bülten
tmmob
makina mühendisleri odası

Haziran 2017 Sayı 228

IX . ULUSAL UÇAK , HAVACILIK VE UZ AY
MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
IX. Ulusal Uçak, Havacılık
ve Uzay Mühendisliği
Kurultayı, 5-6 Mayıs 2017
tarihlerinde Ankara’da
Nazım Hikmet Kongre
ve Sanat Merkezi’nde
Odamız Ankara Şube
yürütücülüğünde
düzenlendi.

1 MAYIS’TA AL ANL ARDAYDIK

TMMOB
Makina Mühendisleri Odasý
Haber Bülteni
Ayda bir yayýnlanýr
Yerel Süreli Yayın
Haziran 2017
Sayý 228
MMO Adýna Sahibi
Ali Ekber ÇAKAR
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Yunus YENER
Yayýna Hazýrlayanlar
Arife KURTOĞLU - Burak KAYAOĞLU
Sayfa Tasarımı
Yılmaz EREN
Basýmevi

ŞUBE ADRESLERİMİZ
ADANA ŞUBE
Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci Blv.
No : 37/A 01170 Çukurova - Adana
Tel
: (+90) 322 2326420
Faks
: (+90) 322 2326419
e-posta : adana@mmo.org.tr

ANKARA ŞUBE
Meşrutiyet Mah. Meşrutiyet Cad.
No:19/5 Kızılay - Ankara
Tel
: (+90) 312 4252141
Faks
: (+90) 312 4178781
e-posta : ankara@mmo.org.tr

ANTALYA ŞUBE
Şirinyalı Mah. Sinanoğlu Cad.
No: 74 Antalya
Tel
: (+90) 242 3171184
: (+90) 242 3162002
Faks
e-posta : antalya@mmo.org.tr

BURSA ŞUBE
BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah.
Akademi Cad. No:8 A1 Blok Kat:2-3
16130 Nilüfer - Bursa
Tel
: (+90) 224 453 62 00
Faks
: (+90) 224 453 62 12
e-posta : bursa@mmo.org.tr

DENİZLİ ŞUBE
Sırakapılar Mah.
Saltak Cad. No: 83 Denizli
Tel
: (+90) 258 2633638
Faks
: (+90) 258 2638836
e-posta : denizli@mmo.org.tr

DİYARBAKIR ŞUBE
Ofis Eki ̇nci ̇ler Cad. Kalender Center
K: 9 No: 15-16 21100
Yeni ̇şehi ̇r - Di ̇yarbakır
Tel
: (+90) 412 2246447
Faks
: (+90) 412 2245864
e-posta : diyarbakir@mmo.org.tr

EDİRNE ŞUBE
İstasyon Mah. Dr. Bahattin
Öğütmen Cad.
87. Sok. No:12 Edi ̇rne
Tel
: (+90) 284 2360800
Faks
: (+90) 284 2360803
e-posta : edirne@mmo.org.tr

ESKİŞEHİR ŞUBE
Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut
Pehlivan Cad. Altın Sok. No:1
Küpeli Apt. Kat:3 26130 - Eski ̇şehi ̇r
Tel
: (+90) 222 2309360
Faks
: (+90) 222 2313854
e-posta : eskisehir@mmo.org.tr

GAZİANTEP ŞUBE

Tel
: (+90) 342 2304477
Faks
: (+90) 342 2305292
e-posta : gaziantep@mmo.org.tr

İSTANBUL ŞUBE
Katip Mustafa Çelebi Mah.
İpek Sk. No:9 34433
Beyoğlu - İstanbul
Tel
: (+90) 212 2529500
Faks
: (+90) 212 2498674
e-posta : istanbul@mmo.org.tr

İZMİR ŞUBE
MMO Tepekule Kon. Ser. ve İş
Mer. Anadolu Cad. No: 40 Kat:M2
Bayraklı - İzmir
Tel
: (+90) 232 4623333
Faks
: (+90) 232 4862060
e-posta : izmir@mmo.org.tr

KAYSERİ ŞUBE
Cumhuriyet Mah. Kızılay Cad.
Sultan Hamam Sok. No:10
Melikgazi - Kayseri
Tel
: (+90) 352 2221212
Faks
: (+90) 352 2212919
e-posta : kayseri@mmo.org.tr

KOCAELİ ŞUBE
Körfez Mah.
İzzet Uzuner Sk. No:14
41300 İzmit - Kocaeli
Tel
: (+90) 262 3246933
Faks
: (+90) 262 3226647
e-posta : kocaeli@mmo.org.tr

KONYA ŞUBE
Musallabağları Mh.
Başkılavuz Sk. No: 3
42110 Selçuklu - Konya
Tel
: (+90) 332 2385272
Faks
: (+90) 332 2385275
e-posta : konya@mmo.org.tr

MERSİN ŞUBE
Limonluk Mh. 2417 Sk.
No: 5/A Yenişehir - Mersin
Tel
: (+90) 324 3273800
Faks
: (+90) 324 3269553
e-posta : icel@mmo.org.tr

SAMSUN ŞUBE
Kılıçdede Mah.
Cumhuriyet Cad. No: 149
İlkadım - Samsun
Tel
: (+90) 362 2312750
Faks
: (+90) 362 2312751
e-posta : samsun@mmo.org.tr

TRABZON ŞUBE
Çarşı Mah. Ceviz Altı Sok.
Yavuz Selim İş Merkezi No:5
61030 - Trabzon
Tel
: (+90) 462 3221477
Faks
: (+90) 462 3217769
e-posta : trabzon@mmo.org.tr

ZONGULDAK ŞUBE
Gazipaşa Cad. No:17 Kat:7
Zonguldak
Tel
: (+90) 372 2536964
Faks
: (+90) 372 2518958
e-posta : zonguldak@mmo.org.tr

Ankamat Matbaacılık San. Limited Şirketi
Güleryüz Sanayi Sitesi 30. Cad. 538. Sokak
No: 60 İvedik / ANKARA
Tel: (0312) 394 54 94-95
Basım Tarihi
15 Haziran 2017

Yönetim Yeri
Meşrutiyet Cad. No: 19/6. Kat
06650 Kızılay - ANKARA
Tel: (0312) 425 21 41
Faks : (0312) 417 86 21
e-posta: mmo@mmo.org.tr
http://www.mmo.org.tr

TMMOB
MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI
Meşrutiyet Cad. No: 19/6-7-8 . Katlar
Kızılay / ANKARA
Tel : (0312) 425 21 41
Faks : (0312) 417 86 21

e-posta: mmo@mmo.org.tr
http://www.mmo.org.tr

Budak Mahallesi Abdulkadir Behçet
Caddesi No: 40
Şehitkamil - Gaziantep

i

ç

i

n

d

e

k

i

l

e

r

Sayı 228 Haziran 2017

Sunuş

2

Etkinlikler

3

Haber

15

Basın Açıklamaları

18

Basında Odamız

22

MİEM Kurslarımız

24

TMMOB’den

26

Günce

40

Sunuş

İKTİDARIN TMMOB’YE YENİ SALDIRISI GÜNDEMDE
ACİL GÖREV:
KENETLENMEK, DEMOKRASİYİ, BİRLİĞİMİZİ,
ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZÜ SAVUNMAKTIR
16 Nisan Anayasa değişikliği halk oylamasının ardından
iktidarın izleyeceği yol haritası belirginleşmektedir. Anayasa değişikliğinin uzantısı olarak, Kasım ayına kadar, başta Meclis İç Tüzüğü, Seçim Yasası, Siyasi Partiler Yasası
ve bağlantılı diğer yasalar ile mevzuatta, yüzlerce hatta
binlerce değişiklik yapılacaktır. Böylece, kurgulanan totaliter rejimin kurumsallaşması için gerekli altyapı tamamlanmış olacaktır.
Ancak iktidar, bu sürecin tamamlanmasını beklemeden
TMMOB Yasası’nın değiştirilmesi hazırlıklarına başlamış
bulunmaktadır. Devlet Denetleme Kurulu’nun kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında 2009
yılında düzenlediği rapor ve birkaç kez gündeme gelen
TMMOB Yasası değişikliği girişimlerinin devamı ve referandum sonrası muhalif kesimleri sindirme niteliğindeki
yeni bir girişim, Mayıs ayının sonunda gündeme geldi.
Yandaş basının haberlerine de yansıdığı üzere iktidar,
“TMMOB’nin yeniden yapılandırılmasına yönelik düğmeye bastı”. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 30 Mayıs tarihli ve 2 Haziran’a kadar süre tanıyarak bağlı kurumlardan
görüş istediği, TMMOB Yasası’nda değişiklikler öngören
bir taslağın da ek olarak iletildiği kurum içi bir yazı, ilgili
haberlerde yer aldı.
Söz konusu taslağa göre, TMMOB Yasası’nın 2., 4., 5.,
21., 23., 39. Maddeleri ile Ek Madde 3 ve Ek Madde 4’te
önemli değişiklikler yapılması öngörülüyor. Yapılmak
istenen değişiklikler TMMOB ve bağlı Odalarını işlevsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, yönetilemez duruma
getirmeye yöneliktir. Öngörülen değişiklikler, mühendislik hizmetlerini bitirmeye, kamusal mesleki denetimi
tamamen ortadan kaldırmaya, sahte mühendisliğin ve
denetimsiz projelerin yayılmasının önünü açmaya; üyeler ile Odaları arasındaki bağları koparmaya; üye sayısı
az olan Odaları ve meslek disiplinlerini etkisizleştirmeye;
TMMOB ve Odaların kendi mevzuatlarını ve yönetmeliklerini yapma yetkisini gasp etmeye, ilgili Bakanlıkların
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TMMOB ve Odaları üzerinde hiyerarşik vesayetini kurmaya, TMMOB’yi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün bir birimi yapmaya
yöneliktir. TMMOB ve Odaların organlarının üyeleri ve
personellerinin görevleriyle ilgili hareketlerinden dolayı
“kamu görevlisi gibi cezalandırılması ve görevden uzaklaştırılması” hükmü de getirilerek, Birlik ve Odaların Yönetim Kurulları ile Onur ve Denetleme Kurulları devre
dışı bırakılmakta; Bakanlıklar, Odaların kurul ve organlarının yerine geçirilmektedir.
TMMOB’de ve Odamızda bu girişime dair alınacak kararlar, önümüzdeki günlerde üyelerimizle paylaşılacaktır.
Ancak şimdiden belirtmek isteriz ki, Makina Mühendisleri Odası, TMMOB çatısı altında, ülkemiz ve TMMOB’nin
esenliği için kararlılıkla mücadele edecektir.
Bilinmelidir ki, iktidarın rant imparatorluğunun önünde
bir engel olarak gördüğü TMMOB ve bağlı Odalarını tasfiye girişimleri ile demokrasinin tasfiyesi ve en son zeytinlik alanlar ile kıyıların maden ve sanayi rantlarına açılması
ve kıdem tazminatının kaldırılması çabaları bir bütünlük
arz etmektedir.
Oda olarak bu duruma karşı üyelerimiz arasında mesleki
demokratik dayanışma ilişkisini geliştirerek, geleneksel
mücadeleci ruhumuzu diri tutarak, en zor şartlarda kararlılığımızı sergileyerek direnmeye kararlıyız.
Gün, siyasi iktidarın demokrasiyi tasfiye; TMMOB ve
bağlı Odalarını etkisizleştirme, kamusal hizmet, kamusal denetim, kamusal-toplumsal yarar fonksiyonlarından
arındırma ve rant yağmasının önünü açma girişimlerine
karşı kenetlenme ve mücadele günüdür.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Etkinlik

IX. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, 5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Odamız Ankara Şube yürütücülüğünde düzenlendi.
Kurultay’da bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan,
kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan paydaşların
aynı platformda buluşması sağlanarak yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri,
yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma, danışma ve paylaşma ortamı oluşturulmuştur. 11 kamu kurum ve kuruluşu, üniversite ve
firma tarafından desteklenen ve iki gün süren kurultayı
300 kişi izledi.
Kurultayda; Havacılık Sektöründe Ulusal Yeterlilik ve
Uluslararası Rekabet Gücü, Havacılık Sektöründe Bilgi
Yönetimi ve Standardizasyon Konularında Ulusal Uygulamalar, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Eğitimlerinin Nitelik ve Nicelik Yönünden Değerlendirilmesi, Havacılık Alanında Ulusal Teknoloji Uygulamaları, Deneysel
Hava Aracı Geliştirme Çalışmaları konu başlıkları altında
8 oturumda 26 sunum yapıldı.
Kurultayın açılış konuşmaları Odamız Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Varlık Özerciyes, Oda Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapıldı.

