergisi Kayseri’de başladı,” (17.10.2022) Hunat Haber Ga-
zetesinde “Savunma sanayi sempozyumu ve sergisi yapıldı” 
ve (18.10.2022) Kapadokya Muşkara Haber Gazetesinde 
“NEVÜ öğrencileri savunma sanayi sempozyumu ve sergi-
sinde” başlıklarıyla haber yapıldı. 

19.10.2022
Odamız adına Denizli Şubemiz sekretaryalığında düzenlenen, 
X. Uluslararası Katılımlı Bakım Teknolojileri Kongresi ve Ser-
gisi (BTKS) hazırlıkları, Hizmet Gazetesinde “Makina sektö-
rü Denizli’de buluşacak,” Denizli Horoz Gazetesinde “Yarın 
başlıyor” ve Denizli Gazetesinde “Makina sektörü Denizli’de 
buluşacak” başlıklarıyla haber yapıldı. 

21/25.10.2022
Odamız adına Denizli Şubemiz sekretaryalığında düzenle-
nen, X. Uluslararası Katılımlı Bakım Teknolojileri Kongresi ve 
Sergisi (BTKS), Yeni Olay Gazetesi’nde “Teknoloji kongresi 
PAÜ’de başladı,” Hizmet Gazetesinde “10. Uluslararası Katı-
lımlı Bakım Teknolojileri Kongresi başladı,” Deha Gazetesinde 
“Bakım teknolojileri kongresi başladı,” Denizli Horoz Gazete-
sinde “Uluslararası kongre başladı,” (22.10.2022) Denizli 
Gazetesinde “PAU’de bakım teknolojileri kongresi ve sergisi 
başladı,” Dünya Gazetesinde “Bakım teknolojileri kongrede 
tartışılacak” ve (25.10.2022) Denizli Horoz Gazetesi’nde “Ba-
kım teknolojileri kongresi tamamlandı” başlıklarıyla haber 
yapıldı. 
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Ekim 2022'de Eğitimlere Katılım

Ekim ayı boyunca düzenlenen eğitimlere 571 kişi katıldı.

EĞİTİM ADI
BAŞLANGIÇ 

TARİHİ
BİTİŞ 

TARİHİ
KATILIMCI 

SAYISI 
VERİLDİĞİ 

ŞUBE

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 28.10.2022 30.10.2022 14 DENİZLİ
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 26.10.2022 28.10.2022 16 ANTALYA
MEKANİK TESİSAT 24.10.2022 30.10.2022 8 İZMİR
MEKANİK TESİSAT 24.10.2022 30.10.2022 10 ANKARA
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 24.10.2022 25.10.2022 12 ADANA
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 21.10.2022 23.10.2022 11 İSTANBUL
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 20.10.2022 21.10.2022 11 ADANA
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 20.10.2022 21.10.2022 29 İZMİR
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ(MEKANİK GRUP) 19.10.2022 20.10.2022 30 TRABZON
ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ 18.10.2022 21.10.2022 5 ESKİŞEHİR
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 18.10.2022 19.10.2022 12 ADANA
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 17.10.2022 19.10.2022 8 ANKARA
ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 17.10.2022 19.10.2022 7 ADANA
YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 17.10.2022 19.10.2022 14 ANKARA
MEKANİK TESİSAT 17.10.2022 23.10.2022 8 İSTANBUL
MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ 17.10.2022 22.10.2022 8 İZMİR
ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 
MÜHENDİSLİK YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 17.10.2022 18.10.2022 14 ANTALYA

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 15.10.2022 16.10.2022 12 ANKARA
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 15.10.2022 16.10.2022 5 İZMİR
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 14.10.2022 16.10.2022 8 İSTANBUL
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 13.10.2022 14.10.2022 8 İZMİR
HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 12.10.2022 14.10.2022 8 ANKARA
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 12.10.2022 14.10.2022 14 DİYARBAKIR
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 12.10.2022 13.10.2022 30 ADANA
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 12.10.2022 13.10.2022 13 ANTALYA
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 11.10.2022 12.10.2022 9 İZMİR
SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 10.10.2022 11.10.2022 5 ANKARA
MEKANİK TESİSAT 10.10.2022 16.10.2022 17 DENİZLİ
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 10.10.2022 11.10.2022 13 ANTALYA
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 10.10.2022 12.10.2022 8 ANKARA
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
YENİLEME EĞİTİMİ 10.10.2022 12.10.2022 6 ADANA

