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Sunuş

EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, 
HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 
Kasım ayından beri Meclis’te görüşülüyor. İkti-
darın ekonomik sosyal politikalarının aynası olan 
bütçe teklifi, vergi adaletsizlikleri ve yeni vergi ar-
tışları yani yeni fahiş zamlarla, yandaş sermayeye 
yapılacak aktarımlarla, dövize endeksli borç ve 
faiz ödemeleriyle hayatımızı çok daha zorlaştıra-
cak özelliktedir. 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bu nedenle, Ge-
çinemiyoruz, Halktan ve Emekten Yana Bütçe 
İçin Omuz Omuza! ortak açıklamasını yaptılar. 
TMMOB bu nedenle, 2022 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanun Teklifi’nde Halk Yok! açıklamasını 
yaptı. Odamızın her ay yayımladığı Sanayi Analiz-
leri Bülteni’nin 76. sayısı da aynı konuya ayrıldı ve  
2022 Bütçesi: Adaletsiz, Karanlık ve Pinti! başlı-
ğıyla yayımlandı. Bültenimizde bütçe teklifi ayrın-
tılı olarak ele alınmıştır.

Bildiğimiz üzere bu iktidar döneminde mesleği-
miz itibarsızlaştırılmaya, değersizleştirilmeye çalı-
şılmış, sorunlarımız kat kat artmıştır. Bu nedenle 
TMMOB ve bağlı Odalar olarak bütçe görüşme-
leri süresince, Emeğimize, Mesleğimize, Hakları-
mıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyo-
ruz kampanyası yapıyoruz. 

Diğer yandan belirtmek gerekir ki sorunlarımı-
zın çözümünün, ülkemiz ve halkımızı yoksullaş-
tıran, emperyalizme bağımlılığa gerici rejimlere 
bağımlılığı ekleyen mevcut iktidarla olmayacağını 
biliyoruz. Ülkemiz,  halkımız, meslek alanlarımız 
için yıkım ve felaketler getiren politikalara karşı 
mücadele kararlılığımızı sürdüreceğiz. 

Geçen ay, Kıbrıs-TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası’nın düzenlediği Otomotiv Sempozyumu’na, 
Zonguldak ve İzmir Şubelerimizin geleneksel ge-
ce-plaket/onurluk törenlerine, Kartal Belediyesi 
ile İstanbul Şubemizin işbirliğiyle yapılacak olan 
Makina Fabrika-Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı 
Proje Tanıtım Toplantısına, bültenimiz yayına ha-
zırlanırken de Ankara Şubemizin geleneksel ge-
cesine katıldık. 

18-20 Kasım tarihlerinde İzmir’de EMO ile birlik-
te düzenledeğimiz X. Asansör Sempozyumu’nu 
ve 19-20 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara’da XII. 
Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongresi’ni yaptık. 
Şimdi önümüzde, bu çalışma dönemimizin son 
etkinliği, 17-18 Aralık’ta Ankara’da toplanacak 
olan TMMOB Sanayi Kongresi 2021 var. 

Bu arada Danışma Kurulu üçüncü toplantısını ül-
kemizde durum ve Oda çalışmalarını değerlen-
dirme gündemiyle yaptık. Toplantıya hazırlık ma-
hiyetindeki 48. Dönem 13 Aylık Çalışma Raporu 
internet sitemizde yer almaktadır. Bu toplantının 
ardından da Sekreterler-Saymanlar ve Müdürler 
toplantısını yaparak Oda çalışmalarını gözden ge-
çirdik ve yeni kararlar aldık.

Pandeminin Türkiye ve Dünyadaki Etkileri ve Ka-
pitalizmin Açmazları ana temalı TMMOB Sanayi 
Kongresi 2021’de buluşmak üzere esenlik dilek-
lerimizi iletiyoruz. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKTE 
OLAN MUAYENE PERSONELİNİN BELGE YENİLEME EĞİTİMLERİ 

BAŞLIYOR
Asansör kontrollerinde görev alan muayene personeli-
nin eğitim ve belgelendirilmesi süreci, Asansör Periyodik 
Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin 
Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm: 2016/18) esasları-
na göre yürütülmektedir. 

Asansör kontrollerinde görev alan muayene personeli-
nin eğitim ve belgelendirilmesi süreci, Asansör Periyodik 
Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin 
Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm: 2016/18) esasları-
na göre yürütülmektedir. 

Anılan mevzuat esaslarına göre Muayene Elemanı Başarı 
Belgesine sahip muayene elemanının 5 yıl sonra belgesini 
yenilemesi gerekmektedir. 

Bunun için de belge yenileme eğitimine (2 gün) katılması, 
eğitim sonunda yapılacak sınavdan geçmesi ve 5 yıl bo-
yunca gerçekleştirdiği 100 adet asansör kontrol listesi ile 

başvuracağı uygulama sınavından başarılı olması gerek-
mektedir.

Bu çerçevede Odamız tarafından belge yenileme eğitim 
programı hazırlanmış olup, belge geçerlilik süresi 3 aydan 
az kalan asansör periyodik kontrol muayene personeli 
söz konusu belge yenileme programına katılarak belgesini 
yenileyebilecektir.

Oda Onur Kurulu Toplantısı, 26 
Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Kurula iletilen 63 dosya 
üzerinde görüşüldü.
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ZONGULDAK ŞUBE GELENEKSEL GECESİ
Odamızın kuruluşunun 67’inci yıldönümü nedeniyle meslekte 25, 40 ve 50. yıllarını dolduran üyelere bir törenle 
onur plaketlerinin verildiği Zonguldak Şube Geleneksel Gecesi, 5 Kasım 2021 tarihinde Zonguldak’ta Kilise 
Yaman Restaurant’ta düzenlendi.

Geleneksel Gece’ye Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener, Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, Eskişehir 
Şube Başkanı Atilla Tomsuk, Trabzon Şube Başkanı Fulya 
Bankoğlu, Edirne Şube Başkanı Aziz Avukatoğlu, Sakarya 
İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyesi Çiğdem Daldgç, 
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, diğer Odalardan, 
sendika ve demokratik kitle örgütlerinden temsilciler ve 
çok sayıda davetli katıldı.

Gecenin açış konuşmasını yapan Zonguldak Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Birhan Şahin konuşmasında, 
“Makina Mühendisleri olarak her dönemde emekten ve 
halktan yana demokratik bir ülke için çalıştıklarını ifade 
etti. 

Konuşmasında Millet Kütüphanesi’ne dönüştürüleceği 
açıklanan Maden Mühendisleri Lokali’nin değiştirilmek 
istenmesine de değinen Şahin, “Bütün karşı çıkışlara 
rağmen mülkiyeti TTK’ya ait olan ve 57 yıldır TMMOB 
Maden Mühendisleri Odası tarafından kullanılmakta olan 
Zonguldak kentinde halkının bilimsel, kültürel ve sosyal 
ihtiyaçlarına yönelik Hizmet veren binanın mülkiyetinin 
el değiştirmesi ve odanın tahliye Sürecinin başlamasını 
kabul edebilir görmüyoruz. Kent Yöneticilerinin bu 
yanlıştan en kısa zamanda dönmesini umut ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Mustafa Eyriboyun’u da anan Başkan Birhan Şahin, 

“Sözün bittiği yerdeyiz hüzün de sevinç de yaşamın 
içinde var bir yandan meslekte 25,40 ve 50. yolunu 
tamamlamanın onurunu yaşayan arkadaşlarımızın haklı 
gururunu bir yandan da getirdiğimiz değerleri huzurlu 
yaşıyoruz.2 yılı aşkın süredir dünyayı ve ülkemizi kasıp 
kavuran Cavit-19 Belası ne yazıkki kısa Süre önce bir 
değerimizi de aramızdan aldı biz onu yaşama karşı hep 
Dik duruşuyla tanıdım. O ilklerin insanıydı. Hayatını hep 
namuslu bir onur abidesi olarak yaşadı. Hiçbir baskı 
altında hiçbir koşul altında inandıklarını savunmaktan 
vazgeçmeyen, doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilen 
ender insanlardan, mesleğini seven üniversitenin 
sevilen çalışkan hocası, tesisat kongrelerine desteğini 
esirgemeyen bilim insanı, bir dönem şube Yönetiminde 
birlikte çalışma olduğunu paylaştığınız değerli dostumuz, 
arkadaşımız Mustafa Eyriboyun hocamızı kısa süre önce 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

Birhan Şahin’in konuşmasının ardından söz alan 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 
katılımcılara teşekkür ederek ülke gündemi ve Oda 
çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Gerçekleştirilen 
konuşmaların ardından meslekte 25, 40 ve 50. yıllarını 
dolduran MMO Zonguldak Şubesi üyelerinin plaketleri 
sahiplerine takdim edildi. Geleneksel Gece, düzenlenen 
gece yemeği ile sona erdi.
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İZMİR ŞUBE PLAKET TÖRENİ
İzmir Şubemiz tarafından 6 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen törenle, meslekte 25., 40., 50. ve 60. onur yıllarını 
dolduran üyelerimize plaketleri sunuldu. Törene Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de katıldı.

Meslekte 25., 40., 50. ve 60. Yıllarını dolduran üyelere 
plaketlerinin sunulduğu tören Odamız Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi İzmir Salonu’nda düzenlendi. Müzik 
dinletisi ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yalçın, 
üyelerimizin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları 
zorluklara ve Odamızın bu çerçevedeki çalışmalarına 
değinerek, TMMOB ve MMO örgütlülüğünün 
güçlenmesinin, meslek ve meslektaş sorunlarının 
çözümü yolunda önemli katkı sunacağını ifade etti. Yalçın 
konuşmasında, “67. yaşını kutladığımız Odamızın ve 52. 
yaşını kutladığımız Şubemizin bugünlere ulaşmasında 
kendilerinin verdiği katkı, özveri ve emek yadsınamaz. 
Şahsım ve Odam adına kendilerine teşekkür ediyorum. 
Deneyimli meslektaşlarımızın önümüzdeki dönemlerde 
de şubemizin çalışmalarına katkı koyacaklarına, Odamız 
ile birlikte yan yana mücadele edeceklerine inanıyorum” 
dedi. Yalçın’ın ardından söz alan Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener de, Odamızın çalışmalarına dair 
detaylı bilgi verdiği konuşmasında “Odamız, kamusal 

sorumlulukla yürüttüğümüz mesleki denetim, periyodik 
kontrol ve diğer mesleki etkinlikler ile kamuoyunda saygın 
bir konuma ulaşmış; Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği-TMMOB’nin en büyük Odası haline gelmiştir. 
Ulaştığımız Oda yapısı ve mesleki hizmet düzeyinden 
dolayı bütün emeği geçenler olarak gurur duyabiliriz. 
TMMOB’ye bağlı Odalarımız mesleki gereklilikleri, 
meslek onurunu ve itibarını korumakla sorumludur ve 
bu hususlar yasamız ile de verilmiş görevlerdir. Fakat 
ne yazık ki mesleki etkinlik alanları, Oda-Üye ilişkisi, 
mesleki denetim ve kamu tüzel kişiliği yapımız saldırı 
altındadır. Odalarımız ve TMMOB, Anayasa ve kuruluş 
yasamıza aykırı olarak, kamusal mesleki sürecin dışına 
itilmeye çalışılmaktadır. Böyle bir zamanda bile şahsi 
menfaat, siyasi ikbal için buraları basamak araç olarak 
kullanmak isteyenler de olabilmektedir. Bu şartlar altında 
TMMOB'ye sahip çıkmak daha da önem kazanmaktadır” 
ifadelerini kullandı. Yener, ekonomi alanında giderek 
büyüyerek üyelerimizin ve bütün yurttaşların yaşamını 
zorlaştıran ekonomik sorunlara da dikkat çektiği 
konuşmasını, plaket alacak olan üyelerimizi tebrik ederek 
tamamladı.

Konuşmaların ardından plaket törenine geçilirken, 
sırasıyla meslekte 50., 40. ve 25. onur yıllarını dolduran 
üyelere plaketleri takdim edildi. 

Plaket törenine, Oda ve Şube yöneticilerinin yanı sıra 
Odamızın çok sayıda Şubesinden yöneticiler de katıldı. 
Etkinlik, kokteyl ile sona erdi.
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X. ASANSÖR SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) birlikte düzenlediği 
Asansör Sempozyumu 2021, 18-19-20 Kasım 2021 tarihlerinde İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde hibrit olarak gerçekleştirildi.

Bu yıl onuncu kez düzenlenen sempozyumda bildiri 
sunumları çevrimiçi olarak, açılış oturumu ve paneller ise 
yüz yüze gerçekleştirildi.