Odamız Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Ö. Varlık Özerciyes açılışta şöyle konuştu:
“Sizleri Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.
9. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayımızı siz değerli mühendislerin, bilim insanlarının, delegelerin, katılımcıların, kurum ve kuruluşların desteğiyle, bu
yıl Şubemiz yürütücülüğünde gerçekleştiriyoruz. Sizleri
tekrar selamlıyor, kurultayımıza hoş geldiniz diyorum.
12-13 Mayıs 2001 tarihinde ilkini gerçekleştirdiğimiz
kurultayımız iki yılda bir olmak üzere 16 yıldır kesintisiz
olarak devam etmektedir. Öncelikle, kurultaylarımızı var
eden, çalışmalarını büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdüren Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisleri Meslek Dalı
Ana Komisyonumuza ve üç ilimizde oluşturulan Meslek
Dalı Komisyonlarımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.
Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 8 kurultayımızda, eğitimden istihdama, savunma sanayinden sivil havacılığa,
uydu ve uzay teknolojilerinden özgün hava aracı tasarım-
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larına kadar onlarca konu tartışılmış ve sonuç bildirgeleri
sektörle ilgili kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere tüm
kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, yurdun doğal
kaynaklarının işletilmesi, üretimin ve kalitenin arttırılması, yurt sanayisinin ulusal çıkarlara uygun şekilde gerçekleşmesi konularında; inceleme, araştırma yapmak,
önerilerde bulunmak, ilgili kurumlarla iletişim ve işbirliği
içerisinde olmak Odamızın kuruluş amaçları arasında yer
almaktadır.
Bu amaç doğrultusunda kamuoyunun bilgisine sunduğumuz kurultay sonuç bildirgelerimizde ortaya koyduğumuz önerilerin, uçak, havacılık ve uzay sanayimize katkısını önemsiyor; bildirgelerimizin siz değerli katılımcıların
fikirleriyle şekilleniyor olmasından ise büyük onur ve
mutluluk duyuyoruz.
“Teknolojiyi yalnızca kullanan değil teknoloji üreten bir
toplum olma” hedefinin ilk basamağı eğitimdir. Uçak,
Havacılık ve Uzay Mühendisi yetiştiren üniversitelerimizdeki eğitim çağdaş bir yapıya kavuşturulmalı, planlamacı
bir anlayışla, toplumsal ve sektörel gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve ülkenin bilim ve teknoloji yeterliliğinin
güçlendirilmesini temel alan eğitim politikaları üniversite-

lerde yaşama geçirilmelidir. Üniversitelerdeki araştırma
projelerine, bu temelde gerçekçi destekler verilmelidir.
Yeterli alt yapısı oluşturulmadan yeni üniversiteler ve
yeni bölümlerin kurulması, diğer mühendislik dallarında
olduğu gibi hem Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin istihdamı açısından hem de niteliğin bu denli önemli
olduğu havacılık sektöründeki firmaların faaliyetleri açısından önemli bir zafiyet doğuracaktır.
Pek çok mühendislik alanını birleştiren, çok disiplinli bir
teknoloji gerektiren havacılık ve uzay sanayi için AR-GE
zorunludur. Bu alanda yürütülen çalışmalar ayrıca birçok
sanayi dalına veri teşkil etmekte ve o dallarda itici güç
yaratmaktadır. Sektörün gelişmesi AR-GE çalışmalarına
verilen önemle birebir bağlantılıdır. Bu kapsamda Havacılık ve Uzay sanayiinin gelişmesi için ayrılan ülkemiz
kaynakları ister askeri, ister sivil amaçlı olsun verimli kullanılmalı, kurumlar arası eşgüdüm sağlanmalı, değişik kurumların benzer alanlarda atıl yatırımlar yapmasının önüne geçilmelidir. Havacılık ve uzay sanayiimiz ulusal ölçekli
bir strateji ile geliştirilmeli ve Master Plan hedeflerine ne
ölçüde erişilebildiğini belirlemek ve önlemler alabilmek
için, uygulamaların sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi
zorunluluktur.
Uçak, havacılık ve uzay sanayiinde ülkemizin mevcut
kabiliyetlerinin ve ürünlerinin arttırılması kaçınılmaz bir
gerekliliktir. Havacılık ve uzay sektöründe ulusal katkı
payının büyütülmesi amacıyla; yeni ve ileri teknoloji yatırımlarının, sektörün ihtiyaçları paralelinde planlı olarak filizlendirilmesi, olgunlaştırılması, yürütülmesi ve sektörün
kullanımına sunulması sağlanmalıdır.
Sektör bileşenlerinin sadece ürüne odaklanan yaklaşımda
değil, hem nitelikli iş gücü hem de özgün bilgi yönetimi,
teknolojik ve yönetsel model alt yapısını öncülleyen bir
anlayışta hareket etmeleri, yarının doğru kurgulanması
açısından olmassa olmazıdır. Tek bir ürün değil, sistemdir
ulaşılması gereken hedef. Elbette ki teknolojik ilerleme
misyonunda, amaçlanan hedefe ulaşmak için biz mühendislere önemli görev ve sorumlulukların düştüğü gerçeği
de göz ardı edilmemelidir.
Havacılık sanayiinde geçerli standartlara uygun malzeme/
yan sanayi ürün üretebilme potansiyeline sahip kuruluşların, ürettiklerinin standartlara uygunluk açısından sertifikalandırılması için, bu yetkinliğe sahip, ulusal metroloji,
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kalite denetim ve akreditasyon sisteminin geliştirilmesi
gibi hedefler ivedilikle hayata geçirilmelidir.
92 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” şiarıyla kurduğu, bulunduğumuz yerleşkenin yakınlarında tesis edilmiş Türkkuşu/THK ne yazık ki yolsuzluk
nedeniyle borç batağına çekilmiş ve usulsüz arsa tahsisi
vb. nedenlerle üniversitesinin faaliyet izni geçici olarak
durdurulmuş bulunmaktadır. THK’nın ivedilikle varoluş
amacı olan “Türk Havacılığını Geliştirmek”, Havacılığın
ekonomik, sosyal ve siyasal önemini anlatmak, askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak hedefinde, tanımlı iş alanında, kurulduğu günkü idealizminde ve paklığında hizmet vermesi önem arz etmektedir.
Ulaştırma politikalarının kısa dönemli yaklaşımlarla oluşturulması ile yolcu ve yük taşımacılığı ağırlıklı olarak karayoluna yüklenmiştir. Havayolu ulaşımımız da bu yanlış
planlamadan nasibini alarak olması gereken yere erişememiştir. Havayolu taşımacılığının artması ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu amaçla, daha
ekonomik ve uygulanabilir olan bölgesel uçaklarla ulaşım
bir alternatif olarak gündeme alınmalıdır.
Son olarak Bakım, onarım ve yenileme-modernizasyon
alanında havacılık sanayimizin uluslararası pazardaki payının artırılması bir diğer önemli husustur. Bunun için
ön şart olan gerekli planlama, eğitim ve sertifikalandırma işlemlerinin hızlı bir şekilde geliştirilmesi önem arz
etmektedir.
IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayında; bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan
ve geliştirilmesine yardımcı olan paydaşların aynı platformda buluşması sağlanarak yeni teknolojik gelişmelerin
uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan

sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu
bir tartışma, danışma ve paylaşma ortamı oluşturulması
hedeflenmiştir.
İki gün boyunca sürecek kurultayımızda; Havacılık Sektöründe Ulusal Yeterlilik ve Uluslararası Rekabet Gücü,
Havacılık Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Standardizasyon Konularında Ulusal Uygulamalar, Uçak, Havacılık
ve Uzay Mühendisliği Eğitimlerinin Nitelik ve Nicelik
Yönünden Değerlendirilmesi, Havacılık Alanında Ulusal
Teknoloji Uygulamaları, Deneysel Hava Aracı Geliştirme
Çalışmaları konularında 8 oturum düzenlenecek ve 26
sunum yapılacaktır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Ankara Şube
yürütücülüğünde gerçekleştirilen 9. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayımızın düzenlenmesinde emeği geçen UHUM-MEDAK ve MDK üyelerine, Düzenleme, Danışmanlar, Yürütme Kurulu üyelerine, bildiri
sunacak konuşmacılara, destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara, Oda ve Şube Yönetim Kurulu üyelerine, Kurultay Sekreterimize, Şube çalışanlarına ve tüm katılımcılara
teşekkür ediyor, siz değerli katılımcılarımızın katkılarıyla
verimli bir kurultay geçireceğimize olan inancımı bir kez
daha paylaşmak istiyor, saygılarımı sunuyorum.”
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar
açılışta şöyle konuştu:
“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dokuzuncu Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayına hoş geldiniz.
Uçak, havacılık ve uzay mühendisliği ile ilgili süreç, gelişmeler ve sorunlar ile sektör sorunlarının değerlendirme
ve tartışmaya açılacağı etkinliğimizin verimli geçmesini
diliyorum.
1954 yılında kurulan Odamızın üye sayısı bugün 104 bine
ulaşmıştır. Odamıza kayıtlı Uçak Havacılık Uzay Mühendislerinin sayısı da 906’dır.
Odamız, kapsadığı bütün meslek ve uzmanlık alanlarında
olduğu gibi, Uçak Havacılık Uzay Mühendisliği alanındaki
çalışmalara da birinci dereceden önem vermektedir. Kurultayımızın bu kapsamda 16 yıldır kesintisiz olarak sürmesini önemsiyor ve mutluluk duyuyoruz.
Uçak, havacılık, uzay mühendisliği dâhil meslek disiplin-
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lerimize yönelik olarak başlıca Oda çalışmalarımız, Oda
merkezinde Meslek Dalı Ana Komisyonları, Şubelerimizde ise Meslek Dalı Komisyonları aracılığı ile yürütülmekte
ve bu komisyonlarda görev alan üyelerimiz seçimle belirlenmektedir.

Sanayinin her kolunda görülen, üretimin AR-GE ayağı, havacılık ve uzay sektöründe de sorunludur. Oysaki
hepinizin bildiği gibi AR-GE, pek çok mühendislik alanını
birleştiren, çok disiplinli bir teknoloji gerektiren havacılık
ve uzay sanayi için zorunludur.

Özel olarak Uçak Havacılık Uzay Mühendisleri Meslek
Dalı Ana Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmaların yaygınlaştırılması ve başarıya ulaşmasının, Uçak, Havacılık, Uzay
Mühendislerinin çalışmalara vereceği destekle mümkün
olduğunu/olacağını belirtmek istiyorum.

Bilindiği gibi AR-GE merkezleri, türlü teşviklere tabidir
ve bu nedenle kamu kaynağı kullanmaktadırlar.

Mesleğin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve deneyimin artırılması, mesleki çıkarların korunması, örgütsel yapımızın
güçlendirilmesi kolektif çalışmalardan geçmektedir. Bu
nedenle Uçak, Havacılık, Uzay Mühendislerini, birikimlerini Odamızla paylaşmaya, çalışma grupları ve komisyonlarda görev almaya, henüz üye olmamış meslektaşlarımızı üye olmaya, “birlikte üretme, birlikte karar alma,
birlikte yönetme” anlayışımızı hep birlikte hayata geçirmeye çağırıyorum.
Hemen her alanda olduğu gibi uçak havacılık uzay mühendisliği alanında çalışan meslektaşlarımızın sorunları da
her geçen yıl artmaktadır. Eğitimden çalışma yaşamına,
sektörün kendi özel sorunlarından, ekonominin genel
yönetim anlayışından payına düşen çarpıklıklara kadar bir
dizi sorun artarak sürmektedir. Yetersiz istihdam düzeyi,
AR-GE çalışmalarındaki yetersizlikler, hava taşımacılığı
alanındaki çarpıklıklar başta olmak üzere ağırlaşan sorunlar mevcuttur.
Doğaldır ki, ülkemizdeki uçak, havacılık ve uzay mühendislerinin durumlarının değerlendirilmesine, eğitim yaşamlarından başlamak gerekmektedir. Uçak, Havacılık,
Uzay Mühendisliği eğitiminde altyapı ve öğretim görevlisi
eksiklikleri, üniversitelerde bu eksiklikleri bulunan yeni
bölümlerin açılması, havacılık alanında eğitim veren yüksekokulların teknisyen ve tekniker formasyonuna dönük
programlarından mezun olanların mühendislik unvanı
kapsamına alınma çabası, eğitim alanında devam eden
sorunlardan sadece bir kaçıdır.
Unutmamalıyız ki, uçak havacılık uzay mühendislerinin
ülkemiz için daha verimli hizmet sunmalarının birinci
kaynağı, nitelikli ve doğru bir eğitimdir. Havacılık ve uzay
sektörüne yönelik sağlıklı, gerçekçi planlamalar yapılabilmesinin, daha etkin mal ve hizmet üretme potansiyeline
sahip olmasının yolu en başta eğitimden geçmektedir.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre ülkemizde faaliyette olan AR-GE merkezi sayısı 453, toplam
çalışan sayısı da 34 bin 294’tür.
Mevcut AR-GE merkezlerinin 30’u savunma ve havacılık
sektöründe faaliyet göstermektedir ve AR-GE merkezlerinin toplam çalışanlarının yüzde 20’den fazlasının Savunma ve Havacılık sektörlerinde olduğu anlaşılmaktadır.
Bu verilerin bize gösterdiği şudur; ülkenin AR-GE’ye
ayırdığı kaynakların genel kısıtlılığı bir kenara, AR-GE’ye
ayrılan kamu kaynaklarından havacılık sektörünün aldığı
payın düşük olduğu savunulamaz.
Bu noktada sorun şu şekilde tanımlanabilir: Bu kaynaklar, planlı, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmakta mıdır?
Havacılık projelerinin ömür döngüsünün uzunluğu göz