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 8.10.2022 9.10.2022 6 BURSA
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 8.10.2022 9.10.2022 13 ADANA
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 6.10.2022 7.10.2022 7 BURSA
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 6.10.2022 7.10.2022 10 İSTANBUL
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 6.10.2022 7.10.2022 8 ESKİŞEHİR
ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ 6.10.2022 9.10.2022 11 İSTANBUL
HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 5.10.2022 6.10.2022 8 ANKARA
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 5.10.2022 6.10.2022 17 ANKARA
ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ 4.10.2022 7.10.2022 9 ADANA
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 4.10.2022 5.10.2022 15 İZMİR
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 4.10.2022 5.10.2022 6 İSTANBUL
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 4.10.2022 5.10.2022 6 BURSA
SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 3.10.2022 4.10.2022 7 DENİZLİ
YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 3.10.2022 5.10.2022 6 ADANA
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 3.10.2022 4.10.2022 6 MERSİN
LPG DOLUM TESİSLERİ ve OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 1.10.2022 1.10.2022 4 MERSİN
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Kasım 2022 Eğitimleri Programı
Kasım ayında düzenlenecek olan eğitim programı aşağıda yer almaktadır. 

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

EĞİTİM ADI EĞİTİM TARİHİ ŞUBE
SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 28.11.2022 ANKARA
YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 28.11.2022 ESKİŞEHİR
LPG TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 28.11.2022 ANKARA
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ 
MÜHENDİS YETKİLENDİRME YENİLEME EĞİTİMİ 26.11.2022 ADANA
HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
KURSU 25.11.2022 İZMİR
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME KURSU 24.11.2022 ADANA
ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ 24.11.2022 İSTANBUL
ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 21.11.2022 İZMİR
KLİMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 21.11.2022 ESKİŞEHİR
MEKANİK TESİSAT 21.11.2022 İZMİR
MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ 21.11.2022 ADANA
ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN 
DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİSLİK 
YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 19.11.2022 İZMİR
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 18.11.2022 İSTANBUL
ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 17.11.2022 İSTANBUL
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
EĞİTİMİ 17.11.2022 İZMİR
YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 16.11.2022 ANKARA
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ 
MÜHENDİS YETKİLENDİRME YENİLEME EĞİTİMİ 16.11.2022 İZMİR
ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ 15.11.2022 KOCAELİ
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 15.11.2022 İZMİR
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 
(3 GÜN) 14.11.2022 İZMİR
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME KURSU 12.11.2022 İSTANBUL
ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 11.11.2022 ANKARA
YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 11.11.2022 İZMİR
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 
(3 GÜN) 11.11.2022 İSTANBUL
MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ 11.11.2022 İSTANBUL
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI 
KURSU 10.11.2022 ADANA
ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ 10.11.2022 İSTANBUL
LPG DOLUM TESİSLERİ ve OTOGAZ İSTASYONLARI 
SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 8.11.2022 KOCAELİ
MEKANİK TESİSAT 7.11.2022 KOCAELİ
MEKANİK TESİSAT 7.11.2022 KOCAELİ
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN 
DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 5.11.2022 İSTANBUL
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 
(3 GÜN) 4.11.2022 BURSA
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
KURSU 3.11.2022 İSTANBUL
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI 
KURSU 3.11.2022 İSTANBUL
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 3.11.2022 BURSA
ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 2.11.2022 ESKİŞEHİR
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME KURSU 1.11.2022 ADANA
MEKANİK TESİSAT 1.11.2022 ESKİŞEHİR
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 1.11.2022 İSTANBUL
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TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ 68 YAŞINDA! ÜRETEREK BÜYÜYEN, 
PAYLAŞARAK GELİŞEN BİR ÜLKEDE İNSANCA VE BARIŞ İÇİNDE 

YAŞAMA MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR!
TMMOB’ye bağlı odaların kuruluşunun gerçekleştirildiği TMMOB 1. Genel Kurulu’nun 68. Yıldönümünü ve 
“Mühendislik, Mimarlık Haftası”nı kutlamak için TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 
18 Ekim 2022 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Toplumun ortak çıkarlarının korunması, meslek alanları-
mızın gelişimi ve meslektaşlarımız haklarının savunulması 
amacıyla 1954 yılında kabul edilen 6235 Sayılı Kanun’la 
kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bugün 
tam 68 yaşında! Birliğimiz 68. yaşını ve tüm meslektaşla-
rımızın “Mühendislik ve Mimarlık Haftası”nı kutluyoruz.