Üç gün süren sempozyumda, birçok oturum ve panel 
düzenlendi. Çok sayıda kurum, kuruluş tarafından 
desteklenen sempozyumun açış konuşmaları, EMO 
ve MMO İzmir Şube Başkanları ile MMO Başkanı 
Yunus Yener, EMO Başkanı Bülent Pala, Ege Asansör 
ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (EAYSAD) 
Başkanı Mert Öğüşlü, Asansör Sanayicileri Federasyonu 
(ASFED) Başkan Yardımcısı Cem Bozdağ ve Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı 
Sefa Targıt tarafından yapıldı.

Kamusal hizmet ve denetim anlayışıyla 
çalışılmalıdır

İletim teknolojileri kapsamındaki asansörlere ilişkin 
iyileştirici, geliştirici çalışmalar yapmayı MMO’nun 

önemli görevlerinden biri olarak gördüklerini belirterek 
sözlerine başlayan MMO Başkanı Yunus Yener açış 
konuşmasında özetle şöyle konuştu: “Asansörlerin 
tasarımı, imalatı, montajı, bakım ve periyodik kontrolünü 
kapsayan süreç, mühendislik disiplinleriyle ilgilidir. 
Bu nedenle hizmetlerin özel eğitim almış, yeterliliği 
Odalarca belgelendirilmiş mühendislerce yürütülmesi 
oldukça önemlidir. 

Odamız bu amaçla çok yönlü çalışmalar yürütmektedir. 
Ülke genelindeki Eğitim Merkezlerimizde birçok alanda 
mühendis ve ara teknik elemanlara yönelik, uygulamalı 
eğitim de dahil olmak üzere eğitim-kurs-belgelendirme 
faaliyetleri yapılmaktadır. Ayrıca asansör firmalarına 
yönelik son muayene, tasarım ve montaj kuralları, iş 
güvenliği, risk değerlendirmesi ve kalite yönetim sistemi 
eğitimleri de yapılmaktadır. İletim teknolojileriyle ilgili 
kitap-broşür basımı, seminer, söyleşi, tarafları bir araya 
getiren kongre ve sempozyumlar, onaylanmış kuruluş 
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çalışmaları ve belediyelerle yapılan protokollere bağlı 
olarak asansör periyodik kontrolleri, çalışmalarımızın 
arasındadır.” 

Yüzlerce uzman mühendis işsiz

Yapılan çalışmaların mühendislik ölçütleri ve kamusal 
hizmet ve denetim anlayışına bağlı olarak yürütüldüğünü; 
meslektaş ve sektör lehine tanınırlık ve güvenliği 
sağlayan bu çalışmalardan haklı bir gurur duyduklarını 
belirten Yener konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tasarım 
aşamasından, üretim, montaj, kullanım, bakım ve 
denetim aşamalarına kadar mühendislik hizmetlerinin 
etkin kılınarak yaygınlaştırılması ve yasal düzenlemelerle 
güvence altına alınması gerekiyor. İmalat, montaj ve 
bakım firmalarında mühendis istihdamı ve mühendislerin 
Odalarından Büro Tescil Belgesi alması zorunlu 
tutulmuşken, yürürlükteki yönetmeliklerde bu konular 
boşlukta bırakılması üzücüdür. 

Bazı çevrelerin asansör firmalarında mühendis 
çalıştırılmasına ve Mühendis Odalarının mesleki denetim 
süreçlerinde yer almasına karşı çıkması da bağlantılı bir 
sorundur. Oysa sektöre hizmet vermiş veya verebilecek 
yüzlerce uzman mühendisin işsizliği söz konusudur. Bilim, 
mühendislik ve kamusal denetimi dışlayan bu durumun 
can ve mal kayıpları ile standart dışı uygulamalara yol 
açtığını ve gerçekte asansör sanayisinin de aleyhine 
olduğunu belirtmeliyim.” 

Asansör Teknik Komitesi’nin çalışmaları işlevsel 
kılınmalı

Makina Mühendisleri Odası olarak yanlış uygulamalara izin 
vermeyeceklerini ve sürekli olarak mücadele edeceklerini 
vurgulayan Yener konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sektörle 
ilgili kalıcı ve sürekli çalışmalar yapılması amacıyla kurulan 
Asansör Teknik Komitesi’nin çalışmalarının da işlevsel 
kılınması gerekmektedir.

Merdiven altı firmaların haksız rekabet yaratarak 
sektöre zarar vermelerini önlemenin bir yolu da piyasa 
gözetimi ve denetimi mekanizmasıdır. Sempozyum 
oturumlarında da ele alınacak olan bu konu özel bir 
önem arz etmektedir. Bu noktada ülke genelinde 
yaygın bir örgütlenme altyapısı ve kadrosu bulanan 
Odamızın daha aktif olarak görevlendirilmesine yönelik 
idari düzenlemelerin yapılmasını beklediğimizi önemle 
belirtmek istiyorum.” 

Kamu ve reel sektör borçları vahim boyutlara 
ulaştı 

Ülkemizin içinde bulunduğu duruma değinerek 
konuşmasını tamamlayan Yener özetle şunları söyledi: 
“Bildiğimiz üzere paramızın değeri hızla düşüyor. Zam 
yapılmayan ürün ve hizmet yok. Makro ekonomik 
göstergeler; enflasyon, milli gelir, bütçe açıkları, büyük 
faiz ödemeleri ödenek üstü hesapsız harcamalar, kamu 
ve reel sektör borçları ile işsizlik ve yoksulluk vahim 
boyutlara ulaşmıştır. 

Döviz kuru-faiz-enflasyon üçlü sarmalı, ithalata ve 
ucuz işgücüne dayalı ihracat yapısı ile kayırma ve rant 
ekonomisi, ülkemizin, halkımızın yoksullaşmasına yol 
açmaktadır. Bu durumdan çıkışın, ülkemiz ve halkımızın 
çıkarlarını gözeten kamucu planlama, kalkınma, üretim, 
istihdam politikaları ve bu yöndeki bir demokratikleşme 
ile mümkün olacağına inanıyoruz.” 

Üç gün süren sempozyumun son oturumunda hazırlanan 
sonuç bildirisi ise kamuoyuna ayrıca açıklanacak.
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12. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından Ankara Şube yürütücülüğünde düzenlenen, Kaynak Teknolojisi 
12. Ulusal Kongre ve Sergisi (KAYKON 2021), 19-20 Kasım 2021 tarihlerinde Anfa Altınpark Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

KAYKON 2021’de bu yıl yeni teknolojik gelişmelerin 
uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan 
sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu 
bir tartışma ortamı oluşturulması hedeflendi.

Meslek ve uzmanlık alanlarıyla ilgili gelişmeleri tartışmaya 
açmak, görüş ve önerilerini yetkililere iletmek, 
kamuoyunu bilgilendirmek ve ilgili taraflarla birlikte 
çözüm önerileri üretmek amacıyla düzenlenen Kaynak 
Teknolojisi Kongresi aracılığıyla bilgiyi üreten ve bu 
bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı 
olan taraflar aynı platformda buluştu. Birçok kurum ve 
kuruluş tarafından desteklenen KAYKON 2021’de 
çok sayıda sektör temsilcisi firmanın katılımıyla iki gün 
boyunca süren bir de sergi düzenlendi. 

İki gün süren kongrenin açılış konuşmaları Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yıldırım, Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapıldı.

“Eğitim ve belgelendirme en önemli ihtiyaçtır”

Oda Başkanı Yunus Yener açış konuşmasına Kaynak 
Mühendisliğinin toplumsal yaşamın her alanında 
çok önemli ve vazgeçilmez hizmetler veren meslek 
alanlarından biri olduğuna dikkat çekerek başladı ve 
ilgili bütün Oda çalışmaları ve 24 yıldır düzenlenen 
kongrelerle, bu alandaki bilgi ve teknolojilerin özel 
ellerde tekelleşmesi ve piyasalaşmasının önüne geçmeyi, 
genç mühendisler ve tüm meslektaşlara gereksindikleri 
bilgi ve teknolojileri aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak teknolojileri uygulamalarında personel eğitimi 
eksikliğine dikkat çeken Yener konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Son yıllarda üretim teknolojileri ve malzeme 
alanındaki gelişmelere paralel olarak kaynak yöntemleri, 
tahribatsız muayene yöntemleri, kalite güvence 
gereklilikleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları ile 
dijital dönüşüm ihtiyaçları ile mühendis ve ara teknik 
personel eğitimi ve belgelendirilmesi daha önemli hale 
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gelmiştir. Bu gerekliliklerin yetkin bir şekilde karşılanması 
en başta gelen ihtiyaçtır.

“Kaynak Teknolojileri Uygulamalarında Personel 
Eğitimi” ile ilgili eksiklikleri kongrelerimizde yıllardır dile 
getirdiğimiz bilinmektedir. Bu eğitimleri ülkemizde çeşitli 
kurumlar verdiler ve bir nebze olsun eksiklikler giderildi 
ancak bir üst aşamada ve toplumsal fayda kıstasıyla 
yapılacak uygulamalara hâlâ ihtiyaç duyulduğu da açıktır. 
Bu yönde ciddi çalışmalarda bulunan Odamız, özellikle 
eğitim ve belgelendirme konusunda önemli bir altyapıya 
sahiptir. Bu altyapı daha da güçlendirilmektedir.”

“Hizmetlerin kamusal bir çerçevede gelişmesi 
için sürekli çalışıyoruz”

MMO Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi-KEMM’i 2019 
yılında açtıklarını hatırlatan Yener bu yıl da Tahribatlı 
Muayene Laboratuvarını açtıklarını belirtti ve konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
olarak, KEMM tarafından verilen-verilecek belgelerin 
ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve hizmetin niteliğinin 
yükseltilmesi için sektöre ve meslektaşlarımıza destek 
vermekten mutluluk duyuyor; bu hizmetlerin kamusal 
bir çerçevede gelişmesi için sürekli olarak çalışıyoruz. 

Odamız bu konudaki olanaklarını ve birikimini kaynak 
teknolojisi alanında hizmet sunan tüm kurum ve 
kuruluşlarla paylaşmaya hazırdır. İlgili tüm kurum ve 
kuruluşların bu çabalara destek vermesi ve işbirliğine açık 
olmaları gerektiğine inanıyoruz.”

“İşsizlik ve yoksulluk bir yanda, kayırmacı ve 
rant eksenli politikalar bir yanda”

Yener konuşmasının son bölümünde ülkemizin içinde 
olduğu sürece vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı: 
“Ülkemizin, bugün kimsenin iyimser bakamadığı bir 
süreç içinde olduğunu sanırım hepimiz biliyoruz. 

Büyük borçlar, yüksek döviz kurları, yüksek enflasyon, 
büyük sosyal yaralara yol açan hayat pahalılığı, işsizlik 
ve yoksulluk bir yanda, kayırmacı ve rant eksenli 
ekonomi politikaları diğer yanda; ülkemizi, sanayimizi, 
meslektaşlarımızı ve halkımızı zorlayan bir toplu 
durum söz konusudur. Bu durumdan çıkışın, ülkemiz 
ve halkımızın çıkarlarını gözeten kamucu planlama, 
kalkınma, üretim, istihdam politikaları ve bu yöndeki 
bir demokratikleşme ile mümkün olacağını özellikle 
belirtmek isterim.”

“Endüstri 4.0 uygulamaları sektörü yeni bir 
boyuta taşıyor”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
ise teknolojik gelişmelerin giderek hızlanmasının, 
sanayinin ve her teknik alanın özgül gereksinimlerinin, 
bu gibi bilimsel kongre ve sergilerin önemini daha da 
artırdığına vurgu yaparak başladığı konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “İletişimden haberleşmeye, ulaşımdan lojistiğe, 
sanayiye, enerjiye kadar pek çok alan, yeni teknolojik 
gelişmelerle sürekli olarak yeniden yapılandırılıyor. 
Biliyoruz ki, yaşanan her teknolojik gelişme, o teknolojiye 
sahip olup kullananlarla kullanmayanlar ve sahip olanlar 
ile bağımlı olanlar arasındaki üretim ve gelişme hızını 
daha da artırıyor. Pek çok sektörde farklı kullanımları 
olan kaynak teknolojileri de bu hızlı değişimin en önemli 
unsurlarından biridir.