Etkinlik

önüne alındığında, bu alana ayrılan kısıtlı kamu kaynağının gerçekçi hedeflere planlı bir şekilde kullanılmasının
hayatiyeti çok açıktır. Zira güncel kaygılarla ve dağınık/
odaklanılmamış hedeflerle yola çıkmanın bedelleri ağır
olmaktadır.
Havacılık sektörün en önemli ayaklarından biri kuşkusuz
havayolu taşımacılığıdır.
Türkiye, bugün havayolu yolcu sayısında dünyada 11.,
Avrupa’da 3. sıradadır. Uçak trafiğinde de Avrupa’da 5.,
dünyada 11. sıradadır. 2016 yılı itibarıyla toplam uçak sayısı 540; yolcu sayısı 174 milyon, koltuk kapasitesi 100
bin, kargo kapasitesi 1 milyon 759 bin tona ulaşmıştır.
Her geçen gün büyüyerek gelişen havayolu taşımacılığı
pazarı gerçeğine karşın, toplumsal faydayı maksimum
kılacak yatırımlar yapmak yerine sektörün uluslararası
sermayenin iştahını kabartmada kullanılması tercih edilmektedir.
Zira ulusal havacılığın simgesi olan Türk Hava Yolları artık hem özel şirket statüsündedir hem yüzde 51’i “halka
arz” yoluyla özelleştirilmiştir hem de yüzde 49,12 kamu
hissesi Varlık Fonu’na devredilmiştir.
Yoğun talep ve imkânların olduğu bir pazarda THY, yanlış yönetim anlayışı sonucu 3 milyar dolara yakın zarar ettirilmiş, zarar ederken bile pek çok uçağı kullanılmazken
uçak alım ve kiralamalarına devam etmiştir. Yani zarar
göz göre göre katlanmıştır. Bu kadar zararın neden THY
hanesinde biriktiği sorusu ise, THY Varlık Fonu’na devredildiğinde açık bir şekilde yanıtlanabilir hale gelmiştir.
THY örneği, hava taşımacılığının nasıl ve hangi amaçlarla yönetildiğinin kanıtı durumundadır. Önce “altın hisse”
formülü ile siyasetin kararından çıkmayacak biçimde
özelleştirilmiş, sonrasında Sayıştay ve TBMM denetimi
olmaksızın her türlü harcamayı yapabilir hale getirilmiştir.
Bu sayede akla uygun olmayan harcamalar yapabilmiştir.
Şimdi de Varlık Fonu aracılığı ile finans spekülatörlerinin
masasına servis edilmektedir.
Bu haliyle THY, ulusal havacılık sektörünün çıkarlarını
gözeten, bakım ve bu bağlamda mühendislik yatırımlarını
planlayan kamu kuruluşu özelliği kalmamıştır.
Bu hayati hatadan bir an önce dönülmesi gerektiğinin vurguyla belirtmek isterim. THY’nin, tekrar ulusal havayolu
şirketimiz haline getirilmeden, özelleştirmeci anlayışlarla
yönetilmesine son verilmeden, nitelikli bir hava yolu taşı-

macılığı anlayışından bahsetmemiz mümkün değildir. Bu
hatadan dönüş, en başta sektörün de genel olarak doğru
yönetilmesi, bir grubun kârlılığı için değil halkın faydasına
yönetilmesi adına atılmış en önemli adım olacaktır.
Benzer bir duruma havaalanlarında da rastlamaktayız.
Ülkemizde aktif havalimanı sayısı 2003 yılında 26 iken
bugün 55’e ulaşmıştır. Ancak yapılan ve yapılması planlanan hava alanlarında baştan itibaren mevcut bulunan
plansızlık, ilk başta göze çarpan bir sorundur. Fizibilite
araştırmalarındaki yetersizlik veya yanlışlar had safhadadır. İstanbul’da yapılmakta olan yeni havaalanından izlediğimiz gibi, doğal çevrenin tahribini de içeren bir dizi
ihlallerle bu hava alanları inşa edilmektedir. Doğal yaşam
ortamlarının ve önemli su havzalarının yok olması ile sonuçlanacak; ekolojik ve jeolojik kriterler, zemin özellikleri, kazı ve dolgu alanları, kent bilimi ve uçuş güvenliği açısından kabul edilebilir olmayan, yine rant öncelikli
projeler hayata geçirilmektedir.
Bütün bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki, sivil havacılık alanında hava alanları, bir problem alanına dönüşmektedir.
Ülkemizde bilindiği gibi uzun yıllardır THY ve 2000 yılında faaliyetlerini durduran İstanbul Hava Yolları dışında
hangar düzeyinde bakım yapabilen işletme bulunmamaktaydı. 2001 yılında bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi, yerli ve yabancı özel sektör firmalarına açık hale
getirildi. Başlangıçta yerli olarak kurulan özel sektöre ait
bakım onarım yenileme firmaları, yakın zamanda yabancı
firmalara satılmaya başlanmıştır. “Maliyetleri düşürme”
bahanesiyle, uçuş operasyonları, uçak bakımı ve yer bakım hizmetleri, kurumsal bünyeden çıkarılıp üçüncü firmalara devredilerek deneyimli ve eğitimli personel tasfiye edilmekte, uçuş güvenliği riske sokulmaktadır.
Görüldüğü üzere, havacılık sektörünün her alanında,
kamunun yanlış yönetimi gibi özelleştirilmeyle birlikte
etkisizleştirilen bir sektör yapısından bahsetmek mümkündür.
Ülkemizde diğer birçok alanda, özelde sanayinin her
kolunda da gözlemlediğimiz gibi giderek etkin olmaktan
çıkan, rant kaygısının ön plana çıktığı sektörler genel olarak birçok hata üretmeye mahkumdur. Kimi zaman insan
hayatına mal olan bu hataların en önemli kaynaklarından
birisi kuşkusuz denetimsizliktir veya denetim yetersizliğidir. Örneğin 2010 yılında 5 bin 221 olan havayolu debülten 228
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netimleri, 2015 yılında 4 bin 407’ye gerilemiştir (2016
Ağustos verisi de 2 bin 821’dir).
Ülkemizde havacılık sektöründe uçuş emniyetinin sağlanması hususu, bir kamu kurumu olan Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nün görevidir. Ancak Genel Müdürlük dokümanlarında nitelikli personel eksikliği görülebilmektedir.
Genel Müdürlük’te yeterli sayıda mühendis istihdam
edilmemektedir. Son yıllarda özellikle balon işletmeciliği
alanında kazalar yaşanmakta, bu kazalarda ölümler meydana gelmektedir.
Yukarıda dile getirdiğim havaalanı işletmeciliğindeki aksaklıklar, bakım onarım hizmetleri alanındaki teknik eleman sıkıntıları, sertifikasız eleman çalıştırılması ve havayolu işletmelerinde az sayıda personelle çok iş yapma
çabaları kaza risklerini artırmaktadır.
Birçok yıl rekor bütçesiyle öne çıkan, kamu kaynaklarının
oldukça bonkör bir şekilde aktarıldığı alanlardan biri de
kuşkusuz savunma sanayiidir. Bu sektöre aktarılan kamu
kaynağının büyüklüğü, kamuoyunun beklentilerini artırmaktadır.
Savunma ve havacılık sanayiine baktığımızda, sektörün
yıllık ciro büyüklüğü 4,9 milyar dolardır. Havacılık genelinde 191 bin, savunma ve havacılık sektöründe çalışan
sayısı ise 31 şeklindedir ve bunun 10 bin 600’ü mühendis,
12 bin 700’ü teknik elemandır.
Ancak savunma ve havacılık sektöründen beklediğimiz,
bütçe büyüklükleriyle orantılı özgün ürün ve mühendislik
başarılarına henüz ulaşamamış durumdayız. Kamuoyuna
başarı olarak sunulan projelerin, ilgili çevreler tarafından,
teknolojik bağımlılık nedeniyle tartışma konusu yapıldığı
da bilinmektedir.
Havacılık ve uzay sektörüne yönelik sağlıklı, gerçekçi
planlamalar yapılması durumunda, sektörün mal ve hizmet üretme potansiyelinin artacağı ve ilgisiz alanlarda çalışmak zorunda kalan uçak havacılık uzay mühendislerinin
ülkemiz için daha verimli hizmet sunmalarının önünün
açılacağı açıktır.
Konuşmamı tamamlarken, ülkemizin küresel güçlerin
baskısından ve dışa bağımlılıktan kurtarılması, kaynakların
bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi; bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge inovasyon ve mühendisliğe ağırlık
veren, devletin ekonomideki yönlendiriciliğini toplumsal
yararla birleştirerek benimseyen, dış girdilere bağımlılığı
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en aza indirilmiş, sosyal devlet anlayışı temelinde, istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören politikalar
gerektiğini belirtmek istiyorum.
Havacılık ve uzay sanayimiz yalnızca savunma sanayii ile
sınırlı tutulmadan ulusal ölçekte belirlenecek bir stratejiyle planlı olarak geliştirilmeli, ülkemiz lehine köktenci
adımlar atılmalıdır.
Son olarak, Oda Yönetim Kurulu adına, kurultaya destek
sunan tüm kurum, kuruluş, belediye, üniversite ve firmalara, bildiri sunacak, oturumlara katılacak tüm konuşmacılara, delegeler ve tüm katılımcılara, Odamız adına
Kurultayın gerçekleştirilmesini sağlayan UHUM MEDAK
üyelerine, danışma, düzenleme, yürütme kurullarına,
kurultay sekreterine, Ankara Şube Başkanımız, Şube
Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarına içtenlikle teşekkür
ediyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, saygılar
sunuyorum.”
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
açılışta şöyle konuştu:
“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
Makina Mühendisleri Odası’nın bir üyesi ve yıllarca bu
kurultaylara katılmış bir meslektaşınız olarak aranızda
bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum.
Etkinliğimizin gerçekleşmesine katkı sunan herkese,
UHUM/MEDAK üyelerine, Odamız ve Şubemiz Yöneticilerine ve çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyorum.
Oda ve Şube Başkanlarımızın dile getirdiği sorun ve gerçekler yanı sıra, öncelikle belirtmek isterim ki, havacılık
ve uzay sektöründe bugün karşılaştığımız sorunların altında yatan ana neden, ülkemizin 2. Dünya Savaşı sonrası
emperyalizme bağımlı kılınmasıdır. Bu bağımlılık, sanayileşme ve demokratikleşme çabalarının önündeki birçok
engeli anlamamızı da sağlamaktadır.
Türkiye’nin, 1930’lu yıllarda, o zamanki olanaksızlıklarına karşın havacılığa nasıl önem verdiğini sanırım hepimiz
biliriz. Ancak ülkemiz uçak üretimi ne yazık ki Marshall
yardımı ile birlikte durdurulmuştur. THK Uçak ve Motor
Fabrikaları, önce traktör fabrikası, sonra da tekstil makinaları fabrikasına dönüştürülüp kapatılmıştır. Sonraki
uçak üretimi “montaj sanayi” özelliğinde ve ABD’ye bağımlı bir çerçevede yürütülmüştür.
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Ülkemiz 1950’lerde kapattığı uçak fabrikalarını, ancak
savunma alanında karşılaştığı zorluklar nedeni ile 1980’li
yıllarda yeniden ve tamamen ABD’ye bağımlı bir biçimde
kurabilmiştir.

rının yarattığı tahribatlar büyümektedir. Zira önce ABD,
sonra da ABD havayollarının küresel ittifaklarında yer
alan Avrupalı ve diğer büyük havayollarına büyük bir serbesti tanınmıştır.

Havayolu taşımacılığı bu durumdan çok etkilenmiştir.
Ulaştırma politikalarının kısa dönemli ve yanlış yaklaşımlarla oluşturulması sonucu yolcu ve yük taşımacılığı, yıllardan beri ağırlıklı olarak karayolu taşımacılığındadır.

Bütün uçuş hatlarına giriş serbestisi, sınırsız kapasite ve
uçuş sıklığı, bilet fiyatlarında serbestlik, ülkemiz havaalanlarında kendi personelleriyle yer hizmetlerini gerçekleştirebilme olanağı tanınmıştır.

Gerek havayolu yolcu ve yük taşımacılığı, gerek havacılık
ve uzay mühendisliği ve gerekse ilgili sektörler bu yanlış
politikalardan dolayı olması gereken konuma ulaşamamıştır.

Kısaca, ülkemiz sivil havacılığına darbe vurulmuştur.

Bugün ülkemizdeki yük taşımacılığının yaklaşık yüzde
88,1’i karayolu, yüzde 4,80’i demiryolu, yüzde 6,4’ü denizyolu, binde 7’si havayolu ile yapılmaktadır. Yolcu taşımacılığının ise yüzde 91’i karayolu, yüzde 6,9’u havayolu,
yüzde 1,6’sı demiryolu, binde 5’i denizyolu ile yapılmaktadır.
Diğer yandan küreselleşme süreçleri ve büyük bir hızla
sürdürülen özelleştirme ve serbestleştirme uygulamala-

Bu gelişmeler, havacılık sektörü çalışanlarının ve sektörde görev yapan mühendislerin çalışma koşullarını daha da
güçleştirmektedir. Uçak, havacılık ve uzay mühendislerinin asıl çalışma alanı olan havacılık ve uzay sektöründe
az sayıda kurum faaliyet göstermektedir. Türkiye Uzay
Ajansı’nın kuruluşu bile 2023 yılı için planlanabilmiştir.
Her yıl üniversitelerimizden 150’den fazla uçak, havacılık
ve uzay mühendisi mezun olmaktadır. Ancak havacılık ve
uzay sektörü, mezun sayısının en fazla yarısına istihdam
olanağı sağlayabilmektedir.
Üyelerimiz meslek alanları dışında çalışmak zorunda kalmakta veya mesleklerine yabancılaşmaktadır.
Sanayi dışında meslektaşlarımızın çalışabileceği bir diğer
alan olan havacılık bakım hizmetlerinde de dünya çapında
bir tekelleşme yaşanmakta, serbestleştirme politikaları
ülkemizi bu alanda da tehdit etmektedir.
Ulaştırma ve diğer bütün alanlara ilişkin kamu dokümanlarında, serbestleştirme ve özelleştirmelerden, ne yazık
ki övgüyle bahsedilmektedir.
Gerçekte bu uygulamaların ülkemizi yoksullaştırdığı, üretim yeteneğimizi aşındırdığı açıkça ortadadır.
THY’nin ne hale düşürüldüğüne Oda Başkanımız konuşmasında değindi. Açık ki, bu hazin durum, ulaştırma alanında 2003 yılından itibaren uygulanan serbestleştirme
politikalarının bir sonucudur.
Hükümet Programlarının, plan ve strateji belgelerinin altyapı ve ulaşım bölümlerinde; rekabetçi özel piyasa, serbestleştirme, özelleştirme vurgusu bulunmaktadır.
Bu noktada devreye giren KÖİ/Kamu-Özel İşbirliği modeli; Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, Yap-Kirala-Devret ve
İşletme Hakkı Devri yöntemleriyle uygulanmaktadır. Bu
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uygulamaların ulaştırma modlarına uyarlanması sonucu,
bütün ulaşım türleri ve ulaştırma altyapısı, tamamen özelleştirilmektedir.

Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler geriletilip, rant
dağıtımı merkezli inşaat ve müteahhitlik işleri ile katma
değeri düşük hizmetler sektörüne yatırım yapılmıştır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin devrettiği 8 terminal ve havaalanı dâhil 22 terminal, Kamu-Özel İşbirliği
uygulamaları kapsamında bugün özel sektör tarafından
işletilmektedir.

Bunun sonucu olarak dış borç ve cari açık giderek devasa
büyüklüklere ulaşmıştır. Sürekli dış kaynağa, dayalı kılınan
ülke ekonomisi, sıcak para girişi azalınca döndürülemez
hale gelmiştir. Bir çok işyeri kapanmış, işsizlik tehditkâr
boyutlara ulaşmıştır.

Ülkemizi yönetenler ulaştırma alanındaki yatırımlarla
övünmektedir. Ancak ulaştırma yatırımlarının birçoğu
özelleştirme amaçlı üçüncü köprü ve havaalanı, Galataport, Haliçport, yüksek hızlı tren vb. projelere yöneliktir.
Bu yatırımların tamamı KÖİ kapsamındadır.
Kamu sabit sermaye yatırımlarının GSYH içindeki oranı
artık yüzdeler değil bindelerle ifade edilmektedir.
Gerçekler sunulduğu, gösterildiği gibi değildir.
Özelleştirmelerin türevi olan KÖİ uygulamalarıyla, kamusal varlıkların işletme ve kullanma hakkı, on yıllar
boyunca paydaş firmalara, yerli-yabancı ortaklıklarına bırakılmaktadır. Ayrıca bu projelere yönelik arsa tahsisi, sigorta primi desteği, enerji teşviki, hizmet alım taahhüdü,
abartılı ciro garantileri, bütçe ve denetim dışı tutulmaları
gibi hususlarla yatırım ve işletme maliyetinin büyük bir
kısmı kamuya bindirilmektedir. Olası zararlar hazineden
karşılanmaktadır.
ÇED süreçlerinden muaf tutulan bu projelerle kamuoyunun yakından bildiği üzere çevre de talan edilmekte,
ekolojik dengeler alt üst olmaktadır.
Yüksek hızlı tren, Avrasya tüneli, Osman Gazi Köprüsü
gibi projelere verilen ciro garantilerinden dolayı daha
şimdiden, her gün milyonlarca dolar tazminat ödendiği
TBMM tutanaklarına da yansımış durumdadır.
Ulaştırma alanında ülkemizin içerisine düşürüldüğü bu
hazin durum, yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikalarının bir sonucudur.

Gelinen noktada hükümet ekonomiyi çevirebilmek,
mega, çılgın vb. diye anılan ranta dayalı büyük projelere
kaynak aktarımı yapabilmek ve borçlanma gereksinimini karşılamak için Varlık Fonu adı verilen bir uygulamaya
sarılmıştır.
Geçtiğimiz günlerde, THY, TÜRKSAT, PTT, TELEKOM,
BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, ÇAYKUR, Borsa İstanbul,
THY, Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi ülkemizin büyük kamu kurum ve kuruluşları ile birçok ildeki hazine
arazileri, OHAL ile ilgisi bulunmayan bir KHK ile bütçe ve
kamu denetimi dışındaki bu fona devredilmiştir.
Ayrıca İşsizlik Fonu, özelleştirme gelirleri ve Savunma
Sanayii Fonunun bir kısmı da Varlık Fonunun kullanımına
sunulmuştur.
Bu fonun Yönetim Kurulu tüm bu kurumların, mal varlığını satabilecek, üzerlerine teminat, rehin, kefalet, ipotek tesis edilebilecektir. Bu uygulamalar hakkında hiç bir
kamu denetimi mümkün olmayacaktır.
Bu durum, açık ki ülkemizin daha da yoksullaştırılması
sonucunu verecek, yaşadığımız sanayisizleşmeye, tarımın
tasfiyesine paralel olarak, ulaşım-haberleşme altyapısının
da tamamen özel ve yabancı ellere geçmesine yol açacaktır.
Bu olumsuzluklara, şimdi de 16 Nisan’da yapılan referandumun başa baş sonuçları eklenmiştir.

Ülkemiz ekonomisi yıllardır, yüksek oranlı borçlanma
ve yoğun ithal girdi kolaycılığının üzerine oturtulmuştur.
Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim politikaları almıştır.

Oysa rejim/sistem, Anayasal düzen değişimi yapan Anayasalar, bir şekilde ve mutlaka, toplumsal ve siyasal bir
mutabakatı, tartışmasız bir halk çoğunluğunu, tartışmasız bir tarihsel meşruiyeti gerektirir. Ancak referandum
sonuçlarında böylesi bir meşruiyet yoktur. Aksine büyük
bir yarılma söz konusudur.

Özelleştirme uygulamalarıyla üretken kamu kuruluşlarımızın büyük bir kısmı elden çıkarılmış, elde kalan az sayıdaki kuruluş da idari bütünlükleri parçalanarak ve serbestleştirme uygulamalarıyla etkisizleştirilmiştir.

TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başından beri yapılmak istenen değişiklikleri bütün yönleriyle değerlendirmiş; yaptığı açıklamalar ve yayımladığı dokümanlarla
meslektaşlarını ve halkı bilgilendirmeye çalışmıştır.
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Toplumun bu değişikliklerin kapsamı üzerine sağlıklı bilgi
edinemediğini; söz konusu değişikliğin Anayasaların en
temel özelliği olan, iktidar yetkilerinin sınırlandırılması
normundan yoksun olduğunu her platformda vurgulamıştır.
TMMOB söz konusu değişikliğin, 15 Temmuz darbe
girişimi üzerine ilan edilen ancak demokratik toplumsal
muhalefet üzerinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına dönüşen OHAL ve medyanın tamamen
iktidarın hizmetinde olduğu koşullarda referanduma sunulmasının yanlışlığına da işaret etmiştir.
Nitekim Anayasa değişikliği referandumunun hemen
ardından seçim sonuçlarının meşruiyeti tartışılır olmuş,
toplumsal kutuplaşma ve toplumdaki yarılma daha da derinleşmiştir.
Tartışmalı sonucun daha şimdiden istikrarsızlık, adaletsizlik ve hukuk dışı keyfi uygulamalara yol açtığı açıklıkla
görülebilmektedir. Bu durum her alanda, ülkemize güç
kaybettirecektir.
Ancak bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, ülkemizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini, toplu-

mun en az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, özgür,
yasaksız, baskısız, adil ve demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse sonucun farklı olacağını göstermiştir.
Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin
önünü alacak bu demokratik duyarlılıkların daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye
gelmesi için çalışmaktır.
Yapılması gereken açıktır. Bu dışa bağımlı ve rant eksenli
politikalardan ivedilikle vaz geçilmelidir.
Planlama yönelimi yeniden benimsenmelidir. Ülkemiz
her alanda ve sektörde ülke çıkarlarını ve toplum yararını
esas alan orta ve uzun vadeli stratejilerini oluşturmalıdır.
Havacılık ve uzay projelerinde de asıl amaç, yerli sanayimizin gelişmesi için çalışmalarda bulunmak, yerlileştirme
oranlarını artırmak, kamusal hizmet ve denetimi geliştirmek olmalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle kurultayımızın verimli geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum.”
İki gün süren kongrenin sonuç bildirisi, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

IV. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ YÜRÜTME KURULU
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
IV. Enerji Verimliliği Kongresi Yürütme Kurulu Toplantısı, 27 Mayıs 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde yapıldı.
Toplantıda; Kongre kapsamında sunulmak üzere gönderilen bildirilerin değerlendirilmesi, Kongre yeri ve programı
konuları ele alındı.
Toplantıya Katılanlar:
Oğuz Türkyılmaz		

Oda Merkezi

M. Tülin Keskin		

Oda Merkezi

Orhan Aytaç		

OdaMerkezi

Derya Baran		

Oda Merkezi

Ünal Özmural		

Kocaeli Şube

Hasan Yitim		

Kocaeli Şube

Alpaslan Güven		

Kocaeli Şube
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13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
SONUÇ BİLDİRİSİ YAYIMLANDI
Odamız adına İzmir Şube yürütücülüğünde 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir MMO Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen “13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı” sonuç
bildirisi yayımlandı.
İlki 1993 yılında düzenlenen, 24 yıllık bir birikim ve geleneği olan, 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,
TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi
yürütücülüğünde “Bütünleşik Performans” ana temasıyla, 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir’de MMO
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenmiştir.
Kongre ile birlikte TESKON+SODEX Fuarı da Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarihlerde
gerçekleştirilmiştir. Kongre ve fuar etkinliklerinin tamamı
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde bulunan 10
salon ve fuar alanında yer almıştır. Kongre 24 kurum ve
kuruluş ve üniversite tarafından desteklenmiştir. Kongre
boyunca toplam 55 oturumda 167 bildiri sunulmuştur.
Açılış oturumunun ardından düzenlenen özel oturum ile
meslek alanımıza katkıda bulunan önemli isimlere vefamızın bir gereği olarak “Nikita Guber-Özden Ertöz Saygı
Oturumu” ve Soğutma Sempozyumu kapsamında “Erol

Ertaş Saygı Oturumu” gerçekleştirilmiştir.
Kongre sırasında toplam 7 sempozyum, 4 seminer, 15
kurs, 2 panel, 2 saygı oturumu, 1 özel oturum, 3 sabah
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kongre ile paralel düzenlenen TESKON+SODEX Fuarına toplam 1761 m2 net
stand alanında, sektörde ürün ve hizmet üreten temsilcilikleri ile birlikte 96 kuruluş katılmıştır. Kongreyi bin
348`si kayıtlı delege olmak üzere, 4 bin 800’ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencisi izlerken, fuar 6 bin
676’i aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
Oturumlarda, tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel,
teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin
paylaşıldığı bildiriler sunulmuştur. Bilimsel/Teknolojik
Çalışmalar başlıklı oturumlarda, tesisat mühendisliği ve
ilgili alanlarda uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik
veya deneysel özgün araştırma sonuçları sunulurken, seminer ve sempozyumlarda ise uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve araştırmalar tartışılmıştır.
Kongrede gerçekleştirilen oturumlar aşağıda belirtilmiştir.

SEMPOZYUMLAR
- Bina Fiziği Sempozyumu
- Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu
- Isıl Konfor Sempozyumu
- İç Hava Kalitesi Sempozyumu
- Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme
Sempozyumu
- Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
- Termodinamik Sempozyumu
SEMİNERLER
- Bacalar Semineri
- Hastane Havalandırma Sistemleri Semineri
- Jeotermal Enerji Semineri ve Jeotermal Enerji ve Çevre
Paneli
- Mekanik Tesisat Yalıtımı Semineri
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KURSLAR
- VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma Sistemleri
- Binalarda Kojenerasyon/Trijenerasyon Sistemleri Uygulamaları
- Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekipmanları
- Mutfak Havalandırması
- Sprinkler Sistemleri Montaj Kuralları
- Yüzme Havuzları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme
Esasları
- İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi
ve Pratik Hesaplamaları
- Sistem Seçimi
- Medikal Gaz Tesisatı
- Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme
- Yangından Korunmada Su Sisi Sistemleri (Alçak ve Yüksek Basınç ve Hibrid Sistemler)
- Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları
- Binaların Performansının Değerlendirilmesinde Ekserji
Bazlı Bütünleşik Yaklaşımın Kullanılması ve Binalarda Ekserji Yönetim Sistem Standardı
- Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamalar
- Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi
PANELLER
- Tasarım ve Proje Hizmetleri Sorunları ve Çözüm Önerileri
- Test Ayar Dengeleme (TAD) Sertifikasyonu
ÖZEL OTURUM
- BIM (Bulding İnformation Modelling)
SABAH TOPLANTILARI
- Sektörel AR-GE Faliyetleri
- Mekanik Tesisat Şartnamesi
- Sektörel Yayınların Değerlendirilmesi
Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna
duyurulmasına karar verilmiştir.
1. Bütünleşik performans, tasarım performansından işletme, ölçme ve denetim performansına kadar bütün
tasarım yapım, devreye alma ve denetim süreçlerini
kapsar. Bu nedenle mühendislik, mimarlık uygulamaları
başta olmak üzere sürece doğrudan ya da dolaylı katılan
bütün aşama ve sistemlerin performansı ayrı ayrı ölçülmeli ve bütünleşik olarak değerlendirilmelidir.