Ne yazık ki Birliğimizin 68. yaşını Amasra’da yaşanan ma-
den faciasında hayatını kaybeden 41 madenci kardeşimi-
zin acısıyla birlikte idrak ediyoruz. Kaybettiğimiz kardeş-
lerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. 
TMMOB olarak bu facianın unutturulmasına, üzerinin ör-
tülmesine izin veremeyeceğiz. Sorumluların yargı önün-
de hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız.

İnsan hayatını doğrudan ilgilendiren mesleki faaliyetle-
rimizin çağın bilgi birikimine uygun, insan güvenliğini ve 
doğal çevreyi gözetecek biçimde gelişmesinin sağlamak 
amacıyla kurulan Birliğimizin kuruluş kongresi 18-21 
Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmişti. Bir-
lik bünyesinde kurulundan 10 meslek odası ile başlayan 
yolculuğumuz, bugün 24 Odamız ve bu Odalara bağlı 226 
Şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulumuzla devam edi-
yor. 110 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
disiplininden 630 binin üzerinde meslektaşımızın üye ol-
duğu TMMOB, ülkemizin en büyük mesleki demokratik 
kitle örgütlerinden birisidir.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 68 yıldır, sanayiden planla-
maya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden orman-
lara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından 
madenciliğe, ulaşımdan iletişime kadar insana ve topluma 
dair her alanda mesleki bilgi ve birikimini emekten, halk-
tan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana 
kullanmaktadır.

TMMOB, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çı-
karlarını ülkemizin ve halkımızın çıkarları temelinde ko-
rumak ve geliştirmek için mücadele vermektedir. Çünkü 
TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının 

sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulmayacağı, so-
runlarımızın çözümünün büyük ölçüde emekçi sınıfların 
sorunlarının çözümünde yattığının bilincindedir. Bu yüz-
den mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını, ülke sorun-
larıyla bütünlüklü olarak ele alır.

TMMOB, meslek alanları ile ilgili her konuda bilgi üret-
meyi, üretilen bilgiyi kamuoyu ile paylaşmayı asli gö-
revleri arasında görmektedir. Bu doğrultuda yayınlanan 
raporlarla, açılan davalarla, düzenlenen kongre-sempoz-
yumlarla, yapılan açıklamalarla, bilimin ve tekniğin kamu-
dan, halktan ve doğandan yana kullanılmasıyla başka bir 
dünyanın mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır.

Uzun yıllardır devam eden ve her yıl daha da derinleşen 
ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçi-
nen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını 
zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkma-
sı, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, serma-
yenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması 
nedeniyle mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor.

Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam rejimi altında 
emeğimiz değersizleşirken, özlük haklarımız da giderek 
budanmaktadır. Gerek kamuda gerek özel sektörde her 
türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetle-
rini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme 
işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız giderek daha zor 
koşullarda çalışmaktadır.

“Parti Devleti” anlayışıyla yönetilen kamu kurumlarında 
çalışan meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi 
altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ih-
lal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile 
yüz yüzedir. Güvencesiz-sözleşmeli istihdam modelle-
rine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve 
nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamuda-
ki teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek 
büyümektedir. Yandaş konfederasyonla imzalanan top-
lu sözleşmeler, şaibeli enflasyon rakamlarıyla birleşince 



TMMOB’den

15bülten 293
kasım 2022

kamu emekçilerinin her geçen gün daha da yoksullaşma-
sına neden olmaktadır. Özel sektörde çalışan meslektaş-
larımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin 
iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan 
etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlık-
sız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel 
sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit etmekte-
dir. Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret pro-
tokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, 
meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sö-
mürülmesine zemin hazırlamaktadır.

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

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

TMMOB, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, 

şehir plancılığı hizmeti alması için mücadele etmektedir.