Endüstri 4.0 uygulamalarının kaynak teknolojileri ile 
entegrasyonu ve robotik uygulamaların yaygınlaşması 
sektörü yeni bir boyuta taşıyor. Üretim teknolojilerindeki 
gelişmeler ile birlikte kontrol yöntemleri, kalite güvence 
sistemleri, eğitim ve belgelendirme konularında da 
yenilikler söz konusu. İki gün sürecek kongremizde 
tüm bunları uzman arkadaşlarımızı ve akademisyen 
konuklarımız tartışacaklar ve bu alandaki yeniliklerin 
sektördeki etkisini ele alacaklar.”
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“İşsizlik ve yoksulluğun nedeni uygulanan yanlış 
politikalar ve önceliklerdir”

Yaşanan derin ekonomik kriz ortamında ülkemizin 
geleceğine ilişkin umudumuzu büyütmek istiyorsak aklın 
ve bilimin yönlendiriciliğine çok daha fazla başvurmak 
gerektiğine vurgu yapan Koramaz konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Aklın ve bilimin yolundan sapıldığı anda 
kendimizi kör bir karanlıkta, içinden çıkılmaz bir 
bataklıkta buluruz. Ülkemizde yıllarca uygulanan 
rant temelli politikalar nedeniyle üretimi, yatırımı, 
sanayileşmeyi, bilimi, teknolojiyi, mühendisi ve insanı 
ikincilleştiren bir ekonomik yapı oluşmuştur. Ülke 
paramız bu kadar değersizleştiyse, gelirlerimiz bu kadar 
düştüyse, işletmeler yatırım yapılamaz hale geldiyse, 
piyasada borçlar ödenemez hale geldiyse, işsizlik, hayat 
pahalılığı, yoksulluk bu denli arttıysa bunun nedeni 
yıllardır uygulanan yanlış politikalar ve önceliklerdir.

TMMOB olarak yıllardır her fırsatta,  uygulanan neoliberal 
politikaların ülkemizi üretimden uzaklaştırdığını, 
ekonomimizi ranta ve spekülasyona dayalı hale 
getirdiğini, ülke zenginliklerinin yanlış projelerle israf 
edildiğini dile getirdik. Sadece bu kadarla da yetinmedik, 
çözüm önerilerimizi de sıraladık. Üretimden yana 
kamucu politikaların hayata geçirilmesini istedik. Üreten, 
sanayileşen ve hakça bölüşen bir ekonomik büyüme 
modeli önerdik. Ne yazık ki bu çözüm önerilerimiz hiçbir 
biçimde dikkate alınmadı.”

“Aydınlık bir geleceği hep birlikte kuracağız”

Tüm sektörler ve tüm ülke halkı olarak yarınlardan 
endişeli olduklarını hatırlatan Koramaz konuşmasını şöyle 
tamamladı: “Bir ülkede 8-10 yaşında çocuklar bile dolar 
fiyatlarını konuşuyorsa, harçlıklarını dövize yatırmanın 
planlarını yapıyorsa ülke ekonomisinin geleceği 
konusunda umutlar tükenmiş demektir. Ama en başında 
da dediğim gibi bizler bilim ve tekniğin ışığında yol 
göstermeye, azalan umutları çoğaltabilmek için kamucu, 
toplumcu  politikalar üretmeye devam edeceğiz. Burada 
bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Ülkemiz 
ve halkımızın gerek duyduğu şey toplumsal kalkınmadır.

Son 40 yıldır özelleştirme, serbestleştirme, 
kuralsızlaştırma, finans ve rant uygulamalarıyla tahrip 
edilen ekonomik ve sosyal yapı, kamusal bir anlayışla 
yeniden ayağa kaldırılmalıdır. Doğaya ve insan yaşamına 
saygı gösteren bir yaklaşımla üretim, sanayileşme, 
kalkınma tam istihdam ve toplumsal refah perspektifi 
benimsenmelidir. Topraklarımız, yeraltı ve yerüstü 
kaynaklarımız, mühendislerimiz ve emekçilerimiz az 
sayıdaki türedi için değil, ülkemizin ve toplumumuzun 
gelişmesi için seferber edilmelidir. 

Bizler TMMOB olarak 70’li yıllardan beri sahip olduğumuz 
bilimsel-teknik aklı, sömürgenlerin değil halkın çıkarları 
için kullanmanın mücadelesini verdik, veriyoruz, 
vermeye devam edeceğiz. Aydınlık bir geleceği hep 
birlikte kuracağız.”



11bülten 282
aralık 2021

H a b e r

MAKİNA FABRİKA-KARTAL BİLİM VE TEKNOLOJİ HANGARI 
PROJE TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Şubemiz ile Kartal Belediyesi arasında yapılan ortak protokol kapsamında hayata geçen Kartal Bilim 
ve Teknoloji Hangarı’nın Proje Tanıtım Toplantısı 27 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi’ne ait Yakacık’taki hangar binasında 
gerçekleşen projenin tanıtım toplantısına; Kartal Belediye 
Başkanı Gökhan Yüksel, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener, Oda Danışma Kurulu üyeleri, İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tataroğlu, çok 
sayıda kurum temsilcisi, Kartal halkı ve Odamız üyesi 
mühendisler katıldı.

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Tataroğlu toplantının açılış konuşmasında; bugün 
ülkenin içinde bulunduğu durumun önemine değinirken, 
ülkenin ve dünyanın nasıl şekillendirileceğine ilişkin 
görüşlerimizi yansıtan, Kartal Belediyesi ile atılan ortak 
adımla da ifadesini bulan bu önemli projenin tanıtım 
toplantısını yaptığımızı belirtti. Meslek ve yurttaşlarımız 
için ortak hizmetler ürettiğimize vurgu yapan Tataroğlu, 
bu ülkenin geleceğine sahip çıkacak, ülkenin geleceğini 
tasarlayacak olanlara sunulacak olanakların mimarı 
olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Mühendislerin 
örgütlü gücü ile geleceği kuracağımıza yapılan vurgunun 
ardından hayallerinin geleceğin bilim insanlarına verilecek 
umut ve olanaklarla, çocukların bilim ve teknoloji ile 
buluşması ile gerçekleşeceğine değindi. Ara teknik eleman 
yetiştirilmesindeki sıkıntılar ve konunun öneminin altını 
çizerek mesleki gelişimlere katkı sunulacak ortamların 
da Makina Fabrika projesi içinde yer alacağını belirtti. 
Geleceği ve güzel günleri birlikte kuracağımıza vurgu 
yaptı.

Oda Başkanı Yunus Yener konuşmasına; öncelikle 
sanayiye, meslektaşlarımıza, ara teknik elemanlara, 
çocuklara, gençlere birçok konuda uzmanlık katkısı 
yapacak, bölge halkına ev sahipliği yapacak olan Hangar 
mekanını tahsis eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel’e ve belediye görevlilerine, MMO İstanbul Şube 
ve emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. 
İstanbul Şubemizin yaptığı hizmet atılımlarının bir yenisi 
olduğuna vurgu yaparak, son teknoloji uygulamalarının 
buluşacağı kişilere ulaştırılmasında yer almaktan 
mutluluk duyduğunu belirtti. Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanun Teklifi görüşmelerine de değinerek; bu bütçede 
halkın yer almadığını, halktan alınan vergilerin yanı sıra 
sermaye kesimlerine yapılan vergi indirimlerine dikkat 

çekerek, TMMOB olarak bütçe görüşmeleri süresince 
Emeğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz, Sorunlarımıza 
Çözüm İstiyoruz kampanyası yaptığımızı belirtti. 
Geçinemiyoruz, Halktan ve Emekten Yana Bütçe İçin 
kampanyası hakkında bilgi verirken, demokrasi, laiklik, 
adalet ve hukukun üstünlüğü için mücadelede birliğin 
önemine vurgu yaptı.

TMMOB Başkanı Emin Koramaz; projeye katkı koyan 
ve toplantıya katılanları sevgi ve dostlukla selamlayarak 
konuşmasına başladı. Bilim ve Teknoloji Hangarı açılış 
töreninde, bilimi ve tekniği temsil eden meslek örgütü 
olarak, bilimin insanlık yararına kullanılmasıyla dünyanın 
pek çok sorununun sorun olmaktan çıkacağına vurgu 
yaptı. Bilimin kamusal ve toplumsal niteliği gözetildiğinde, 
bilimin dar kalıp ve sınırlamalardan kurtularak insanlığa 
hizmet edeceğini belirtti. Bilimsel gelişmelerin barış 
için, halkların kardeşçe yaşadığı, refahın hâkim olduğu 
bir ülkeye hizmet edeceği gerçeğinin yanı sarı, bilimsel 
faaliyet ve yatırımlara gerekli kaynaklar aktarılmamasının 
yarattığı sıkıntılara değindi. Ülkemizde uygulanan rant 
temelli politikaların sonlandırılması için bilim ve teknolojik 
yeterliliklerimizi arttırmanın önemine vurgu yaptı. Bu 
proje ile topluma yapılacak katkının öneminin altını çizdi. 
Bu yapının fikir aşamasından projelendirilmesine kadar 
emek veren herkese teşekkür etti. Krizlerden en çok 
etkilenen kesimlerden birinin de bu ülkenin mühendis ve 
mimarları olduğunu belirtirken, mühendis ve mimarların 
da bu ülke halkı gibi iş, aş, güvenceli bir gelecek, sağlıklı 
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çalışma koşulları, kamuda daha fazla kadro istediğini 
belirtti. TMMOB Mühendislik Asgari Ücretinin zorunlu 
tutulması gerektiğini belirterek, SGK’nın protokolü 
yeniden hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı. 
Odalarımızın toplum güvenliği açısından yaptığı mesleki 
denetimlerin dahi engellenmeye çalışıldığını belirterek 
yeniden kamulaştırmanın öneminin altını çizdi. Aydınlık 
bir geleceği birlikte kucaklama umuduyla toplantıya 
katılanları selamlayarak sözlerine son verdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tanıtım 
toplantısında yaptığı konuşmasında, göreve gelmeden 
önce böyle bir merkezin yapımı için söz vermiş olduğunu 
söyledi. Bir kentin gelişmesi için, bilim ve teknoloji 
üretmesini gerektiğini, Kartal Belediyesi’nin de bunu çok 
iyi bildiğini belirten Başkan Yüksel, bu yüzden özellikle 
gençlere ve çocuklara bilimi sevdirecek projeleri hayata 
geçirmenin önemine dikkat çekti. “Atatürk, kendisini 
doktorlara emanet etmişti. Ben de onun yolundan 
giden bir genç olarak kendimi siz mühendislere emanet 
ediyorum” diyen Başkan Gökhan Yüksel, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Hayalimizi gerçekleştirmek için adımlarımızı 
atıyoruz. Seçimden önce söz verdiğimiz gibi projemizi 
hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Makina Mühendisleri 
Odası’nın ‘makina gücünü’ yanımıza alarak, Kartal 
AR-GE Bilişim Merkezi’mizi ve makina fabrikamızı 
burada açıyoruz. Hem çocuklarımızı hem gençlerimizi 
teknoloji ve bilimle buluşturmaya hazırlanıyoruz. 

Yazılım, kodlama, mühendislik örnekleri, makineleşme 
ile ilgili örnek adımların hepsini buradaki istasyonlarda 
görecek çocuklarımız.” “İstanbul’un en genç belediye 
başkanı olmak hayal gücünüzü arttırıyor. Dolayısı ile 
gidecek çok yolumuz var. Biz bunlara hazırız. Ve çok 
da mutluyuz ki, mühendislerle çalışıyoruz onun içinde 
gururluyuz. Bu hayalin içerisinde mesleki eğitimlerini 
tamamlayacak, stajını yapacak, yeni iddialarını ortaya 
koyacak elemanların da yetiştirileceği ortam sağlanacak. 
Daha iyisini nasıl yaparız, hayalimizde bunlar da var. Bu 
hayalimize ortak olduğunuz ve bizleri yalnız bırakmayan 
Makina Mühendisleri Odası ve tüm katılımcılara sonsuz 
teşekkür ediyoruz.”

Konuşmaların ardından projenin tanıtımını yapmak 
üzere MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Kartal Bilim ve Teknoloji Merkezi Çalışma Komitesi 
Üyesi Uğur Ayken söz aldı. Yapılan sunumun ardından 
tüm katılımcılara ve sonrasında destek verecek olanlara, 
isimlerinin yer aldığı çarkların hazırlanarak asılacağı 
bu mekâna destek vermek üzere makina.mmo.org.tr 
adresini ziyaret ederek bu coşkuya, bu hayale katkıda 
bulunmaları istendi.

Konuşmaların ardından, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, Kartal Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel’e teşekkür plaketi takdim etti. Tanıtım toplantısı 
sonrasında yapılan kokteyl ile etkinlik sonlandırıldı.
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48. DÖNEM ODA DANIŞMA KURULU 3. TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

48. Dönem Oda Danışma Kurulu 3. Toplantısı 27 Kasım 2021 tarihinde, İstanbul Kartal Uğur Mumcu Kültür 
Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

Toplantı, Oda Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Başkanı 
Emin Koramaz'ın açılış konuşmaları ile başladı. Toplantıya 
Oda Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri, TMMOB 
temsilcileri, Oda ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda 
Teknik Görevlileri ile birlikte yaklaşık 150 kişi katıldı.