2. Meslek Odalarımızın ve Sektör Derneklerinin tüm
karşı görüşlerine karşın, hükümetin, başta TMMOB Yasası olmak üzere mesleğimizi yakından ilgilendiren İmar
Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu ve ikincil mevzuatta
yapmaya çalıştığı düzenlemeler yapı üretim ve denetim
süreçlerinde kuralsızlığı ve denetimsizliği getirmekte,
güvenli, sağlıklı, konforlu yapıların yapımını engellemekte; mesleğimize, meslektaşlarımıza, sektörümüze zarar
vermektedir. Yapı üretim ve denetim süreçlerine yönelik
mevzuat kamusal bir bakış açısıyla ele alınmalı, meslek
odalarıyla işbirliği yapılarak yeniden düzenlenmelidir.
3. Meslek içi eğitimin önemi, kurslara yoğun katılım ile
kanıtlanmıştır. Meslekte uzmanlık ve belgelendirme çalışmalarında Makina Mühendisleri Odası`nın yanı sıra
sektör dernekleri ve üniversiteler de bu süreçlere katkı
koymalı ve bu alanda teorik ve uygulamalı eğitim merkezlerinin sayısı artırılmalıdır. TAD (Test, Ayar ve Dengeleme) konusunda yapılan çalışmalar bu kapsamda ele
alınmalı Oda-Sektör ilişkileri bu alanda devam etmelidir.
Doğrulama ve Belgelendirme (commissioning) çalışmaları de aynı anlayışla ele alınmalıdır.
4. Enerji Verimliliği Kanunu ve uygulamaları, Mayıs 2017
itibarıyla 10. yılını doldurmaktadır. Kanuna göre Türkiye’deki bütün binaların Mayıs 2017 itibarıyla Enerji Kimlik
Belgesine sahip olması zorunluluğu 2020 yılına ertelenmiştir. Ancak Enerji Kimlik Belgesi çalışmalarında kullanılan BEP-TR yazılımları başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu
konuda bir an önce meslek odaları, sektör dernekleri ve
üniversiteler ile birlikte yeni bir yazılım hazırlanarak/seçilerek en kısa sürede uygulamaya geçilmelidir.
5. 2015 yılında gerçekleştirilen kongre sonuç bildirisinde önerilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekanik İşler
Genel Teknik Şartnamesi kapsamı ve güncellemesi konusunda başlatılan çalışma çok önemli olup, mekanik tesisat
tasarım kısmını da kapsayacak şekilde, sürdürülebilir ve
kendini güncelleyen kapsamlı bir şartname hazırlığı sürdürülmelidir. Bu konuda sektör bileşenlerinin de katkılarını almak üzere çeşitli toplantılar yapılmalıdır.
6. Sektörel yayın kalitesini artırmak, yayın problemlerine
ortak çözümler oluşturmak üzere Odanın sekretaryalığında, Sektör Dernekleri, Sektör Yayın Kuruluşları, Sektörel Yayınlar Derneği ile birlikte ortak çalışma ilkeleri
oluşturularak Sektör Yayın Takip Koordinasyon Kurulu
kurulmalıdır.
7. KOBİ’lerin AR-GE çalışmalarına katkı vermek üzere
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Oda ve Sektör Dernekleri ile birlikte AR-GE Takip ve
Destek Birimi oluşturulmalıdır.
8. Bilindiği üzere hem “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” hem de “Kamu İhale Kanunu” kapsamında gerçekleştirilen kamu projelerinde büro tescil belgesi aranması
yönünde bir zorunluluk mevcut değildir. Bu konunun
ivedilikle gündeme alınarak mevzuatlarda yapılacak değişiklikle kamu projelerinde büro tescil belgesi zorunluluğunun getirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
9. Yapı sınıfları günün koşullarına göre yeniden belirlenmeli, güncelliğini yitirmiş tanımlar kaldırılmalıdır. Bununla
beraber Mühendislik Hizmetleri Şartnamesindeki hizmet
bedeli hesabının; yapı yaklaşık maliyeti üzerinden yapı
sınıflarına uygun olarak hesaplanması için belirlenen hizmet oranları dönemin şartları çerçevesinde tekrar ele
alınmalı ve teknolojinin gelişmesiyle beraber makina mühendisliği hizmetlerindeki artış bu oranlar belirlenirken
mutlaka göz önüne alınmalıdır.
Ayrıca makina mühendisliği uzmanlık alanı içerisine giren
bazı özel uzmanlık tasarım hizmetlerinin bedelleri de
yapı yaklaşık maliyetinin bir oranı olarak, ayrı ayrı tespit
edilerek toplam hizmet bedeline eklenmelidir.
10. Çağdaş bilimsel ve teknik yöntemlerin yeterince kullanılmadığı çalışmalarla ortaya çıkan genel verilere dayanarak, jeotermal enerji gelişmeleri ile ilgili olumlu veya
olumsuz değerlendirmeler, ülkemizdeki jeotermal enerji–çevre değerlendirmesinde yararsız bir kaotik atmosferin oluşmasına neden olmaktadır. Sorunların bütünleşik
performans kavramı ve üniversite–endüstri işbirliği ile
tanımlanması ve çözümlenmesi için, kamu kuruluşları ve
jeotermal yatırımcılar tarafından kaynak yaratılması; bu
alandaki çalışmaların koordine edilmesi için de ilgili bağımsız bir kurumsal yapının oluşturulması önemlidir ve
acil bir gerekliliktir.
11. Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik için devletin
verdiği alım garantisi ve tarife 2020 yılında sona ermektedir. Bu tarihten hemen önce tamamlanacak santrallar
tarife ve alım garantisinden 10 yıl süre ile faydalanabileceklerdir Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi
bir taraftan yüksek bir tarife ve alım garantisi ile teşvik
edilirken, diğer yandan elektrik üretim lisanslarının da,
saha kapasitesi dikkate alınmaksızın sınırsızca verilmesi,
yatırımcıları saha potansiyeline dikkat etmeksizin, 2020
yılından önce ulaşabilecekleri en yüksek kapasiteyi bir an
önce devreye almaya zorlamaktadır. Sonuçta, hem doğal
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kaynaklar, hem de finansal kaynaklar kötü yönetilmektedir. Gerçekleştirilen santrallarda üretilen güç ile kurulu
güç arasındaki oran uygun bir seviyede değildir.
Bu nedenlerle:
- Jeotermal kaynaklı elektrik üretiminde, tüm dünyadaki artışın %50’den fazlasının Türkiye’de olması normal
bir durum değildir. Jeotermal enerji ile ilgili ülke strateji
belgesi, eylem planı, yol haritası vb. referans belgeler ile,
ülke ölçeğinde uygulanması zorunlu uygulama esasları ve
standartlar hızla oluşturulmalıdır.
- Hem üretim sahalarından hem de yerleşim birimleri
sınırlarında ve içinde yapılan elektrik üretimi santrallarının emisyonlarının yerleşik ölçüm cihazlarıyla izlenmesi
ve değerlendirilmesi, gerek emisyona maruz gruplar gerekse sosyal barış açısından önemlidir. Bu alandaki çalışmaların üzerindeki kamusal denetim artırılmalıdır.
Ayrıca;
Jeotermal uygulamalar “Bütünleşik Performans” şemsiyesi altında projelendirilmeli, uygulanmalı ve işletilmelidir. Bu anlamda ilgili çevre mevzuatının uygulanması ve
eksikliklerin giderilmesi için gerekli mevzuat çalışmaları
yapılmalıdır.
Jeotermal elektrik üretim projelerinin, sera, kurutma vs.
gibi entegre projelerle geliştirilmesi için teşvik sağlanması
hem çevresel sorunların azaltılmasında hem de istihdamın artırılmasında önemli rol alabilecektir.
Aynı rezervuarda, birden fazla ve kendi bölgesindeki
saha işletiminde bağımsız işletmelerin olması, çevre ve
enerji duyarlı rezervuar işletilmesi için ciddi bir engel olarak görülmektedir. Bu durum ayrıca olumsuz bir sosyal
etkileşime de neden olmaktadır. Aynı rezervuardan sürdürülebilir bir enerji üretimine uygun bir üretim ve reenjeksiyon planlamasının ve işletmesinin geliştirilmesine
imkan verecek yasal ve teknik mevzuat oluşturulmalıdır.
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sodex
Fuarı‘nın niteliği ve niceliğiyle çağdaş, demokratik, sanayileşen bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı ile yukarıdaki istemlerimizin yaşama geçirilmesinin takipçisi olunacak ve 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi ve Fuarı‘nın aynı anlayış ile ulusal ve uluslararası
katılımın daha da artırılarak, gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Haber

MERKEZ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI
MMO Merkez Öğrenci Üye Komisyonu toplantısı, 6 Mayıs 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“11 Mart 2017 tarihinde Ankara’da yapılan MMO Öğrenci
Üye Kurultayı’nın değerlendirilmesi” gündemi ile yapılan
toplantıya, Şubelerden 21 öğrenci üyenin yanı sıra Oda
Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk, Oda Merkez Teknik
Görevlileri Evren Sağ, Hüseyin Cem Şavur ve Meltem
Özdemir katıldı. Toplantıda, öğrenci üyelerimiz tarafından kurultayın değerlendirmesi yapıldı, Şube katılımları,
kurultayda sunulan görüşler ve gelecek dönemde yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya Katılanlar:
Elif Öztürk		
Evren Sağ		
H. Cem Şavur		
Meltem Özdemir		
Kemal Arslan		
Corç Işıldar		
Sami Gökoğlu		

Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Adana Şube
Adana Şube
Ankara Şube

Deniz Alp Yılmaz		
Mehmet Akdemir		
Mehmet Şimşek		
F. Caner Süslü		
Hebun Zümrüt		
Mustafa Armağan		
Baran Onur Doğan
Gizem Özçelik		
Hakan Peker		
Murat Seven		
İsmail Akar		
Mert Bulan		
Hurşit Alp		
Sefa Sarı			
Doğancan Üzüm		
Yağmur Su Ünal		
Mustafa Türkan		
Umut Erol		

Ankara Şube
Antalya Şube
Bursa Şube
Denizli Şube
Diyarbakır Şube
Diyarbakır Şube
Edirne Şube
Edirne Şube
Eskişehir Şube
Gaziantep Şube
Gaziantep Şube
Kocaeli Şube
Mersin Şube
Mersin Şube
Samsun Şube
Samsun Şube
Zonguldak Şube
Zonguldak Şube

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu toplantısı 6 Mayıs 2017 tarihinde Oda Merkezi`nde yapıldı.
Toplantıda kurula iletilen 109 dosya üzerinde görüşüldü.
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TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI İLE BULUŞMAYA KATILDIK
Odamız İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Trakya Üniversitesi Mezun Buluşması etkinliği 6 Mayıs 2017
tarihinde MMO İstanbul Şubesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Trakya Üniversitesi mezunlarının katılım sağladığı etkinliğe Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener,
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim Tataroğlu,
İstanbul Şube Müdürü Hasan Özger ve Prof. Dr. Kirkor
Yalçın katıldı.
Odamız İstanbul Şube Teknik Görevlisi Ebru Şirin, Trakya Üniversitesi mezunlarına Oda hakkında bir tanıtım sunumu gerçekleştirdi.
Yapılan sunumun ardından İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç mezunları selamlayarak Oda’nın
son dönem yaptığı projeler ve önüne koyduğu etkinlikler
hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Kılıç, aynı zamanda 6 Mayıs 1972’de öldürülen Deniz
Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan’ı da anarak konuşmasını sonlandırdı.
Battal Kılıç`ın konuşmasının ardından söz alan İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim Tataroğlu,
Oda`nın Makina Mobil, Makina TV, Online Proje ve Suat
Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener ise,
Odamızın eğitim konusuna verdiği önemin altını çizerek,
üniversitelerin vasıfsızlaştırıldığı böyle bir dönemde İstanbul Şube`nin öğrencilere yönelik yaptığı etkinliklerin
önemini vurgulayan bir konuşma gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Kirkor Yalçın ise bölüm ve üniversiteler hakkında genel bilgilendirmelerde bulundu. Trakya Üniversitesi
mezunlarının talep ve önerilerini sunduğu etkinlik sonrasında kokteyl gerçekleştirildi.

MYK İŞ MAKİNALARI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) İş Makinaları Çalışma Grubu Toplantısı, 11 Mayıs 2017 tarihinde Oda
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantı, MYK tarafından yayımlanan iş makinaları alanındaki ulusal yeterlilikler kapsamında yürütülen belgelendirme
çalışmalarının iyileştirilmesi amacıyla; Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletilecek görüş ve önerilerin hazırlanması, sınavlar
öncesinde yapılacak eğitimlere yönelik eğitim müfredatlarının hazırlanması gündemi ile gerçekleştirildi.
Toplantıya Katılanlar:
Ali Ekber Çakar 		
Mustafa Yazıcı 		
Halil Olkan
Hüseyin Kaya
Abdullah Özcan Bayrakçı
Yılmaz Yüce
		
Ertuğrul Çiğdem
Can Öztürk
Sinem Büyükbenli
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Oda Başkanı
PBK YK Üyesi
PBK Belgelendirme Program Kurulu Üyesi
PBK Belgelendirme Program Kurulu Üyesi
PBK Sınav Yapıcı
PBK Sınav Yapıcı
PBK Sınav Yapıcı
PBK Kalite Yönetim Temsilcisi
PBK Sorumlusu

Haber

ENERJİ KİMLİK BELGESİ BEP-TR II EĞİTİCİ EĞİTİMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi BEP-TR II Eğitici Eğitimi, 24 Mayıs 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde
gerçekleştirildi.