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

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

TMMOB kuruluşunun 68. yılında da karanlığa karşı ay-
dınlığı, savaşa karşı barışı, dinci gericiliğe karşı laikliği, 
faşizme karşı özgürlükleri, ırkçılığa karşı eşitliği, linç kül-
türüne karşı bir arada yaşamı, rant ve sömürüye karşı 
emeği, yağma düzenine karşı kamusallığı, emperyalizme 
karşı bağımsızlığı savunmaya devam etmektedir.

Aradan geçen her yılda, üreterek büyüyen, paylaşarak 
gelişen bir ülkede insanca ve barış içinde yaşamaya olan 
inancımız ve kararlılığımız daha da artmaktadır. Odaları-
mızı ve TMMOB’yi savunmaya, büyütmeye ve güçlendir-
meye devam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI



16 bülten 293
kasım 2022

G ü n c e

Ekim
2022

Günce

4 Ekim Salı

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

5 Ekim Çarşamba
Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği tarafından dü-
zenlenen MEKTES'22 Ankara Teknopark'ta düzenlendi. 
Mekanik Tesisat Zirvesi açılış oturumunda Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener de bir konuşma yaptı.  
Antalya Şube Geleneksel Gecesine Oda Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yunus Yener katıldı. 

6 Ekim Perşembe
İzmir'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı 
Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından "Muhtemel Pat-
layıcı Ortamlarda Bulunan İş Ekipmanlarının Periyodik 
Kontrolü Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya, Odamız adına 
Oda Saymanı Bedri Tekin ile Teknik Görevli Tolga Süte-
kin katıldı

7 Ekim Cuma

Ankara Şube Plaket törenine Oda Başkanı Yunus 
Yener ve OYK Sekreter üyesi Elif Öztürk katıldı.

22 Ekim Cumartesi
 EİM Kurultayı Düzenleme Kurultayı toplantısı ger-
çekleştirildi.

10 Ekim Pazartesi
 TMMOB MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu-
muz, kapsamında yer alan MYK Ulusal Yeterliliklerinden 
çekilme kararı almıştır.
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB'nin "Emek, Demokrasi, 
Barış" mitingine yönelik İŞİD'in iki canlı bombayla saldırı-
sının üzerinden 7 yıl geçti. 10 Ekim Ankara Katliamı'nda 
yaşamını yitirenler için Ankara Garı önünde anma yapıldı. 
11 Ekim Salı

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

14 Ekim Cuma

Ankara Şube Plaket törenine Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu Sekreter 
üyesi Elif Öztürk katıldı.

15 Ekim Cumartesi
Odamız adına Kayseri Şubemiz yürütücülüğünde dü-
zenlenen Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi 2022 
1 3-15 Ekim 2022 tarihleri arasında Kayseri’de Erciyes 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

18 Ekim Salı

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

21 Ekim Cuma
Odamızın ve İstanbul Şubemizin eski yöneticilerinden, 
O da Genel Kurulu Divan Başkanlığı görevini yürütmüş 
o lan ve halen TESKON Yürütme Kurulu Başkanlığı ve 
Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği göre-
vini yürüten Ali Metin Duruk’u İstanbul Şube Binamızın 
ö nünde yapılan törenin ardından sonsuzluğa uğurladık. 
Cenaze törenine Oda Başkanı Yunus Yener ve Oda Yö-
netim Kurulu Sekreter üyesi Elif Öztürk katıldı. 

22 Ekim Cumartesi
  Odamız adına Denizli Şubemiz sekreteryalığında 
düzenlenen, X. Uluslararası Katılımlı Bakım Teknolojile-
r i Kongresi ve Sergisi,  20-22 Ekim 2022 tarihleri ara-
s ında Denizli Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

25 Ekim Salı

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

28 Ekim Cuma

Oda Onur Kurulu Toplantısı yapıldı.

29 Ekim Cumartesi
 Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 
Cumhuriyet'in ilanının 99. yıldönümü nedeniyle bir basın 
açıklaması yaptı. 

31 Ekim Pazartesi
“6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Sempozyumu” düzenleme komitesi çalış-
maları gözden geçirmek üzere çevrimiçi bir araya geldi. 
Toplantıya OYK Sayman üyesi Bedri Tekin katıldı.