Toplantıda, Odamızın 48. Dönem 13 aylık Çalışma 
Programı Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif 
Öztürk tarafından sunuldu ve çalışmalar hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Oda Başkanı Yunus Yener’in açış konuşması: 

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası 48. Çalışma Dö-
neminin Üçüncü Danışma Kurulu toplantısına hoş geldi-
niz. Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgiyle, 
saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Danışma Kurulu toplantımızı, İstanbul Şubemiz ve Kartal 
Belediyesi işbirliğiyle yapılacak olan Teknoloji Hangarının 
Proje Tanıtımı dolayısıyla bu kez İstanbul’da yapıyoruz. 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanımız bu konuda 
bilgi verecektir, bu nedenle ben Şubemizin bizi iyi ağırla-
yacağından emin olarak bu önemli tesisi Odamıza kazan-
dıracak olan Şube Yönetim Kurulumuzu ve emeği geçen-
geçecek olan herkese şimdiden kutluyor, tesisi Odamıza 
tahsis eden Kartal Belediyesine teşekkür ediyorum.

Son genel kurulumuzun ardından yapılan bütün Oda ça-
lışmalarını içeren 13 Aylık  Çalışma Raporu, bu toplantı 
öncesinde sizlere ve örgütümüze sunuldu.

Birazdan OYK Sekreteri Elif Öztürk arkadaşımız bu ra-
porun özetini özel vurgular eşliğinde sunacak, ardından 
görüşmelere geçeceğiz.

Bildiğimiz üzere, salgın ve iktidarın keyfi uygulamaları 
nedeniyle Odamızın genel kurulu birkaç ay gecikme ile 
Ağustos 2020’de, TMMOB genel kurulu ise bir yıldan 
fazla bir gecikmeyle ancak bu yılın Temmuz ayının so-
nunda yapılabildi. Bu vesileyle, Odamızı TMMOB Yö-
netim Kurulunda başarıyla temsil eden Emin Koramaz 
arkadaşımıza, Birliğimize sunduğu özel mücadeleci katkı-
lardan ötürü teşekkür ediyor, tekrar başkanlığa seçildiği 

için kendisini kutluyor ve buradan bir kez daha başarılar 
diliyoruz.

Bu çalışma döneminde ülkemiz, halkımız ve bizleri doğ-
rudan ilgilendiren başlıca iki gelişme oldu. Biri Covid-19 
salgını, diğeri de etkilerini her gün hissettiğimiz, iktidarın 
ülkemizi felakete sürükleyen politikalarıdır. Bu konulara 
birazdan değineceğim.

Önce, salgın döneminde Oda çalışmalarını başarıyla sür-
dürdüğümüzü belirtmek istiyorum.

Mesleklerimizin itibarsızlaştırılmasına karşı direndik, 
meslek alanlarımızı genişletme, eğitimlerimizi çeşitlen-
dirme ve yetkinleştirme çalışmalarına devam ettik.

Yayınlarımız periyotlarında yayımlanmış, akademik der-
gilerimiz uluslararası indekslerde daha fazla taranmaya 
başlanmış, örgütümüzün bütünlüğü ve çalışma temposu 
korunmuş, mesleki toplumsal sorumluluklarımız yerine 
getirilmiş, ülkemizin her alanda ihtiyaç duyduğu kamucu/
toplumcu yeni bir yön gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

Salgının ilk günlerinden itibaren önce Oda bünyesinde 
Kirami Kılınç’ın önerisi ile bir Teknik Kurul oluşturduk. 
Başta sevgili Aytekin Çakır, Ekrem Evren, Serdar Ulu ve 
Tevfik Peker olmak üzere bu kurulun katkıları ile Hasta-
neler ve Toplu Mekanlarda Covid 19 tedbirleri açıklama-
sını yayımladık. Hemen ardından biz dahil on bir meslek 
kuruluşu ve hekim dostlarımızı kapsayan İklimlendirme 
Teknik Kurulu(İTK)’nun oluşumuna öncülük yaptık. İTK 
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hastanelerden başlayarak toplu olarak bulunulan iç me-
kanlarda alınması gerekli ayrıntılı önlemleri kamuoyuna 
sunarak önemli bir kamusal görevi yerine getirdi. En baş-
tan itibaren Taze Hava dedik. İTK sürecinde uzmanlık 
alanlarımızla bağlantılı meslek kuruluşları ile ilişkilerimizi 
geliştirdik. Ayrıca uluslarası kuruluşların açıklamalarına 
katkıda bulunduk. Burada bir defa daha tekrar etmek 
isterim ki, bu çalışmalar en azından Mekanik Tesisat 
alanında ülkedeki mühendislik birikiminin çok iyi bir dü-
zeyde olduğunu gösterdi. Salgın döneminde sadece bazı 
kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerini yapamadık 
veya ertelemek zorunda kaldık. Bu etkinliklerin düzenle-
me, danışma/bilim, yürütme kurulları yeni şartlara uygun 
olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Ertelenen etkinlikler 
için yeni araçları da (çevrimiçi etkinlik, karma etkinlikler 
gibi) kullanarak mesleki birikimlerin üyeye ve topluma 
ulaştırılması için çalıştığımızı ayrıca belirtmeliyim.

Şimdi yeni bir genel kurul sürecine giriyoruz. Bu çalışma 
döneminde yaptığımız başarılı çalışmalardan dolayı, OYK 
adına, sizlere ve sizin nezdinizde bütün Oda örgütlülüğü-
ne teşekkür ediyor, kutluyorum.

İktidar ne salgını ne de ülkeyi  yönetememektedir. İktidar 
pandemiyi kendisi için bir lütuf, bizler, muhalefet için bas-
kı aracı, yandaş sermaye için fırsat olarak görmektedir.

“Süreç yönetimi” sözü, hangi konuda olursa olsun, ilk 
olarak, iyi ve olumlu yöndeki bir yönetim becerisini ifade 
eder. Ancak birçok ülkenin aksine bizdeki durum vahim-
dir ve yönetim aczi söz konusudur.

Salgın bahsinde, önlemlerin yetersizliği, eksikli kapanma-
lar, erken “normalleşme”ler ve aşı olmamanın serbest 
bırakılması sonucu vakalar ve ölümler hâlâ çok yüksek 
sayılardadır. Aşılama hızı düşmüştür. Bütün uyarılarımıza 
rağmen dersliklerde Taze Hava temini için hiçbir tedbir 
alınmamıştır.

Bu dönemde sermayeye sunulan destekler daha da art-
mış, kaynaklar emekçilerden ve sağlık alanından esirgen-
miş, işten çıkarma yasağı sözde kalmış, esnek-güvencesiz 
çalışma biçimlerine meşruiyet kazandırılmıştır. Genel 
işsizlikle birlikte diplomalı işsizliği ve kadın işsizliği ile inti-
harlarda artışlar görülmektedir.

Hem işsizlik, yoksulluk, açlık reddedilmekte, hem eko-
nominin “iyi” durumda olduğu söylenmekte, hem de 
“ekonomik kurtuluş savaşından” söz edilmektedir. Yok-
sulluğu reddederken “öğünlerinizi küçültün” diyenlerin 

“itibardan tasarruf olmaz” diyerek saraylar yaptırdığı, 
peş peşe yapılan enerji zamlarına karşı “kombinizi kısın/
evinizi daha az ısıtın” dediği; barınma, ısınma, aydınlat-
ma, ulaşım ve istisnasız her şeyin kat kat pahalılaştığı bir 
dönemdeyiz. Bildiğimiz üzere döviz kurları artıyor, Türk 
Lirası değersizleştiriliyor. “Dalgalı kur” uygulaması dur-
durulamıyor ve adeta sürekli devalüasyon rejimine dö-
nüşmüş durumda.

Dolar milyarderleri bu sayede daha da zenginleşirken, 
her kur artışının yansıdığı dövize endeksli iç ve dış borçlar 
ile faiz ödemelerindeki büyük artışların karşılığı tamamen 
halka yükleniyor.

Esnafa, çiftçiye, halka, sadece gidin kredi alın, borçlanın 
denilmektedir. Depremlerin, orman yangınlarının, yanlış 
yapılaşmanın, sellerin neden olduğu felaketlere iktidarın 
sunduğu “çözüm”, zedelere ev satmak, banka borçlarını 
birkaç ay ertelemek, kredi açıp borçlandırmak gibi utanç 
duyulması gereken uygulamalardan ibarettir.

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

Döviz kuru-faiz-enflasyon üçlü sarmalı, ithalata ve ucuz 
işgücüne dayalı ihracat yapısı ile yağmacı rant ekonomisi, 
ülkemiz ve halkımızın yoksullaşmasına, geleceğimizin ka-
rartılmasına yol açmaktadır.

Serbestleştirme–özelleştirmelerle amusal üretim, hizmet 
ve denetimin tasfiyesi, üretim ile ihracatın ithal girdilere 
bağımlılığı ve fason üretim olguları, bu iktidar döneminde 
ülkemizi sanayisizleştirmiş, tarımı mahvetmiş, mühendis-
liği değersizleştirmiştir.

Türkiye’nin idari yapısı, devlet işleyişi, devlet-siyaset-
mafya-medya-rant ağı ilişkileri, üretim yapısı-sosyo eko-
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nomik yapı, yasamanın işlevsizliği, yargının yandaşlığı, 
Cumhuriyet-demokrasi-laiklik ve hukukun konumu, ba-
sın özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler başta olmak üze-
re yaşanan bir dizi değişim-dönüşümün yol açtığı tablo 
önümüzdedir: Sömürü, yozlaşma ve çürüme had safhaya 
ulaşmıştır.

Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve yurttaşlık haklarına 
karşı “şeriat, hilafet, ümmet” söylemleri ve kurucu de-
ğerlere yapılan sayısız hakaretler, gericiliğin tarihsel öç 
alma siyasetinin birer parçasıdır.

Muhalefet ve halkın tepkisi ise “daha neler göreceksiniz 
neler” benzeri şiddet tehditleri ve eylemleriyle bastırıl-
maya çalışılıyor.

Yukarıda bazı yönleriyle değindiğim genel durum, iktida-
rın mutlaka durdurulması gereken bir yıkım siyaseti izle-
diğini gösteriyor.

Bu noktada bir gerçeği dile getirmekte büyük yarar var: 
Emperyalizmden, kapitalizmin küresel yapılanmasından, 
neoliberalizmden, pazar ekonomisinden, sermaye hare-
ketlerinin serbestliğinden kurtulmadıkça, döviz kuru-fa-
iz-enflasyon üçlüsü ve yol açtıkları toplumsal zararlardan 
kurtulmak da mümkün değildir. Yani sorun sadece Mer-
kez Bankası’nın ünlü “bağımsızlığı” konusu değildir.

Diğer yandan özellikle görmek gerekir, örnekler vermek 
gerekirse, Boğaziçi Üniversitesi direnişi, İkizdere gibi sa-
yısız yerel halk direnişleri, kadınların direnişleri, işçilerin, 
çiftçilerin esnafların, işsiz gençlerin, mutlak yoksulluk 
içindeki insanlarımızın tepkileri, hemen herkesin hoşnut-
suz olduğunu göstermektedir.

Umut bu toplumsallıkta ve bu halk kesimlerinin tepkile-
rinin daha da yükselmesindedir. Mevcut durumdan çıkış 
yolu; bu toplumsal tepkilerin ortak bir kanala akması, yıl-
lardır dile getirdiğimiz üzere emperyalizmden bağımsız-
lığı sağlayacak bir siyasi iradenin oluşumu; halkçı toplum-
cu planlama-kalkınma politikaları ve her alanda kamusal 
denetim ağlarının hakim olmasında, bu yöndeki bir de-
mokratikleşme ve halk egemenliğinin tesis edilmesinden 
geçmektedir.

Sömürü ağları ile devlet-siyaset-tarikat/cemaat-med-
ya-mafya ilişkilerinin tamamen tasfiye edildiği; emeğin, 
bilimin, laikliğin aydınlatacağı başka bir Türkiye dışında 
başka bir yol olmadığını en başta bizler bilmek ve bu ger-
çekliği yorulmaksızın tekrarlamak durumundayız.

Ya tam boy çürüme, çözülme ya da yeni bir kuruluş! Ül-
kemiz, halkımız, mesleğimiz, örgütlülüğümüz, geleceği-
miz için başka bir yol yok!

İktidarın saraylarını ve çıkarlarını terk etmemek için çok 
daha pervasızlaşacağı, çok daha zor ve sert bir döneme 
girdiğimiz açıkken, yolumuza bu bilinç ve mücadele ka-
rarlılığıyla devam etmeliyiz.

İktidarın sanayi, tarım, enerji, çevre, eğitim, sağlık, ula-
şım, kısaca bütün alanlarda izlediği yıkım politikalarının, 
hayatımızı meslek alanlarımıza  kadar çok olumsuz biçim-
lerde etkilediğini biliyoruz.