Eğiticiler
Kaan Özten
Mustafa Kemal Sevindir
Veli Çalışkan
Tuba Güler
Eğitime Katılanlar
Derya Baran
H. Cem Şavur
Uğur Şen
Serpil Taburoğlu
Ali Göktaş
		
Şahin Yüce
Enver Işık
Emre Dereli
		
Erhan İnan
		

Oda Merkezi
Oda Merkezi
Adana Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Denizli Şube
Diyarbakır Şube
Edirne Şube
Eskişehir Şube

İrfan Atcıuşağı
Pelin Eren
		
Dursun Ayyıldız
Mehmet Akcan
Didem Özdoğan
Tunç Türkoğlu
Ayhan Hilalci
		

Gaziantep Şube
İzmir Şube
Kayseri Şube
Konya Şube
Mersin Şube
Samsun Şube
Zonguldak Şube

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PANELİ GEBZE İLÇE
TEMSİLCİLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamız Kocaeli Şube Gebze İlçe Temsilciliği tarafından 20 Mayıs 2017 tarihinde Gebze Ticaret Odası
Konferans Salonu’nda “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” paneli gerçekleştirildi.

Panele Oda Yönetim Kurulu Üyesi ve A Sınıfı İş Güvenliği
Uzmanı Bedri Tekin ve Avukat Murat Özveri konuşmacı
olarak katıldı.

Panelin birinci bölümünde “İş Kazaları neden önlenemiyor?
ve İş kazası sonrası hukuksal boyutlar” konuları ele alınırken ikinci bölümünde ise katılımcıların bu konularla ilgili
soruları cevaplandırıldı.
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ODA RAPORU’NA GÖRE
İŞ KAZALARINDA VAHİM ARTIŞLAR VAR
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası nedeniyle 4 Mayıs 2017 tarihinde İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği Oda Raporunu açıkladı.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) mevzuatını, uygulama sorunlarını ve resmi verileri, iki yılda bir güncellenen İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği Oda Raporu’nda değerlendirmektedir.
Raporda dünyadaki durum, İSG kavramının gelişimi, iş
kazaları ve meslek hastalıklarına dair SGK verileri, kaza
ve hastalıkların nedenleri, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği kurulları, iş güvenliği mühendisliği, işyeri hekimliği, MMO çalışmaları ve çözüm önerileri yer almaktadır.
Raporun tamamına https://www.mmo.org.tr/kitaplar/
isci-sagligi-ve-guvenligi-2017-oda-raporu adresinden
ulaşılabilmektedir.

İSG mevzuatını sermaye çıkarları belirliyor
Ülkemizde toplu iş cinayetlerine dönüşen iş kazaları ve
meslek hastalıkları, sermayenin azami kâr hırsı ve emek
aleyhine politikalardan kaynaklanmaktadır. Neoliberal
serbestleştirme, özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek/güvencesiz istihdam biçimleri, çalışma koşullarının ağır oluşu, kadın, genç, çocuk emeği
sömürüsü ile kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasının başlıca nedenleri arasındadır.
İş kazaları sonucu toplu ölümlerin artması nedeniyle 2012
yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası ile iş
güvenliği uzmanlığı, hekimliği ve diğer sağlık personeline
ilişkin yönetmeliklerin defalarca değiştirilmesine rağmen
kazalar ve iş cinayetleri artarak devam etmektedir. SGK
verileri de bu yöndedir.

Mühendislik ve hekimlik dışlanıyor, Bakanlık
kadroları ve işverenler kayırılıyor
İSG, tıp, mühendislik ve sosyal bilimler ile bağlantılı çokbilimli bir konudur ancak bu disiplinler ülkemizde adeta
cezalandırılmaktadır. Öyle ki, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, sorumlulukları işverenden çok uzmanlara ve hekimlere yüklemiştir. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer
sağlık personelinin işyerlerindeki hizmet süreleri de sürekli düşürülmüştür. Amaç, uzman, hekim ve diğer sağlık personeli ile İSG önlemlerinin işverenlere maliyetinin
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düşürülmesidir. Bu personelin ayda 8 dakika, 12 dakika,
16 dakika gibi kısa sürelerle görev yaptığı işyerlerinde iş
kazaları ve meslek hastalıklarının azalması mümkün değildir.
Yasa ile işyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire
ve diğer sağlık personeline verilecek eğitim hizmetleri,
dışarıdan satın alma yoluyla ticari danışmanlık hizmetlerine dönüştürülmüştür. İş güvenliği mühendisliği ile teknisyenlik, “iş güvenliği uzmanlığı” altında bir tutulmuştur.
Özel öğretim kurumlarına yetki tanınmasıyla mühendislik meslek örgütlerinin fonksiyonu dışlanmış, Bakanlık
kadroları kayırılmıştır. Bir uzmanın birden çok işyerinde
danışmanlık hizmeti vermesi yoluyla tam zamanlı iş güvenliği mühendisliği dışlanmış; uzmanlar ücretli olarak
yanlarında çalıştıkları işverene bağımlı kılınmış; iş kazalarında işverenlerin sorumluluğu ortadan kaldırılmıştır. Yasadan sonra, yüzlerce eğitim kurumu ve binlerce Ortak
Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurulmuş, fakat yapılan
düzenlemeler sonucu bazıları kapanmış, ülkemiz “eğitim
kurumu” ve OSGB çöplüğüne dönüşmüştür.

İş kazalarında sürekli artış var
SGK her yıl, bir önceki yıl veya iki yıl öncesine dair iş
kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerini yayımlamaktadır. Bu nedenle raporumuzda 2015 yılı verileri değerlendirilmiştir. 2016 yılı verileri açıklandığında raporumuz
yine güncellenecektir. SGK verilerinin 5510 sayılı yasanın
4-1/a maddesi kapsamındaki “aktif sigortalılar” içindeki
“zorunlu sigortalılar”ı kapsaması itibarıyla bu verilere
göre yapılan birçok değerlendirmenin iş kazaları ve meslek hastalıklarına dair gerçekleri yeterince yansıtmayacağı da gözetilmelidir.
SGK verilerine göre, 2012-2015 yıllarında iş kazası sayılarında sürekli artış görülmektedir. İş kazası sayısı 2012
yılında 74 bin 871; 2013 yılında 191 bin 389, 2014 yılında 221 bin 366, 2015 yılında 241 bin 547’dir. İş kazaları
2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,91 oranında;
2012’ye göre de yüzde 322,61 oranında artmıştır.

Basın Açıklamaları

2015 yılında bin 252 iş kazası sonucu ölüm vakası vardır.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSGM) verilerine göre
de 2015 yılında iş kazalarında bin 730, 2016 yılında bin
970 emekçi hayatını kaybetmiştir. SGK 2015 verilerinde hayatını kaybeden bin 252 kişinin 762’si (yüzde 60’ı)
50’den az işçi çalıştıran işyerlerinde, yani İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulması zorunlu olmayan işyerlerinde
çalışmaktaydı.

lerini kapsayan inşaat sektörü 33 bin 361 (yüzde 13,81)
kaza ile birinci sıradadır. Fabrik metal ürünler ile ana metal sanayi 31 bin 750 kaza (yüzde 13,15) ile ikinci; gıda
ürünleri imalatı ile yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
22 bin 461 kaza (yüzde 9,95) kaza ile üçüncü; kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ile taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetleri 16 bin 21 kaza (yüzde
6,64) ile dördüncü sırada yer almaktadır.

SGK 2013, 2014, 2015 verilerinde meslek hastalıklarından dolayı ölüm hiç yoktur! Ancak
İSGM verilerine göre 2013’te en az 3,
2014 yılında en az 29, 2015 yılında en
az 13 emekçi meslek hastalıklarından
dolayı yaşamını kaybetmiştir.

Birbiri ile ilişkili faaliyet gruplarının birleşik yorumlandı-

İş kazası sayıları ile iş kazası ve meslek
hastalığı sonucu ölüm vakaları 1996
yılı sonrasının doruğu düzeyindedir.
Eurostat istatistiklerine göre de Türkiye, 100 bin çalışan başına ölümlü iş
kazalarında Avrupa’da birinci sıradadır.
SGK istatistiklerinde iş kazaları ve
meslek hastalıkları sonucu ölüm geliri
bağlananlarla ilgili veriler de bulunmakta fakat dosyalar ilgili ölüm yılında
sonuçlanmadığı için o yılın ölümlerinden dolayı ölüm geliri alan haksahibi
sayısını tespit güçlüğü bulunmaktadır.
2015 yılı sonu itibariyle iş kazası sonucu ölümler dolayısıyla toplam 80
bin 267 haksahibine ölüm geliri bağlanmıştır. Yıllar birleştirilip ortalamalar alındığında, ölümlerin açıklananın
iki katı olduğu anlaşılmaktadır.
2015 yılı iş kazalarının faaliyet gruplarına göre dağılımında fabrikasyon
metal ürünleri imalatı 19 bin 221 iş
kazası ile birinci, bina inşaatı 15 bin
65 kaza ile ikinci, ana metal sanayii
12 bin 59 kaza ile üçüncü sırada yer
almaktadır. Birbiri ile ilişkili faaliyet
gruplarının birleşik yorumlanması durumunda ise; bina inşaatı, özel inşaat
faaliyetleri ve bina dışı inşaat faaliyetbülten 228
haziran 2017
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ğında en fazla ölüm yaşanan faaliyet grupları sıralamasında inşaat sektörü 433 kişi (yüzde 41,45) ile birinci
sırada; taşımacılık (kara, hava, su yolu, boru taşımacılığı
ve taşımacılık için depolama ve destekleme faaliyetleri
dahil) 190 kişi (yüzde 15,26) ile ikinci sırada; madencilik
(kömür ve linyit çıkartılması, metal cevheri madenciliği,
diğer madencilik ve taşocakçılığı) 79 kişi (yüzde 6,31) ile
üçüncü sırada; perakende ve toptan ticaret 71 kişi (yüzde
5,67) ile dördüncü sırada; metal sanayi (fabrikasyon metal ürünleri ve metal ana sanayi) 60 kişi (yüzde 4,63) ile
beşinci sırada yer almaktadır.
2015 yılındaki bin 252 ölüm vakasının 817’si 17 ilde gerçekleşmiştir ve ölüm vakalarının yüzde 65,26’sı oranındadır. 17 ilde gerçekleşen 178 bin 217 iş kazası da, toplam
241 bin 547 iş kazasının yüzde 73,78’ine tekabül etmektedir. İş kazası sonucu ölümlerin en yüksek olduğu 17 il
sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli,
Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Diyarbakır’dır.
Hiç ölüm yaşanmayan il ise Bayburt olarak görünmektedir.
Meslek hastalıkları SGK istatistiklerinin en gayri ciddi yanını oluşturmaktadır. Dünyada iş kazaları oranı yüzde 44,
meslek hastalıkları oranı yüzde 56’dır. Fakat Türkiye’de
iş kazaları oranının yüzde 99,998, meslek hastalıklarının
ise on binde 2 oranında olması, SGK veri tabanının sorunlu yapısını göstermektedir. SGK’ya göre meslek hastalıkları 81 il içinde yalnızca 31 ilde 510 vakadan ibarettir ve
136’sı sigortalılığı bittikten sonra meslek hastalığı teşhisi
koyulanları kapsamaktadır. İller sıralamasının ilk beşi şöyledir: İstanbul 105 kişi, Zonguldak 90 kişi, Kocaeli 56 kişi,
Ankara 46 kişi, İzmir 12 kişi!
2015 yılında kadınların en fazla iş kazası yaşadığı faaliyet
grupları, gıda ürünlerinin imalatı (3 bin 930 kaza), yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri (3 bin 137 kaza), tekstil ürünlerinin imalatı (2 bin 948 kaza), binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri (2 bin 917 kaza), perakende
ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) (2
bin 454 kaza), insan sağlığı hizmetleri (bin 993 kaza) giyim eşyalarının imalatıdır (bin 634 kaza). Bu yedi faaliyet
grubunda yaşanan 19 bin 103 iş kazası, kadınların maruz
kaldığı toplam 34 bin 625 iş kazasının yüzde 55,17’si ora-
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nındadır. Kadınların en fazla iş kazası yaşadığı iller sıralamasında İstanbul 9 bin 754 iş kazası ile başı çekmekte,
onu İzmir 3 bin 544 iş kazasıyla izlemekte ve sıralama
Bursa 3 bin 82, Kocaeli bin 942, Antalya bin 872, Ankara
bin 835, Tekirdağ bin 417, Manisa bin 376 şeklinde sürmektedir. Bu sekiz ildeki 24 bin 822 iş kazası, toplam 34
bin 625 şeklindeki kadın iş kazası sayısının yüzde 72’sini
oluşturmaktadır.
Aşağıdaki tablo, 2000-2015 yıllarındaki iş kazası, meslek
hastalığı, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm sayılarındaki vahim artışları yansıtmaktadır. (2012 yılından
itibarenki 0 verileri SGK’ya, parantez içindekiler İSGM’ye
aittir.)