Bugünlerde Mecliste görüşülen 2022 Yılı Merkezi Yöne-
tim Bütçe Kanunu Teklifi;, dile getirdiğimiz bütün olum-
suzlukları vergi adaletsizlikleriyle, yandaş sermayeye ya-
pılacak aktarımlarla, dövize endeksli iç ve dış borç faiz 
ödemeleriyle hayatımızı çok daha zorlaştıracak özelliktedir.

Bu nedenle TMMOB ve bağlı Odaları olarak, bütçe gö-
rüşmeleri süresince “Emeğimize, Mesleğimize, Hakla-
rımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz” 
kampanyası yapıyoruz. Bu konuya Birlik Başkanımız de-
ğinecektir.

Ben, içinde bulunduğumuz ve giderek çok daha kötüle-
şecek olan koşullara karşı gerek bu kampanyaya katılım, 
gerekse son günlerde artan halk tepkileriyle buluşmamı-
zın önemine işaret etmek istiyorum.  Böyle zor zaman-
larda bile şahsi menfaat, siyasi ikbal için buraları basamak 
araç olarak kullanmak isteyenler de olabilmektedir. Bu 
şartlar altında Oda’ya TMMOB’ye sahip çıkmak, daha da 
önem kazanmaktadır.

Emin olalım, bütün tepkilerimiz öncelikli görevlerimizin 
ilk sıralarında yer alan bu felaket iktidarından kurtulma 
sürecine katkıda bulunacaktır. Bu nedenle örgütlülüğü-
müzün daha duyarlı ve aktif kılınmasına ihtiyaç duyduğu-
muzu belirtmek istiyorum.

Odamızın TMMOB’nin motor gücü olduğunu biliyoruz. 
Bu konumumuzu her düzeyde koruyup sürdürmek; 
Odamız ve TMMOB’nin yurtsever halkçı toplumcu mes-
leki çizgisi ile mesleğimizin demokratik mevzisi olan ör-
gütlülüğümüzün korunarak sürdürülmesi, içinde bulun-
duğumuz özel dönemde tarihi bir sorumluluktur.

Biliyoruz ki hiçbir başarı emek vermeksizin, mücadele 
etmeksizin elde edilemez. Bu kararlılıkla, her açıdan yı-
kıcı olan bu iktidarın halkın demokratik mücadelesiyle alt 
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edilmesi ve kamucu politikaların hakim olması için müca-
deledeki yerimizi korumalıyız.

Ülkemizin, halkımızın, mesleklerimizin, Cumhuriyet, de-
mokrasi, laiklik ve kamucu değerlerin sahipsiz olmadığını 
ancak böylece gösterebiliriz. Geleceğimizi ancak emeği-
mizle, fedakârlıklarımızla, mücadelemizle kazanabilece-
ğiz.

17-18 Aralık’taki TMMOB Sanayi Kongresi’nin ardından 
gireceğimiz yeni genel kurullar sürecinde bu hassasiyet-
lerimizin özellikle gözetilmesi gerekir.

Konuşmamı bitirirken belirtmek istediğim önemli bir 
konu var. Salgın süresince üye ile ilişkilerimizi sürdür-
mek için yeni araçlar kullandık, bağlarımızı koparmamaya 
çalıştık. Fakat şunu da ifade etmekte fayda var, ülkede 
eğitimin seviye düşüklüğünü, vasıfsızlığını biliyoruz. Yeni 
mezun üyeleşme oranımızda ciddi düşüş var. Bu nedenle 
önümüzdeki dönem, üye çalışmalarına daha fazla mesai 
yapacağımız, örgütlülük ve üyeleşme oranlarının artırıl-
ması için  çaba harcayacağımız bir dönem olacaktır.

Hatırlarsak, 2000’li yılların başlarında “Oda kaynaklarının 
üyeye kullandırılması/ yönlendirilmesi” diye bir projemiz 
vardı ve eski adıyla MİEM’de bu kapsamda idi. Dolayı-
sıyla bugünden yarına, bu ve benzeri önerileri tartışma, 
uygulamalarımızı geliştirme ve Oda örgütlüğünü daha da 
yükseltmeyi önümüze koymalıyız.

Bu toplantı Şubelerimiz itibarıyla son Danışmamız olu-
yor. Zor zamanlarda TMMOB örgütlülüğünü, Oda bü-
tünlüğünü hep birlikte korumaya çalıştık, bunda başarılı 
olduğumuza inanıyorum. TMMOB ve Oda Kurulları, 
Şube Yönetimleri, Temsilcilik Yürütmeleri ve tüm Oda 
çalışanları olarak Odamızı bugünlere getirdiğimiz için 
gurur duymalıyız. Bu süreçte bilmeden kırdığımız arka-
daşlarımız ve eksik kaldığımız yerler olabilir. Arkadaşları-
mızdan yoldaşça özür diliyor; eksikliklerimizi hep birlikte 
gidererek bu nadide değeri daha da ileri taşıma azmimizi 
paylaşmak istiyorum.

Sözlerimi bitirirken, Odamız ve TMMOB’nin hiçbir siyasi 
gücün arka bahçesi olmayan bağımsız konumu ile ülkenin 
en karanlık dönemlerinde bile gerçekleri açıklamaktan 
geri durmadığını, böylece ayakta kaldığımızı, bu tutumu 
sürdürerek doğru bildiklerimizi söylemeye devam etme 
kararlılığımızı bir kez daha ifade ederek konuşmamı ta-
mamlıyor, tekrar saygılar sunuyorum.”

TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın Oda 
Danışma Kurulu konuşması:

“Odamızın ilerici, devrimci, yurtsever geleneğinin taşıyı-
cısı ve güvencesi olan danışma kurulumuzun siz değer-
li üyelerini sevgiyle selamlıyorum. Sizlerle yeniden yan 
yana, yüz yüze olmak benim için büyük onur.

Genel Kurullarımız öncesinde gerçekleştirdiğimiz bu 
son Danışma Kurulumuzda yürüteceğimiz tartışmaların, 
içinden geçtiğimiz bu zor günlerde Odamızın faaliyetleri 
açısından yol gösterici olacağına inanıyorum.

2018 yılından bu yana yaptığımız tüm toplantılarda kriz-
den bahsediyoruz. 

Biz aynı şeyleri konuşmaktan bıktık ama siyasi iktidar, 
aynı yanlışlarda ısrar etmekten bıkmadı. Halkın hayatını 
alt üst eden bir yanlışta bunca ısrarcı olmak ancak halk 
düşmanlığıyla açıklanabilir.

Bugün halkın düşmanlık güden, halkına savaş açmış bir 
iktidar tarafından yönetiliyor, bu halk düşmanı iktidara 
karşı mesleğimizi, halkımızı ve ülkemizin geleceğini koru-
mak için mücadele veriyoruz.

Her geçen gün katlanarak büyüyen kriz ilk olarak 2018 
yılı yaz aylarında patlak vermişti. Hatırlayacaksınız pek 
çok kişi krizin nedenini o dönemde tutuklu bulunan Ra-
hip Brunson yüzünden ABD ile ilişkilerin bozulmasına 
bağlamıştı.

Biz ise daha ilk günden krizin nedeninin Rahip değil, 
AKP’nin yanlış ekonomi politikaları olduğunu dile getirmiştik.

Uygulanan özelleştirme politikalarının, üretimden uzak-
laşmanın, sıcak paraya dayalı büyüme modelinin krize 
neden olduğunu söyledik. 

Üretken sektörler yerine ranta dayalı sektörlere yatı-
rım yapılmasının, halkı borçlanmaya ve kredi kullanımına 
yönlendirmenin, çılgın projelerin ve gösteriş için yapılan 
harcamaların ülkeyi batağa sürüklediğini söyledik.

Sadece uyarmakla da kalmadık, çözüm önerilerimizi de 
sıraladık. Krizden çıkmak için de kamu kaynaklarını israf 
eden harcamaların ve projelerin durdurulmasını, Kamu 
Özel İşbirliği anlaşmalarının yeniden düzenlenmesini, iş-
sizlik fonunda toplanan paraların amacı dışında kullanıl-
mamasını istedik.

Varlık fonunun faaliyetlerinin durdurulmasını, ABD ve 
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Rusya ile yapılan milyarlarca dolarlık askeri anlaşmaların 
iptal edilmesini, üretimden yana kamucu politikaların ha-
yata geçirilmesini talep ettik.

Ne yazık ki bu çözüm önerilerimiz hiçbir biçimde dikkate 
alınmadı. Bugün ekonomimizin içinde bulunduğu durum 
3 yıl öncesinden çok daha vahim durumda.

Döviz kurlarındaki artış, temel tüketim maddeleri olmak 
üzere tüm ürün ve hizmetlerdeki fahiş zamlar, bir türlü 
kontrol altına alınamayan enflasyon, her şeyin fiyatı ar-
tarken bir türlü artmayan gelirler nedeniyle kitlesel bir 
yoksullaşma yaşıyoruz.

Bu yılın Şubat ayında 7 lira olan dolar kuru, geçtiğimiz haf-
ta içinde 13 liraya ulaştı. Bir ülkede sadece 9 ayda döviz 
kuru %85 artıyorsa, ülke parasının değeri bu denli düşü-
yorsa, ülkede her gün örtük bir devalüasyon yaşanıyorsa 
o ülkede ekonomik güven ortadan kalmış demektir. 

Kurdaki bu yükseliş, ithalata dayalı bütün sektörlerde 
maliyetlerin artmasına, fiyatların kontrol edilemez bi-
çimde yükselmesine neden oldu. Ev almak, araba almak, 
elektronik eşya almak imkansız hale geldi.

Ülkede ticaret durma noktasına geldi. Hiçbir işletme, 
hiçbir esnaf yenisini kaç liradan alacağını bilmediği bir or-
tamda elindeki malı satmak istemiyor.

Başta temel gıda maddeleri olmak bütün harcama kalem-
lerindeki yıllık fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı. Pek çok 
markette un, şeker, yağ gibi temel ihtiyaç maddelerine 
satın alma sınırları getirildi.

Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe birbiri ardına fahiş zam-
lar yapıldı. Her gece, ertesi gün yapılacak zamdan etki-
lenmemek için benzinlikler önünde uzun kuyruklar olu-
şuyor. İnsanlar saatlerce benzin kuyruğu bekliyor.

Bu durumun bir sonraki adımı kıtlık ve karaborsadır.

Ev kiraları, ulaşım ücretleri, haberleşme giderleri akıl al-
mayacak kadar yükseldi. Faturalar ödenemez hale geldi.

Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken artma-
yan tek şey emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu.

Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına resmi 
enflasyon rakamlarına dayalı zamlar düştü.

Ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında ma-
aşlar ve işsizlik düştü.

Serbest çalışan arkadaşlarımızın payına giderek artan ma-
liyetler ve artan borç yükü düştü.

Bütün toplumsal kesimler gibi bu gelişmelerden biz, mü-
hendis, mimar ve şehir plancıları da doğrudan etkileniyoruz.

Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz.

Hepimiz giderek daha zor koşullarda yaşıyoruz.

Artık sadece kendi hayatımızdan değil, gelecek kuşakları-
mızın hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.

Ülkede iktidarla çıkar birliği içindeki bir avuç yandaş ve 
işbirlikçi lüks içinde yaşamaya devam ederken, büyük 
nüfus kesimleri her gün daha fazla borçlanarak, her gün 
ihtiyaçlarından daha fazla kısarak adeta yaşam mücade-
lesi veriyor.

Siyasi iktidarın övünerek açıkladığı büyüme rakamları hiç-
bir toplumsal karşılığı olmayan, sanayi ve tarımsal üreti-
me, bu alanlardaki yatırımlara bağlı olmayan ve istihdam 
yaratmayan hormonlu bir büyüme.

Bu çarpık büyüme toplumdaki gelir dağılımı uçurumunun 
derinleşmesinden başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu 
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büyümeden halkın payına düşen işsizlik ve yoksulluk oluyor.

Ülkenin için yaşadığı bu korkutucu durum ne yazık ki ikti-
dar sahiplerinin hiç umurunda ve gündeminde değil.

İktidarın tek derdi, rant çarklarını döndürebilmek. İktidar 
sürelerini uzatabilmek. Kasalarını doldurabilmek.

Bunun en somut örneğini mecliste görüşülmeye başlanan 
2022 yılı Bütçesi’nde görüyoruz. Ülke 3 yıldır krizle bo-
ğuşurken, bu ülke halkı 3 yıldır krizle baş edebilmek için 
varını yoğunu tüketirken bütçede yine tüm yük emeğiyle 
geçinenlerin sırtına yüklenmiş durumda.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yasalara ve mevzuata aykırı 
biçimde hazırlanan bütçe teklifi, halkı krizden çıkarma-
yı değil, bütünüyle sermayenin ihtiyaçlarını karşılamayı 
amaçlıyor.