Yıllar

İş Kazası
Sayısı

Meslek
Hastalığı
Sayısı

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

74.847
72.367
72.344
76.668
83.830
73.923
79.027
80.602
72.963
64.316
62.903
69.227
74.871
191.389
221.366
241.547

803
883
601
440
384
519
574
1.208
539
429
533
688
395
371
494
510

İş Kazası
Sonucu
Ölüm
Sayısı

Meslek
Hastalığı
Sonucu Ölüm
Sayısı

731
1.002
872
810
841
1.072
1.592
1.043
865
1.171
1.444
1.563
744
1.360
1.626
1.252

6
6
6
1
2
24
9
1
1
0
10
10
1
0 (3)*
0 (29)*
0 (15)*

İş Kazası ve
Meslek
Hastalığı
Toplam Ölüm
Sayısı
737
1.008
878
811
843
1.096
1.601
1.044
866
1.171
1.454
1.573
745 (878)*
1.363
1.626 (1.886)*
1.252 (1.970)*

İSG sorunlarının doğru çözümlere kavuşturulmasına yönelik güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, mesleğimiz ve
Odamızın temel görevleri arasındadır. İSG alanı ile ilgili
ulusal politikaların oluşturulması, kararların alınması ve
işyerlerinde denetim üzerine kararlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, diğer sosyal tarafların
görüşleri önemsenmeden alınmaktadır. Gelinen vahim
nokta göstermektedir ki, Bakanlık doğru kararlar almamaktadır. Konu sermaye güçlerinin çıkarlarına göre değil,
çalışanlardan yana, sendikalar, üniversiteler, TMMOB,
TTB’nin görüşleri ve kamusal denetim ekseninde çözümlenmeyi beklemektedir.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

TRAFİK KAZALARINI VE TOPLU ÖLÜMLERİ ÖNLEMEK İÇİN
ARAÇ TEKNİK DENETİMLERİ GELİŞTİRİLMELİDİR
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar 16 Mayıs 2017 tarihinde, Muğla’dan Marmaris yönüne giderken 24 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.
Bilindiği üzere 13 Mayıs 2017 tarihinde, Muğla’dan Marmaris yönüne giderken, 24 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve ağır yaralıların olduğu bir trafik kazası meydana
geldi. Bu elim kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımızın
yakınlarının acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Konuya ilişkin edinilen ilk bilgilere göre, 03 FR 247 plakalı 2003 model midibüsün frenlerinin tutmaması sonucu
sürücünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesinin kazaya
neden olduğu belirtilmektedir. Ancak bir kazanın oluşabilmesi için sürücü kusuru dâhil birden fazla etkenin bir
araya gelmesi gerekmektedir. Nihayetinde bu olayda olduğu gibi, 2014 yılında alınan D sınıfı sürücü belgesine
sahip sürücünün uzun yol tecrübesinin olmaması, bilinçsiz araç kullanımı, araç frenlerinin bakımlı olmaması ve
eşdeğer yedek parça kullanılmaması gibi etkenler bu tür
acı kazalara davetiye çıkarmaktadır.
Ülkemizde 2016 yılında yaşanan trafik kazalarından dolayı 3 bin 493’ü olay yerinde olmak üzere toplam 7 bin 300
kişi hayatını kaybetmiştir. Bu durum, AB ortalamasının
(50 kişi/milyon nüfus) yaklaşık iki katıdır.
Hâlbuki 31 Temmuz 2012 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanan “Trafik Güvenliği Stratejik Eylem Planı”nda,
2020 yılı için, 2010 yılında trafik kazası nedeniyle hayatını
kaybedenlerin sayısının yarısına indirilmesi hedeflenmiş-

tir. (2010 yılında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 45 kişidir.)
Belirli periyotlarla yapılan araç muayeneleri; basit, ucuz
ve pratik muayenelerdir. Bugün AB ülkelerinin birçoğunda, örneğin Almanya’da otobüsler yılda 3 defa, kamyonlar yılda bir defa olmak üzere, Araç Muayene Periyodunun dışında ve eğitilerek belgelendirilmiş makina
mühendisleri (filo mühendisleri) tarafından ara denetime
tabi tutulmaktadır.
Ülkemizde de bu uygulamayı hayata geçiremediğimiz
müddetçe, ne yazık ki kazalara “kader” demeye devam edilecek ve yaşamını yitirenlerin sayıları hep fazla
olacaktır. Bu noktada, bu tür kazaların önlenmesi için,
başta ilgililer olmak üzere herkesi kaderciliğe sığınmaya
değil, aklın ve bilimin kurallarını uygulamaya çağırıyoruz.
Bu çerçevede yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılmalı;
ticari araçların periyodik bakım, enerji tasarrufu, sürücü
eğitimi, güvenli bakım ve parça kullanımı gibi konularda
MMO tarafından eğitilerek sertifika almış “Araç Teknik
Denetim Mühendisleri”ne denetim yetkisi verilmeli ve
ticari araçlar iki muayene arasında en az üç kez özel bir
denetimden geçirilmelidir.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basında Odamız

basında odamız
Mayıs 2017
Odamız tarafından İzmir Şube yürütücülüğünde 19-22
Nisan 2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen 13. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuarı,
Doğalğaz Tesisat Klima Dergisinde “13. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi gerçekleştirildi” ve “BACADER
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde Bacalar
Seminerleri’ni gerçekleştirdi,” Subcon Turkey Dergisinde
“Teskon+Sodex, HVAC-R endüstrisini, İzmir’de buluşturdu,”
Metal Dünyası Dergisinde “13. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi başladı,” Ekonomi Yöntem Gazetesinde “İpragaz
kalitesi, Teskon+Sodex 2017’ye de yansıdı,” Termoklima
Dergisinde “13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
gerçekleştirildi” ve Tesisat Dergisinde “Teskon+Sodex,
HVAC-R endüstrisini İzmir’de buluşturdu” başlıklarıyla
haber yapıldı.
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Çift rakamlı yapışkan
enflasyon ve çifte açık riski artıyor” başlıklı araştırma raporu,
Hidrolik&Pnömatik Dergisinde “Sanayinin maliyetleri ve
enflasyonu hızla artıyor” başlığıyla haber yapıldı.
Odamız tarafından Ankara Şube yürütücülüğünde 05/06
Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 9.
Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Kalıp
Dünyası Dergisinde “IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği Kurultayı gerçekleştirildi” başlığıyla haber
yapıldı.

Sözcü Gazetesinde “4 yılda 3 bin 700 iş cinayeti,” Yeni Asya
Gazetesinde “İş kazalarında vahim artış,” Ankara 24 Saat
Gazetesinde “İş kazalarında vahim artışlar var,” Anayurt
Gazetesinde “Önemli olan işçi değil para” ve (08.05.2017)
Ankara Son Söz Gazetesinde “ İş kazalarında vahim artışlar
var” başlıklarıyla haber yapıldı.

06/09.05.2017
Odamız tarafından Ankara Şube yürütücülüğünde 05-06
Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 9.
Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı,
Anadolu Gazetesinde “Havacılar Başkentte buluştu” ve
(09.05.2017) Zafer Gazetesinde “Yetersiz eğitim ve Varlık
Fonu havacılık politikamız için en büyük engel” başlıklarıyla
haber yapıldı.

17/20.05.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı “Trafik Kazalarını
ve Toplu Ölümleri Önlemek İçin Araç Teknik Denetimleri
Geliştirilmelidir” başlıklı açıklama, Evrensel Gazetesinde
“MMO: Kaderciliğe değil bilime sığının,” BirGün Gazetesinde
“Kaderciliğe değil bilime sığının” ve (20.05.2017) “Makina
Mühendisleri Odası’ndan açıklama” başlıklarıyla haber
yapıldı.

19/25.05.2017
05/08.05.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı “İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği Oda Raporu’na Göre İş Kazalarında Vahim
Artışlar Var” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “MMO:
İş kazalarında vahim artış var,” Evrensel Gazetesinde “İş
cinayetlerinde vahim artışlar var,” Cumhuriyet Gazetesinde
“ Üç yıldır meslekte hasta olan yok,” Milliyet Gazetesinde
“İş kazalarında çarpıcı rapor: Ölümler açıklananın iki katı,”

22
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Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Çift rakamlı yapışkan
enflasyon ve çifte açık riski artıyor” başlıklı araştırma
raporu, Ankara Başkent Gazetesinde “Çifte açık riski
artıyor,” (23.05.2017) Yeni Bakış Gazetesinde “Ekonomide
çifte haneli enflasyon risk unsuru,” (24.05.2017)
Evrensel Gazetesinde “Enflasyon yapışkan açık riskli” ve
(25.05.2017) Marmara Haber Gazetesinde “Tüm rakamlar
kopyala yapıştır” başlıklarıyla haber yapıldı.

Basında Odamız

5 Mayıs 2017 BirGün

24 Mayıs 2017 Evrensel

5 Mayıs 2017 Milliyet

5 Mayıs 2017 Cumhuriyet

5 Mayıs 2017 Yeni Asya

5 Mayıs 2017 Sözcü

5 Mayıs 2017 Anayurt

Mayıs 2017 Termoklima
Mayıs 2017 Metal Dünyası
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MİEM Kurslarımız

Mayıs 2017'de MİEM Kurslarına Katılım
Mayıs ayı boyunca 11 şubemizde, 14 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 546 kişi katıldı.
Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama

Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı Sayısı

8-9 Mayıs 2017

Adana Şube

19

11-12 Mayıs 2017

Antalya Şube

10

12-13 Mayıs 2017

Samsun Şube

24

16-17 Mayıs 2017

İstanbul Şube

22

Asansör

10-12 Mayıs 2017

Adana Şube

17

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

25-28 Mayıs 2017

İstanbul Şube

27

4-7 Mayıs 2017

İzmir Şube

21

4-7 Mayıs 2017

İstanbul Şube

14

Doğalgaz İç Tesisat

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina)
Havuz Tesisatı
Havalandırma Tesisatı
Klima Tesisatı

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür( 3 Gün)

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür

Mekanik Tesisatı

Soğutma Tesisatı
Şantiye Şefliği

24
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8-11 Mayıs 2017

Mersin Şube

20

12-15 Mayıs 2017

İzmir Şube

23

13-16 Mayıs 2017

Mersin Şube

8

18-21 Mayıs 2017

İstanbul Şube

12

16-18 Mayıs 2017

Bursa Şube

18

19-21 Mayıs 2017

Bursa Şube

19

3-5 Mayıs 2017

Bursa Şube

15

6-7 Mayıs 2017

İstanbul Şube

19

26-27 Mayıs 2017

İzmir Şube

21

22-25 Mayıs 2017

Bursa Şube

3

2-4 Mayıs 2017

Ankara Şube

6

5-7 Mayıs 2017

Mersin Şube

16

5-7 Mayıs 2017

Bursa Şube

12

12-14 Mayıs 2017

Antalya Şube

6

16-18 Mayıs 2017

Diyarbakır Şube

23

22-24 Mayıs 2017

Konya Şube

8

23-25 Mayıs 2017

Kocaeli Şube

11

26-28 Mayıs 2017

İstanbul Şube

11

26 Mayıs 2017

Kocaeli Şube

9

8-14 Mayıs 2017

Kayseri Şube

15

15-21 Mayıs 2017

Bursa Şube

12

22-28 Mayıs 2017

İstanbul Şube

25

22-28 Mayıs 2017

Ankara Şube

23

10-11 Mayıs 2017

İzmir Şube

9

9-11 Mayıs 2017

Bursa Şube

22

12-14 Mayıs 2017

İstanbul Şube

26

Toplam

546

MİEM Kurslarımız

Haziran 2017 MİEM Kurs Programı
Haziran ayında düzenlenecek olan MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali
http://www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat*
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

Klima Tesisatı

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)
Mekanik Tesisat
Soğutma Tesisatı

Şantiye Şefliği

Yangın Tesisatı

*

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

5-6 Haziran 2017

İstanbul Şube

7 Haziran 2017

7-8 Haziran 2017

Kayseri Şube

8 Haziran 2017

3-5 Haziran 2017

Ankara Şube

6 Haziran 2017

9-11 Haziran 2017

Kayseri Şube

12 Haziran 2017

9-11 Haziran 2017

İstanbul Şube

12 Haziran 2017

1-4 Haziran 2017

Ankara Şube

4 Haziran 2017

8-11 Haziran 2017

Diyarbakır Şube

11 Haziran 2017

8-11 Haziran 2017

İzmir Şube

11 Haziran 2017

1-4 Haziran 2017

İstanbul Şube

5 Haziran 2017

8-11 Haziran 2017

Ankara Şube

12 Haziran 2017

12-15 Haziran 2017

Ankara Şube

16 Haziran 2017

15-18 Haziran 2017

Eskişehir Şube

19 Haziran 2017

5-9 Haziran 2017

Ankara Şube

10 Haziran 2017

7-11 Haziran 2017

İzmir Şube

12 Haziran 2017

9-11 Haziran 2017

Bursa Şube

11 Haziran 2017

20-22 Haziran 2017

İzmir Şube

22 Haziran 2017

5-11 Haziran 2017

Antalya Şube

12 Haziran 2017

16-22 Haziran 2017

İstanbul Şube

23 Haziran 2017

19-20 Haziran 2017

İstanbul Şube

21 Haziran 2017

2-4 Haziran 2017

İstanbul Şube

4 Haziran 2017

8-10 Haziran 2017

Eskişehir Şube

10 Haziran 2017

8-10 Haziran 2017

Kocaeli Şube

10 Haziran 2017

8-10 Haziran 2017

İstanbul Şube

12 Haziran 2017

16-18 Haziran 2017

İzmir Şube

19 Haziran 2017

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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TMMOB’den

1 MAYIS’TA ON BİNLER ALANLARDAYDI...
1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü on binlerin katılımıyla alanlarda kutlandı. 2017 1 Mayıs’ı emekçilerin
AKP faşizmine karşı direnişinin sembolü oldu. Mitinge referandum protestoları damga vurdu.
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çorlu, Diyarbakır, Eskişehir,
Edirne, Kocaeli, Mersin, Malatya, Samsun gibi kentlerde
alanlara çıkan emekçiler işsizliğe, sendikasızlaştırmaya,
taşeronlaşmaya, iş cinayetlerine, kötü çalışma koşullarına, kıdem tazminatı kazanımlarına dokunulmasına,
hukuksuz işten çıkarılmalara, OHAL ve KHK’lara karşı
taleplerini sloganlarla, taşıdıkları pankartlarla alanlardan
dile getirdi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs 2017 İstanbul Mitingi’nde bir konuşma
yaptı.