2021 yılına gör %19 artması öngörülen vergi gelirleri 
içinde ülke zenginliklerini elinde tutan sermaye kesimle-
rinin ödediği kurumlar vergisinin oranı sadece %13 iken, 
emekçilerin ödediği gelir vergisi ve dolaylı vergiler top-
lam %73’e ulaşıyor.

Halktan toplanan gelir vergisinin neredeyse tamamı faiz 
ödemelerine ayrılırken, kamu yatırımları yine göz ardı 
ediliyor.

2022 yılı bütçesi bu haliyle ülke zenginliklerinin, ülke hal-
kının vergilerinin sermaye kesimlerine transferinden baş-
ka bir anlam ifade etmiyor.

Bu yıkıma sessiz kalamayız. Ülkeyi verebilecek hiçbir şeyi 
kalmayan AKP iktidarının, miadı dolan AKP iktidarının gi-
derken arkasında bir harabe bırakmasına izin veremeyiz.

AKP’nin yıkım politikalarına karşı bizler

Toplumsal gereksinimleri esas alan, planlı bir üretim eko-
nomisi için, toplumsal kalkınma ve refaha yol açacak üre-
tim ve yatırımlar için,

Sanayi ve tarımın ithalattan/dışa bağımlılıktan kurtulması 
için, yeraltı-yerüstü kaynaklarımızın ülkemiz ve insanımı-
zın refahına yönelik değerlendirilmesi için,

Bilimin ve tekniğin rehber alınması, ülkenin teknolojik alt 
yapısının güçlendirilmesi, mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı meslekli bilgi birikimini ülke kalkınmasına sefer-
ber etmek için,

Halkımızın insanca koşullarda yaşaması için, işsizlik ve 

yoksulluğun yok edilmesi için,

Vahşi çalışma koşulları ve sefalet ücretlerinin yok edilip 
güvenceli ve tam istihdamın sağlanması için,

Doğal çevrenin korunması ve halk sağlığı için,

Eğitim ve sağlığın her düzeyde parasız olması için,

Kültürel ve sportif gelişim için, insani gereksinimler için-
de yer alan eğlenme-dinlenme haklarımız için,

Sağlıklı kentleşme, insanca barınma ve ısınma koşulları 
için,

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için,

Halkın aydınlanması ve laiklik için, demokrasi, adalet, 
hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve halk egemenliği 
için,

kısacası toplumsal gönenç için, insan onuruna yakışır bir 
yaşam için, insanca yaşanacak bir ülke için, bugünümüz 
ve geleceğimiz için mücadeleye kararlılıkla devam ede-
ceğiz.

Bu taleplerimizi dile getirmek için TMMOB bütünlüğü 
içerisinde bir kampanya başlattık. “EMEĞİMİZE, MESLE-
ĞİMİZE, HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ, SORUN-
LARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ” ana başlığıyla yürüt-
tüğümüz kampanya çerçevesinde farklı başlıklar altındaki 
taleplerimizi sistemli olarak hem kamuoyuyla hem de 
siyasi partilerle paylaşıyoruz.

Yeni yıla kadar devam edecek kampanya çerçevesinde 
sosyal medyayı da kullanarak birçok etkinlik düzenleye-
ceğiz. Bu etkinliklere katılımın artırılması, üyelerimizin bu 
kampanyanın aktif parçaları haline getirilmesi çok önemli.

Makine Mühendisleri Odası bünyesinde de bunu sağlaya-
cak olan bizleriz. Bu örgütün devrimci, demokrat, yurt-
sever kadroları…

Bulunduğumuz şubelerde, temsilciliklerde, iş yerlerinde 
bu kampanyanın taleplerini yaygınlaştırmamız gerekiyor. 
Yaklaşan seçim süreçlerini sadece yönetim kurullarının 
belirlendiği seçim yarışı olmaktan çıkartıp, taleplerimizin 
toplumsallaştırıldığı zeminler haline getirmemiz gerekiyor.

Danışma kurulumuzda bu çerçevede yürütülecek tartış-
malar ve sizlerin vereceği katkılar çok değerli ve ön açıcı 
olacaktır. Hepinizi dostlukla selamlıyor, çalışmalarımızda 
başarılar diliyorum.”
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TMMOB 
EMİN KORAMAZ  TMMOB BAŞKANI
TEVFİK PEKER  TMMOB YK Y. ÜYESİ
BATTAL KILIÇ  TMMOB  Y. ONUR K. ÜYESİ
İLTER ÇELİK  TMMOB DEN. K. ÜYESİ

TMMOB/ODA ESKİ BAŞKANLARI 
MEHMET SOĞANCI 
ALİ EKBER ÇAKAR 
ODA MERKEZİ 
YUNUS YENER  OYK BAŞKANI
A.SELÇUK SOYLU  OYK BAŞKAN VEKİLİ
ELİF ÖZTÜRK  OYK SEKRETER ÜYESİ
BEDRİ TEKİN  OYK SAYMAN ÜYESİ
HARUN ERPOLAT  OYK ÜYESİ
ARİFE KURTOĞLU OYK ÜYESİ
ÖZGÜR DEMİRTAŞ OYK ÜYESİ
NAZAN IRMAK  OYK YDK.ÜYESİ
DENİZ ALP YILMAZ OYK YDK.ÜYESİ
ERHAN İĞNELİ  OYK YDK.ÜYESİ
EVREN SAĞ  ODA MÜDÜRÜ
MELTEM ÖZDEMİR ODA TEKNİK GÖREVLİ
H. CEM ŞAVUR  ODA TEKNİK GÖREVLİ

ODA DENETLEME KURULU 
FİKRET ÇARAL 
OĞUZ KEPEZ 
AYDIN GÜÇKIRAN 
ALİ ALUÇ 
GÜRSEL YAYLA 
HÜSEYİN KALANTAR 
İSMAİL ODABAŞI 
GÜNER MUTLU 
FATİH ÇİMEN 
SULTAN ARSLAN 
HALİT TATLISU 
ODA ONUR KURULU 
MEHMET SELÇUK GÖNDERMEZ 
NERGİZ BİLGİN 
ZAFER GÜZEY 
AHMET TURAN DÖRTDEMİR 
OSMAN SERTER 
İBRAHİM MART 

ADANA 
ÜMİT GALİP UNCU  ŞYK BAŞKANI
KEREM ŞAHİN   ŞYK BAŞKAN VEKİLİ
ÖZGÜR ÇELEBİ   ŞYK ÜYESİ
MEHMET SAMİM ALDIK  ŞYK ÜYESİ
SELDA ŞENGÜL   ŞYK ÜYESİ
VAHAP UĞURLUDEMİR  ŞYK YEDEK ÜYESİ
BURCU KIRKIN   ŞYK YEDEK ÜYESİ
HİKMET PEKDUR   ŞUBE MÜDÜRÜ

ANKARA 
YILMAZ YILDIRIM   ŞYK BAŞKANI
SEYİT ALİ KORKMAZ  ŞYK SEKRETER ÜYESİ

ANTALYA 
İBRAHİM ATMACA  ŞYK BAŞKANI
DEVRİM KILIÇ   ŞYK BAŞKAN VEKİLİ
ŞENAY DEMİRALAY  ŞYK SEKRETER ÜYESİ
NECDET TAŞKIN    ŞYK ÜYESİ
MELEK MEŞHUR   ŞUBE MÜDÜRÜ

BURSA 
FİKRİ DÜŞÜNCELİ   ŞYK BAŞKANI
DEVRİM TUTKU ATEŞ  ŞYK BAŞKAN VEKİLİ
A. İHSAN TAŞKINSEL  ŞYK ÜYESİ
YASEMİN YEŞİL   ŞYK ÜYESİ
FİLİZ ENGİN TAMBOVA  ŞYK ÜYESİ
NURAY YILMAZ GÜLTEKİN  ŞYK ÜYESİ
İLKER ULAŞ MOLLAOĞLU  ŞYK ÜYESİ
KAAN ÖZTEN   ŞUBE MÜDÜRÜ

DENİZLİ 
HARUN KEMAL ÖZTÜRK  ŞYK BAŞKANI

DİYARBAKIR 
MEHMET EMİN TÜMÜR  ŞYK BAŞKANI
ARİN ZÜMRÜT   ŞYK SEKRETER ÜYESİ
FİLİZ BAYHAN   ŞYK ÜYESİ
MEHMET BARAN YAVUZ  ŞYK ÜYESİ
İLYAS ÇELİK   ŞYK ÜYESİ

EDİRNE 
AZİZ AVUKATOĞLU  ŞYK BAŞKANI
ALİ KÖŞE   ŞYK SAYMAN ÜYESİ

Oda Danışma Kurulu Katılımcı Listesi
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ESKİŞEHİR 
ATİLA TOMSUK   ŞYK BAŞKANI
NEŞET AYKANAT   ŞYK SEKRETER ÜYESİ
METİN UÇKUN   ŞYK ÜYESİ
NERGİS UYGUN BAŞ  ŞYK ÜYESİ
HAKAN ÖZTÜRK   ŞYK ÜYESİ
İLKER ÖZCAN   ŞUBE MÜDÜRÜ

GAZİANTEP 
AYKUT KOCALAR   ŞYK BAŞKANI
KEMAL KESKİN   ŞYK SEKRETER ÜYESİ
ÇETİN KÜLAH   ŞYK SAYMAN ÜYESİ

İSTANBUL 
İBRAHİM M. TATAROĞLU  ŞYK BAŞKANI
ALİ HAYDAR KARAÇAM  ŞYK BAŞKAN VEKİLİ
CEMAL AHMET AKÇAKAYA ŞYK SEKRETER ÜYESİ
AYDAN ADANIR   ŞYK SAYMAN ÜYESİ
SEYFETTİN AVCI   ŞYK ÜYESİ
ELİF SOYVURAL   ŞYK ÜYESİ
TUNCAY KORKMAZ  ŞYK ÜYESİ
EZGİ KILIÇ   ŞYK YEDEK ÜYESİ
UĞUR AYKEN   ŞYK YEDEK ÜYESİ
İBRAHİM ZAFER                                    ŞYK YEDEK ÜYESİ
ŞEREF PARLAK   ŞYK YEDEK ÜYESİ
YUNUS KÜÇÜKKELEPÇE  ŞYK YEDEK ÜYESİ
HASAN YILMAZ ÖZGER  ŞUBE MÜDÜRÜ

İZMİR 
MELİH YALÇIN   ŞYK BAŞKANI
EVRİM AKSOY    ŞYK SEKRETER ÜYESİ
ZİYA HAKTAN KARADENİZ  ŞYK SAYMAN ÜYESİ
YILDIZ SINMAZ UZGAN  ŞYK ÜYESİ
NECMİ VARLIK   ŞUBE MÜDÜRÜ

KAYSERİ 
BERRİN EYİDEMİR   ŞYK ÜYESİ
ZİYA MURAT ÖZTÜRK  ŞYK ÜYESİ
OSMAN MIHÇIOKUR  ŞYK ÜYESİ

KOCAELİ 
MURAT KÜREKCİ   ŞYK BAŞKANI
TAYLAN ÖZKAN   ŞYK BAŞKAN VEKİLİ
MEHMET ALİ ELMA  ŞYK SEKRETER ÜYESİ
HÜSEYİN ÇELİK   ŞYK SAYMAN ÜYESİ
ÖMER BOZKURT   ŞYK YEDEK ÜYESİ
VOLKAN ÇAĞLAYAN  ŞYK YEDEK ÜYESİ
ENSAR UĞUR KANDIRMA  ŞYK YEDEK ÜYESİ
ALPASLAN GÜVEN  ŞUBE MÜDÜRÜ

KONYA 
A. HAKAN ALTUN  ŞYK BAŞKANI
KERİM DEMİR   ŞYK BAŞKAN VEKİLİ
ÖMER AKSOĞAN   ŞYK ÜYESİ
FURKAN İNCELLİ   ŞYK ÜYESİ
SEVİNÇ SIDIKA TEKİN  ŞYK ÜYESİ
MEHMET AKCAN   TEKNİK GÖREVLİ

MERSİN 
İBRAHİM YÜCESOY  ŞYK BAŞKANI
TAHSİN GÜVEN MERZECİ  ŞYK YEDEK ÜYESİ
MEHMET CANER CAN  ŞYK YEDEK ÜYESİ

SAMSUN 
HASAN BOZAL   ŞYK BAŞKAN VEKİLİ

TRABZON 
FULYA BANKOĞLU  ŞYK BAŞKANI
HAKAN ÖNEL   ŞYK BAŞKAN VEKİLİ
SENA SAĞLAM   ŞYK SAYMAN ÜYESİ
SİNAN KOÇ   ŞYK ÜYESİ
HÜSEYİN İNCEL   ŞYK ÜYESİ
FURKAN ERMAN KAN  ŞYK ÜYESİ
BEYTUL SOĞUKSULU  ŞYK ÜYESİ

ZONGULDAK 
BİRHAN ŞAHİN   ŞYK BAŞKANI
MELİH BAŞÖREN   ŞYK SEKRETER ÜYESİ
SONER SİNOPLU   ŞYK SAYMAN ÜYESİ
ÖZLEM SARIKAYA   ŞYK ÜYESİ
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ-75:  
2022 BÜTÇESİ: ADALETSİZ, KARANLIK VE PİNTİ!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin 
sorunları bülteninin 75’incisini 2022 yılı bütçe tasarısının eleştirisine ayırdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK, CB-SBB, Merkez 
Bankası, Eurostat, OECD, IMF verileri kullanılarak 
yapılan analizde 2022 bütçesinin vergi ve harcama 
öngörüleri analiz edildi. Araştırmada, gündemdeki faiz 
öncelikli bütçenin yeterince şeffaf olmadığı, Meclis’in 
bütçe hakkını hiçe saydığı ve pandemi dönemi bütçesi 
özelliği taşımayacak kadar sosyallikten uzak, pinti bir 
bütçe olduğuna dikkat çekildi. Analizde ortaya çıkan 
başlıklar özetle şöyle;

- Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında daha çok 
“usulen” görüşülen, Saray yönetimince hazırlanmış 2022 
merkezi bütçe taslağında devletin faiz harcamalarının 
eğitim harcamalarının önüne geçtiği ve uygulamada arayı 
açacağı görülebiliyor. Pandeminin ciddiyetini koruduğu 
şartlarda sağlık için bütçede pinti tutum sürdürülürken 
“ulusal güvenlik programlarında” yani asker-polis 
harcamalarında hiçbir kısıntı yer almıyor. Saray yönetimi, 
bütçe desteklerini genişleten ülkelerin tersine, pandemi 
koşullarında sosyal yardım programlarını dar tuttu, sosyal 
destek ve sağlık bütçesi için borçlanmayı göze almadı, 
faizleri indirerek halka borçlanmayı önerebildi.

- Hazine’ye göre Covid-19 kapsamında, Merkezi 
Bütçeden, İşsizlik Sigortası Fonu, Sosyal Yardımlaşma 
Fonu’na ek olarak finans sisteminden sağlanan destekler, 
hibe ve kredi olarak 734 milyar TL’dir. Ama bu tutarın 
dörtte üçünü, kullandırılan ve ertelenen krediler adı 
altında borçlandırmaların oluşturduğu görülmektedir. 
Pandemi tehdidi ve toplumsal tahribatı sürerken 2022 
bütçesinde öngörülen kamu açığı/GSYH hedefi de yüzde 
3,5’den ibaret. Önceki iki yılda yaşanan eli sıkı, pinti 
devlet tutumu devam ediyor.

- Saray yönetiminin hazırladığı 2022 bütçe taslağında her 
bütçede gözlenen adaletsizlikler hem vergi hem harcama 
ayağında korunuyor. Vergi ayağında, çoğundan firmaların, 
servet sahiplerinin yararlandığı ve teknik terimle “vergi 
harcaması” olarak adlandırılan “bağışlanmış vergiler” 
yani istisnalar, vergi muafiyetleri, 336 milyar TL ve bu 
bütçede de toplanması hedeflenen vergilerin dörtte birini 
oluşturuyor. 2022’de de toplanacak verginin üçte ikisi, 
her bütçede olduğu gibi dolaylı vergilerden, yani ağırlıkla 
tüketim vergilerinden oluşacak. Doğrudan vergilerin de 
ağırlıklı kısmını ücretliler ödeyecek.

- Toplam vergi gelirleri içinde yüzde 18,5 payı olan 
gelir vergilerinin tamamına yakını yine ücretlilerin 
bordrolarından stopaj yoluyla elde ediliyor. Buna karşılık 
şirketlerin, bankaların kârlarından ödedikleri Kurumlar 
Vergisi, toplam vergi gelirleri içinde sadece yüzde 15,1 
paya sahip. Şirketler ve bankalar birçok istisna muafiyet, 
vergi iadesi gibi kolaylıklardan yararlandıkları gibi, vergiden 
kaçınma, vergi kaçırma gibi imkanlara da sahipler ve bu 
yollarla vergi yüklerini daha da hafifletebiliyorlar.

- Adaletsizlik, bütçenin harcama ayağında daha büyük. 
Çünkü bu ayakta toplanan vergi ve öteki gelirler 
harcanmakla kalmıyor, toplum adına borçlanmaya da 
gidiliyor ve toplumun borç yükü büyütülerek geleceği 
ipotek altına alınıyor. 2022’de Hazine’nin ödeneklerinin 
tamamına yakınını oluşturan faiz giderlerinin, öngörülen 
bütçenin yüzde 13’ünü tek başına oluşturduğu görülüyor. 
Buna karşılık, temel, orta eğitim ve yüksekokul olmak 
üzere üç ayrı programdan oluşan eğitim harcamaları 
2022 bütçesinden ancak yüzde 12 pay alabilecek. Yani 
faiz harcamaları, eğitim harcamalarını yine geçecek.

- Faiz giderleri bütçede eğitimin önüne geçerken, 
pandemi şartlarında büyümesi gereken sağlık bütçeleri ise 
sınırlı kaldı. Tedavi edici ve koruyucu olarak sınıflandırılan 
sağlık harcamaları 2022 bütçesinde yüzde 6,3’ten, yani 
faize ayrılanın yarısından ibaret. Buna karşılık “ulusal 
güvenlik ve toplumsal güvenlik” olarak tanımlanan asker-
-polis bütçelerinin toplamdaki payı yüzde 10,7.

- 2022 bütçesi, pandemi şartlarında artan yoksullukla 
mücadele için toplam bütçenin ancak yüzde 2,8’ini 
ayırabilmiş durumda. Engelliler için ayrılan pay da yüzde 
1,4’den ibaret.

- Yıllığı yüzde 20’yi bulan tüketici enflasyonunun en önemli 
ayağı olan gıda enflasyonu, yılı yüzde 30 ile kapatabilecek. 
Bu sonuçta tarımın ihmali, destekten yoksun bırakılmış 
olması önemli. 2022 bütçesi tarım programları için 
sadece yüzde 2,3’lük bir payı yeterli görmüş durumda.

2022 bütçesi, açıkları da hızla büyüyen sosyal güvenlik 
sistemine toplam ödeneklerin yüzde 11,5’ini ayırmayı 
tasarladı. Buna karşılık yerel yönetimler bütçeden ancak 
yüzde 8,4 pay alabilecekler. Bu da demokratikleşmenin 
önemli göstergesi olan yerele kaynak tahsisinde ne kadar 
eli sıkı davranıldığını bir kez daha ortaya koyuyor.
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02.11.2021 
Oda Başkanı Yunus Yener’in enerji zamları konusu ile ilgili 
verdiği demeç BirGün Gazetesinde “Plan olsaydı süreç yö-
netilebilirdi” ve Karar Gazetesinde “Canavar yüzde 20’yi aştı” 
başlıklarıyla haber yapıldı.

08.11.2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı Zonguldak Şube’nin 
düzenlediği Odamızın 67. Kuruluş Yılı Plaket Töreni, Halkın 
Sesi Gazetesi’nde “Makinacılar 67’nci yılını kutladı” ve Zon-
guldak Pusula Gazetesi’nde “Makine mühendisleri 67’nci kez 
buluştu” başlıklarıyla haber yapıldı.

10/11.11.2021
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın enerji 
zamları konusu ile ilgili verdiği demeç BirGün Gazetesinde 
“Asıl mesele KDV,” (11.11.2021) Konya Yenigün Gazetesinde 
“Enerjideki, vergi ve fonların düşürülmesi rahatlatacaktır,” 
Botaş konusunda verdiği demeç ise Cumhuriyet Gazetesinde 
“AKP, Botaş’ı parçalıyor” başlıklarıyla haber yapıldı.

11.11.2021
Odamız tarafından yayınlanan “Sanayinin Sorunları ve Analiz-
leri (75): “2022 Bütçesi: adaletsiz, karanlık ve pinti!” başlıklı 
araştırma raporu, BirGün Gazetesinde “Adaletsiz karanlık ve 

pinti bütçe,” Evrensel Gazetesinde “2022 bütçesi adaletsiz, 
karanlık ve pinti,” Anayurt Gazetesinde “Faiz giderleri eğiti-
me ayrılan bütçeyi aştı,” Aydınlık Gazetesi’nde “Ücretlilerin 
bütçeye katkısı şirketlerden 3.5 puan fazla,” Yeniçağ Gazete-
sinde “Bu bütçe karanlık adaletsiz ve pinti!” ve Yeni Mesaj 
Gazetesinde “Bütçenin aslan payı yine faize” başlıklarıyla 
haber yapıldı.

29/30.11.2021
Odamız İstanbul Şube ile Kartal Belediyesi arasında yapılan 
ortak protokol kapsamında hayata geçen Kartal Bilim ve Tek-
noloji Hangarı’nın Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı 
Proje Tanıtım Toplantısı, Gazete Damga Gazetesinde “Ço-
cukluğundan beri istiyordu,” Adıyaman Yeniyol Gazetesi’nde 
“Kartal Bilim ve Teknoloji çocukları teknolojiyle buluştura-
cak,” Son Saat Gazetesinde “Kartal Bilim ve Teknoloji Hanga-
rı çocukları teknolojiyle buluşturacak,” Yenigün Gazetesinde 
“Kartal Belediyesi’nin Bilim ve Teknoloji Hangarı Projesinin 
tanıtımı gerçekleştirildi,” (30.11.2021) BirGün Gazetesinde 
“Çocuklar artık bilim ve teknolojiyle büyüyecek,” Karar Gaze-
tesinde “Kartal’a teknoloji hangarı” ve Yeniçağ Gazetesinde 
“Kartal’da bilim ve teknolojiye dev proje” başlıklarıyla haber 
yapıldı.

11 Kasım  2021 BirGün
29 Kasım  2021 Sonsöz

11 Kasım  2021 Yeni Mesaj

2 Kasım  2021 Karar
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Kasım 2021'de Eğitimlere Katılım
Kasım ayı boyunca düzenlenen Eğitimlere 486 kişi katıldı.

EĞİTİM ADI ŞUBE
KATILIMCI 

SAYISI

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ

BURSA 15
ANKARA 25

İZMİR 29
İZMİR 30

ADANA 30
İZMİR 25

ADANA 27
GAZİANTEP 24
İSTANBUL 15

ADANA 30
TRABZON 11
TRABZON 24

HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU ANKARA 11

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ
DENİZLİ 23
ANKARA 23

ASANSÖR PERİYODİK KONTOL MUAYENE ELEMANI KURSU İSTANBUL 21

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN)

GAZİANTEP 8
DİYARBAKIR 14

İSTANBUL 10
DENİZLİ 7
BURSA 5

ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 
MÜHENDİSLİK YETKİLENDİRME EĞİTİMİ

GAZİANTEP 8
ANKARA 19

MEKANİK TESİSAT UYGULAMA EĞİTİMİ İSTANBUL 8
SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU ANKARA 11

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ
DENİZLİ 11

İSTANBUL 22
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Aralık 2021 Eğitimleri Programı
Aralık ayı eğitim programı aşağıda yer almaktadır. 

EĞİTİM ADI ŞUBE TARİH

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ
ANKARA 2-3.12.2021
ADANA 4-5.12.2021

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ
ESKİŞEHİR 16-19.12.2021
DENİZLİ 1-2.12.2021

ASANSÖR PERİYODİK KONTOL MUAYENE ELEMANI KURSU ANKARA 20-23.12.2021

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN)

ANTALYA 1-3.12.2021
İZMİR 6-8.12.2021
ESKİŞEHİR 7-9.12.2021
BURSA 24-26.12.2021

ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 
MÜHENDİSLİK YETKİLENDİRME EĞİTİMİ ESKİŞEHİR 28-31.12.2021

MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU ANKARA 13-19.12.2021

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ
ESKİŞEHİR 10-13.12.2021
ANKARA 27-30.12.2021

KLİMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU ANKARA 6-10.12.2021

ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
İSTANBUL 9-12.12.2021
ANKARA 24-26.12.2021

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
İSTANBUL 3-5.12.2021
ANKARA 3-5.12.2021
ESKİŞEHİR 23-25.12.2021

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
İSTANBUL 4-5.12.2021
ANKARA 11-12.12.2021
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EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR 
SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ

TMMOB’nin örgütlü olduğu 81 ilde başlatılan “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor 
Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyasının ilk broşürü çıktı.

“Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor So-
runlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyası ülke çapında 
etkinliklerle devam edecek.

Halktan ve emekten yana insanca yaşam koşulları 
talep eden bu ülkenin aydınlık yüzlü mühendis, mi-
mar, şehir plancılarının 8 ana talebi şöyle:

• Diplomalı İşsiz Olmak İstemiyoruz, İşsizlik Sorunu 
Çözülmelidir

• Kamuda Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının 
İstihdamı Artırılmalı Ve Kadrolu Güvenceli İstihdam 
Sağlanmalıdır

• Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir 
Plancılarının Ücretleri Ve Özlük Hakları 
İyileştirilmelidir

• SGK İle TMMOB Arasında Ücretli Çalışan Mühendis, 
Mimar Ve Şehir Plancılarının Asgari Ücret Denetim 
Protokolü İvedilikle Yürürlüğe Konulmalıdır

• KHK İle Haksız ve Hukuksuz Biçimde Kamu 
Görevinden İhraç Edilen Meslektaşlarımız Tüm 

Haklarıyla Birlikte Derhal Görevlerine İade 
Edilmelidir

• Özelleştirme Uygulamalarına Son Verilmeli, Yeniden 
Kamulaştırma Yapılmalıdır

• Kamusal ve Mesleki Denetimler Toplum Güvenliğinin 
Sağlanması Açısından Zorunludur, Serbestleştirme 
Uygulamalarına Son Verilmelidir

• Kredi ve Kredi Kartı Borçlarının Faizleri İle Öğrenci 
Kredi Borçları Silinmelidir

TMMOB tüm birimleriyle birlikte;

Yanlış politikalar nedeniyle Türkiye’de ki çarkların durma 
noktasına geldiği, zam üstüne zamlarla fakirin daha da fa-
kirleştiği, zenginin karına kar eklediği, işsizliğin, adaletsiz-
liğin, yolsuzluğun, hukuksuzluğun, emek sömürüsünün, 
işçi-emekçi ve kadın cinayetlerinin, bilimden uzak her 
türlü projenin üstüne korkusuzca yürüyeceğini bir kez 
daha vurguluyor!

TMMOB tüm birimleriyle birlikte söylemekten 
çekinmiyor: “Kral çıplak!”
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KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI 
ÜCRETLERİ İYİLEŞTİRİLMELİ VE EK GÖSTERGE 6400 SEVİYESİNE 

YÜKSELTİLMELİDİR
TMMOB tarafından düzenlenen “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm 
İstiyoruz!” kampanyası kapsamında kamuda çalışan meslektaşlarımızın maaş, özlük ve ek gösterge taleplerine 
ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi.

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancıların özel bir önemi bu-
lunmaktadır. Hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi, 
uygulanması ve denetlenmesinde görev ve sorumluluk 
alan meslektaşlarımız, ülkenin; sanayileşmesi, kalkınması 
ve gelişmesi açısından hayati öneme haiz meslekleri icra 
etmektedir.

Meslektaşlarımız, insanların sınırsız talep ve isteklerine, 
dünyanın sınırlı kaynaklarını bilim ve tekniği kullanarak 
yanıt üretmeye çalışmakta, toplumsal iş bölümünde tek-
nik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin kamu çıkarları 
doğrultusunda kullanılması için emek harcamaktadır.

Ancak, son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalışan ve 
farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancıları, 
ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça ciddi bir 
satın alma gücü kaybına uğramıştır. 

Çalışma yaşamı her geçen gün acımasızlaşmakta, sömürü 
yoğunlaşmaktadır. Sadece son iki yılda asgari ücret %40 
artarken kamu emekçilerinin maaşlarında yaşanan artış 
%29,85’te kalmıştır. Yine temel tüketim maddelerinin 
fiyatlarında yaşanan artış ise %70’i aşmıştır. 2021 yılı 
Kasım ayı verilerine göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 
3.192 TL’ye, yoksulluk sınırı 10.396 TL’ye ulaşmıştır.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ücretlerin 
erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden hakları da 
diğer kamu görevlilerine göre oldukça düşük kalmıştır.

Devlet Memurları Kanunu’nun 43. Maddesinde tanımla-
nan ek göstergeleri derecelere göre farklılık göstermek-
tedir. Kanunun eki niteliğindeki (l) Sayılı Cetvelin II — 
Teknik Hizmetler sınıfı kapsamında bulunan söz konusu 
kamu görevlisi meslektaşlarımız “850 – 3600” rakamları 
arasında ek gösterge almaktadır. Mühendis, mimar ve 

şehir plancılarının aldıkları ek gösterge diğer meslek sınıf-
larına göre oldukça düşük kaldığı gibi emeklilik aylıklarını 
da etkilemesi nedeniyle maaşlarının düşük belirlenmesi-
ne neden olmaktadır.

Kamu emekçilerinin maaşları açlık ve yoksulluk sınırları 
gözetilerek, insanca yaşanacak bir düzeye yükseltilmelidir.

Kamuda teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının ek göstergeleri ayrımsız, en 
düşük 4800 en yüksek 6400 olacak şekilde yükseltilmelidir.

Meslektaşlarımızın aynı statüde yer aldığı diğer meslek sı-
nıflarıyla aralarındaki eşitsizliklerin ve farklılıkların gideril-
mesi amacıyla kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına 
dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının (I) SAYILI 
CETVEL’de yer alan ve emeklilik haklarına da etkisi olan 
“ek ödeme” oranlarında da iyileştirme yapılmalıdır. 

Mühendis, mimar, şehir plancılarının %130 ile %150 
olan “Ek Ödeme” oranları, %180 ile yüzde %200 sevi-
yesine yükseltilmelidir.

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında  “Özel hizmet taz-
minatları” bölümünde belirlenen tavan oran %160’dan 
%215-%260’a yükseltilmeli ve bu oran emekli aylık üc-
retlerine yansıtılmalıdır.

Emekli meslektaşlarımızın yaşam koşulları iyileştirilmeli, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu-
na ek madde eklenerek maaşlara her ay ilave bir ödeme 
sağlanmalıdır.

Emeğimize, mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyor, so-
runlarımıza çözüm istiyoruz.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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“EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR, 
SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!” KAMPANYASINA 

İLİŞKİN ÜYELERİMİZE MEKTUP
TMMOB Başkanı Emin Koramaz, 3 Aralık 2021 tarihinde tüm üyelerimize, “Emeğimize, Mesleğimize, 
Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyamız kapsamında bir mektup göndererek 
meslektaşlarımızın işsizlik ve yoksulluk sorunları ile bu sorunlara dair çözüm önerilerimizi paylaştı.

Sevgili Meslektaşlarım,

Ülke tarihinin en ağır ekonomik ve siyasal sorunlarının 
yaşandığı zor bir dönemden, bitmeyen bir krizin içinden 
geçiyoruz. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
sonrasında döviz kurundaki artışlarla patlak veren kriz, 
aradan geçen 3 yılı aşkın sürede katlanarak büyüdü.

Yıllar boyunca özelleştirme politikaları uygulandı. Üre-
timden uzaklaşıldı, sıcak paraya dayalı büyüme modeli 
benimsendi. Üretken sektörler yerine ranta dayalı sek-
törlere yatırım yapıldı. 

Halk, borçlanmaya ve kredi kullanımına yönlendirildi. 
Çılgın projeler ve gösteriş için devasa harcamalar yapıldı. 
İşsizlik rakamları tarihi rekorlar kırıyor. Milyonlar yoksul-
luk ve açlık sınırı altında çalışmaya mahkum. Hayat pa-
halılığı, temel beslenme ihtiyaçlarının dahi karşılanmasını 
engelleyecek boyutlara ulaştı.

Yaşanan derin krize bağlı olarak büyüyen işsizlik, hayat 
pahalılığı, düşük ücretler ve güvencesizlik, emeğiyle geçi-
nen herkesi olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir plancı-
larını da çok yakından etkiledi.

Sevgili Meslektaşlarım,

TMMOB olarak, temel sorunlarımızın çözümüne yöne-
lik “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor 
Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz” başlığı ile bir kampanya 
başlattık. 

Bu mücadele süreci içerisinde ülkenin dört bir yanında 
açıklamalar, etkinlikler ve görüşmeler gerçekleştiriyoruz. 

Bazı başlıkları ön plana çıkararak sesimizin duyulmasını 
ve sorunlarımızın çözümünü sağlamaya çalışıyoruz.

Çözüm bekleyen acil sorunlarımız şunlardır:

• Genç mezunlarımızın en büyük sorunu olan işsizlik 
sorunu çözülmelidir, meslektaşlarımız diplomalı iş-
sizlikten kurtarılmalıdır.

• Kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
istihdamı artırılmalı ve kadrolu güvenceli istihdam 
sağlanmalıdır,

• Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri ve 
özlük hakları iyileştirilmelidir,

• SGK ile TMMOB arasındaki Ücretli Çalışan Mühen-
dis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücret Dene-
tim Protokolü yeniden yürürlüğe konulmalıdır,

• OHAL KHK’ları ile haksız ve hukuksuz biçimde 
kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımız tüm 
haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmelidir,

• Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, yeniden 
kamulaştırma yapılmalıdır,

• Toplum güvenliğinin sağlanması açısından zorunluluk 
olan kamusal ve mesleki denetimler yaygınlaştırılma-
lı, denetimsizlik ve serbestleştirme uygulamalarına 
son verilmelidir,

• Bireylerin kullandığı kredi ve kredi kartı borçlarının 
faizleri ile öğrencilerin kredi borçları silinmelidir,

Tüm meslektaşlarımızı TMMOB, bağlı Odalarımız ve İl/
İlçe Koordinasyon Kurullarımız ile birlikte yürüttüğümüz 
bu mücadeleye katılmaya ve güç vermeye davet ediyorum.

Hepinize sağlıklı günler, umutlu yarınlar diliyorum.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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G ü n c e

Kasım 
2021

Günce

1 Kasım Pazartesi
Odamız 48. Dönem 13 Aylık Çalışma Raporu yayım-
landı. 

2 Kasım Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

5 Kasım Cuma
Zonguldak Şube Geleneksel Gecesine Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.
Ankara Şube Plaket Törenine Oda Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Elif Öztürk katıldı.

6 Kasım Cumartesi
İzmir Şube Plaket törenine Oda Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yunus Yener katıldı.

9 Kasım Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

10 Kasım Çarşamba
Odamızın, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 75’in-
cisini 2022 yılı bütçe tasarısının eleştirisine ayırdı.

13 Kasım Cumartesi
TMMOB bünyesinde Ülkenin dört bir yanında düzen-
lenecek olan "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sa-
hip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanya-
sının ilk adımı Zonguldak'ta kitlesel bir basın açıklamasıyla 
gerçekleştirildi. Açıklamaya Oda Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili A. Selçuk Soylu  katıldı. 

14 Kasım Pazar
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda görüşülen 2022 bütçesine ilişkin Anka-
ra Anıtpark’ta, “halktan ve emekten yana bütçe” eylemi 
yaptı.
Ankara Şube Öğrenci Üye etkinliğine TMMOB Başka-
nı Emin Koramaz ve Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Elif Öztürk katıldı.
TMMOB Sanayi Kongresi yürütme kurulu toplantısı 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

17 Kasım Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

20 Kasım Cumartesi
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina 
Mühendisleri Odası’nın birlikte düzenlediği Asansör 
Sempozyumu 2021, 18-19-20 Kasım 2021 tarihlerinde 
İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
hibrit olarak gerçekleştirildi. Sempozyum açılış törenine 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.
Ankara Şube  Hatıra Ormanı etkinliğine Oda Yönetim 
Kurulu Üyesi Deniz Alp Yılmaz katıldı.
Ankara Şube yürütücülüğünde düzenlenen, Kaynak 
Teknolojisi 12. Ulusal Kongre ve Sergisi, 19-20 Ka-
sım 2021 tarihlerinde Anfa Altınpark Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongre açılış törenine Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Saymanı Bedri 
Tekin ve Oda Müdürü Evren Sağ katıldı.

21 Kasım Pazar
TMMOB 7. Kadın Kurultayı İMO KKM Teoman Öz-
türk Toplantı Salonunda 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde 
gerçekleştirildi.

23 Kasım Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

26 Kasım Cuma
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

27 Kasım Cumartesi
48. Dönem Oda Danışma Kurulu 3. Toplantısı İstanbul 
Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 
İstanbul Şubemiz ile Kartal Belediyesi arasında yapılan 
ortak protokol kapsamında hayata geçen Kartal Bilim ve 
Teknoloji Hangarı’nın Proje Tanıtım Toplantısı gerçek-
leştirildi. Törene Oda Danışma Kurulu üyeleri katıldı.

30 Kasım Salı
Kıbrıs TMMOB tarafından düzenlenen Otomotiv 
Sempozyumuna Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ye-
ner katıldı.