Ankara

1 Mayıs birlik, mücadele, dayanışma günümüzü kutluyorum.

Ankara’da DİSK, KESK, TMMOB, ATO ve ASMMO,
“Emeğin yok sayılmasına, demokrasinin gasp edilmesine karşı ‘Hayır daha bitmedi’ demek için Kolej Meydanı’ndaydı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin “Kaçak
Saray’dan Referandum kaçırmaya Hayır” yazılı pankart
“sakıncalı” bulunarak alana alınmadı. Üzerinde “OHAL’e
ve KHK’lara ihraçlara teslim olmadık” yazılı pankartta
OHAL ve KHK yazıları nedeniyle “sakıncalı” bulunarak
alına alınmadı. Mitingde sık sık “Yaşasın 1 Mayıs”, “Hayır
daha bitmedi, mücadeleye devam”, sloganları atıldı.
İstanbul
İstanbul’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde Marmara Forum önünde toplanan kitle Bakırköy
Halk Pazarı’na yürüdü. Mitingde eylemciler alana sığmadı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz;

Binlerce emekçinin katıldığı 1 Mayıs Mitinginde
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın yapıtığı konuşma şöyle;
“Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına
1 Mayıs coşkusu ile, sevgiyle, dostlukla selamlıyorum.

Bugün, 1 Mayıs mücadele güç ve ruhunu, geçmiş on yıllardan geleceğe taşımak için buradayız.
Bizleri emekçileri, mücadele azmimizden vazgeçiremedikleri, yıldıramadıkları ve asla yıldıramayacakları için
buradayız.
Emeğimize, doğamıza, barışa, demokrasiye, laikliğe,
cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak için buradayız.
Ülkemizin kan gölüne çevrilmesine,
Kamuda, okullarda, üniversitelerde yapılan hukuk dışı
kıyımlara,
Sürekli olağanüstü hale; sürekli baskı, zorbalık ve şiddete,
HAYIR DEMEK için buradayız.
Bu yılın 1 Mayıs’ının, 16 Nisan referandumunun hemen
ardından geldiği için özel bir anlamı bulunuyor.
Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele, dayanışma
günü olan 1 Mayıs’ı, referandumdaki HAYIR’larımızın
ardından kutluyoruz.
Bu 1 Mayıs, emekçilerin emek düşmanlarına, sömürü ve
baskı düzenine, dikta özlemlerine karşı 16 Nisan’da güçlü bir şekilde gösterdikleri HAYIR tutumunun bir devamı
niteliğindedir.
Çünkü hepimiz biliyoruz, bu Anayasa değişikliğinin so-
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TMMOB’den
Önümüzdeki kritik dönemde, bugün bu alanlarda bir
arada olduğumuz gibi, sokaklarda, mahallelerimizde, işyerlerimizde ve her yerde dayanışma ve eşgüdüm içinde
olmamız çok önemlidir, ihmal edilir bir yanı yoktur.
Halkın, milyonların HAYIR’ını sürdürecek, örgütlenmesini sağlayacak zeminleri oluşturmak, geliştirmek ve dayanışma içinde olmak şarttır.
Konuşmamı bitirirken, 1 Mayıs 1977’de katledilen canlarımızı, işçi cinayetlerinde kaybettiğimiz kardeşlerimizi,
bağımsızlık, emek, demokrasi, eşitlik, özgürlük mücadelelerinde yitirdiğimiz bütün yoldaşlarımızı saygıyla, sevgiyle anıyorum.
nuçlarında kıdem tazminatlarımızın, bütün hak ve kazanımlarımızın yok edilmesi var.
Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, laikliğin ortadan
kaldırılması, toplumun öğrenme, bilme, aydınlanma kanallarının kapatılmak istenmesi var.
Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında sendikaların ve
bizim gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yok edilmesi var.
Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, ülkemizin, doğamızın, üretken kuruluşlarımızın, kamu kaynak ve varlıklarımızın yabancı sermayeye ipotek edilmesi, halka
küfreden yandaş/paydaş kesimlere peşkeş çekilmesi var.
Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, parlamentonun
işlevsizleştirilmesi, yargının tamamen denetim altına alınması, ülke kaynakların yönetimi ve ülkenin geleceğini belirleyecek kararların tek bir kişiye bırakılması var.

21. yüzyılda Nazi Diktatörlüğü yaşadığımız bu günlerde,
sözlerimi Nazım’ın hürriyet kavgası adlı şiirinin son dörtlüğüyle noktalamak istiyorum.
“Daha gün o gün değil,
derlenip dürülmesin bayraklar.
Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır.
Safları sıklaştırın çocuklar,
bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır.”
Örgütüm TMMOB adına, yeni bir başlangıç, demokrasi,
eşitlik, özgürlük, ülkede ve bölgede barış, insanca, hakça
bir yaşam mücadelemizde hepinizi coşkuyla kucaklıyor,
saygılar sunuyorum.
Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz!”

Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında faşizmin kurumsallaştırılması var.
Bu nedenle referandumdaki HAYIR’larımızın ve bu tutumun devamının anlamı büyüktür.
Kendimizi, gücümüzü, potansiyellerimizi küçümsememeliyiz.
Çünkü biz halkız ve haklıyız.
Emek sömürüsüne, emeğimizi, yaşamımızı çalanlara, referandum hırsızlarına, dikta heveslilerine HAYIR demek
ve bu tutumu mutlaka büyütmek, bu alanda buluşan herkesin bundan sonraki mücadele programının başında yer
almalıdır.
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TMMOB YÖNETİM KURULU, ODA BAŞKANLARI VE SEKRETER/
YAZMAN ÜYELERİ TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Yönetim Kurulu, bağlı Odaların Başkan ve Sekreter/Yazman Üyeleri ile 3 Mayıs 2017’de Mimarlar
Odası toplantı salonunda “Anayasa Değişikliği Referandum Sürecinin Değerlendirilmesi” gündemli bir toplantı
gerçekleştirdi.

Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal Zeki
Taydaş, Züber Akgöl, Bahattin Şahin ve Niyazi Karadeniz, TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜl, Genel Sekreter
Yardımcısı Gülsüm Sönmez; Teknik Görevliler Özgür Göktaş Küçük, Eren Şahiner ve Sezgn Çalışkan; Oda Başkanlarından Birkan Sarıfakioğlu (BMO), Zeyneti Bayri Ünal (ÇMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Abdullah Zararsız (FMO), Yaşar
Üzümcü (Gıda MO), Emrah Kaymak (İÇMİMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Ayhan Yüksel (MadenMO), Ali Ekber
Çakar (MMO), Faruk Sanlı (Meteoroloji MO), Eyüp Muhçu (MO), Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj MO), Orhan Sarıaltun
(ŞPO), Özden Güngör (ZMO); Oda Sekreter/Yazman Üyelerinden, Oktay Dursun (BMO), Hüseyin Önder (EMO),
Hasan Can Karakuş (FMO), Ömer Sencar (İÇMİMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Faruk İlgün (JMO), Funda Altun
(KMO), Yunus Yener (MMO), Suzan Taştan (Meteoroloji MO), Harun Kılıçoğlu (Peyzaj MO), Hüseyin Gazi Çankaya
(ŞPO), Murat Aslan (ZMO) katıldı.

10 EKİM KATLİAMI DAVASI 3. DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
10 Ekim Ankara Tren Garı Katliamının Davası’nın 3. duruşması 2 Mayıs 2017 tarihinde başladı. 5 Mayıs’a
kadar süren duruşmanın ilk gününde, 2. duruşmadan sonra tutuklanan sanıklar hakim karşısına çıkarılırken;
katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri ile katliam mağdurları da dinlendi.
10 Ekim Davası’nın 3. Duruşmasına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak, TTB Merkez
Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör, CHP Milletvekilleri Şanal
Saruhan ve Veli Ağbaba, HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, EMEP Genel
Başkanı Selma Gürkan, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği yöneticileri, katliamda yaralananlar ve katliamda hayatını
kaybedenlerin aileleri katıldı.

28

bülten 228
haziran 2017

TMMOB’den

TMMOB 2. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ METNİ YAYIMLANDI
25 Mart 2017 tarihinde Ankara’da “6754 Sayılı Yasanın Gölgesinde” başlığıyla düzenlenen TMMOB
2. Bilirkişilik Çalıştayı sonuç metni yayımlandı.
TMMOB tarafından “6754 Sayılı Yasanın Gölgesinde” teması ile düzenlenen TMMOB 2. Bilirkişilik Çalıştayı 25
Mart 2017 tarihinde Meslek Örgütleri temsilcileri, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı yetkilileri, kamu
kuruluşlarından temsilciler, akademisyenler, mühendis, mimar, şehir plancıları ve hukukçuların katılımı ile
Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Çalıştayın gerçekleştiği tarih, Ülkemiz ve geleceğimiz
için özel önem taşıyan Anayasa değişikliği referandumu
sürecine denk gelmiştir. Toplumsal sözleşme belgesi niteliğinden uzak bir anlayışla, halk ve toplum katmanlarının katılımı ve katkısı olmadan hazırlanan ve Türk Tipi
Başkanlık sistemi olarak adlandırılan Anayasa değişikliği,
demokrasiden uzak köklü bir değişikliği öngörmektedir.
Türkiye’yi hedef ülke yapan emperyalist ülkeler, Cumhuriyetimizin kuruluşunda kabul gören demokratik ve laik
parlamenter rejimi kökten değiştirecek bu referandumu
bekler durumdadır.
Örgütümüz TMMOB ve bağlı Odaları, şimdiye kadar diğer yasal düzenlemelerden çok daha fazla etkileneceği
açık olan böyle bir tarihsel kavşakta, bir yandan bu sürüklenişe tüm güç ve birimleriyle “HAYIR” derken, diğer
yandan meslek ve ülke yararına görevlerini de her şart
altında yapmaya çalışmaktadır.
İşte bu şartlar altında gerçekleşen 2. Çalıştayımızda, toplumsal değişim ve altüst oluş içinde ekonomik ve siyasi/
örgütsel alanda ne kadar önemli bir noktada yer aldığımızın mesajını verirken, mühendislik, mimarlık, şehir
plancılığının gerektirdiği mesleki deneyim, bilimsel-teknik
ölçütler ve çağdaş toplumsal gereklilikler doğrultusunda
aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ülkemiz, halkımız ve
meslek/meslektaş yararına çalışmalarımıza devam ettiğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.
Ülkemiz son yirmi yılda hızlı bir kentleşme süreci yaşadı.
2016 TÜİK verilerine göre 79 milyon kişi olarak belirlenen nüfusumuzun yaklaşık %90’ı il ve ilçe merkezlerinde, kalanı belde ve köylerde yaşamaktadır. Ülkemizin
büyük oranda, bu hareketlilik ve sosyolojik değişimden

kaynaklanan sorunlar yaşadığı görülmektedir. Bütün bu
kaotik ortamda sorumluluğu ve yükü artan alanlardan biri
ve belki de en önemlisi bilirkişilik alanı olmuştur.
2016 yılı Kasım ayında yürürlüğe giren 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu ile mevcut bilirkişilik sisteminin değiştirilmesi yönünde önemli değişiklikler yapılmıştır.
II. Bilirkişilik Çalıştayını düzenlemekteki amacımız, 6754
sayılı kanunun gölgesinde mümkün olan en doğru uygulamaların hayata geçirilmesi için konunun paydaşlarının
ve uygulayıcılarının da katılımı ile tartışmak ve öneriler
geliştirmektir. 6754 sayılı Yasada sayılan meslek örgütlerinin bilirkişilik çalışmalarını bu yeni yasa gölgesinde
tekrar gözden geçirmek ve çıkacak ikincil mevzuatlara
ilişkin tespit, görüş ve önerileri ortaya koymak TMMOB
2. Bilirkişilik Çalıştayı’nın nihai hedefi olmuştur.
TMMOB II. Bilirkişilik Çalıştayı bu zorlu sürecin baskısı
altında Bilirkişilik Çalışma Grubu üyelerinin yoğun çalışmaları, Odaların görevlendirdiği temsilcilerin katkılarıyla
4 ayrı konuda 4 atölye olarak çalışmalarını yürütmüştür.
Bu 4 çalışma atölyesi, 6754 sayılı Bilirkişilik Yasası kapsamında; ‘’Bilirkişilik Eğitimleri, Bilirkişilik Uzmanlık Alanları ve Bilirkişilik Ücretleri, Bilirkişilik Etiği ve Bilirkişilerin
Denetimi, 6754 sayılı Bilirkişilik Yasasının mevcut yasa ve
yönetmeliklere uyumu’’ konularında değerlendirmeler
yapılmış ve hazırlanacak yönetmeliğe ve uygulamalara
yönelik önerilerde bulunmuş, raporlar hazırlamıştır.
Bu kapsamda gerçekleşen 2. Bilirkişilik Çalıştayımızdan çıkan tespit, değerlendirme ve önerilerimiz şöyledir:
1. Kamu yararına etkin ve verimli bir şekilde bilirkişilik
yapılabilmesi için, Bilirkişilik temel eğitimlerinin amacı,
kapsamı, içeriği, sınırları, usul ve esasları belirlenip tanımlanmalı ve bilirkişiliğe başvuru sırasında beyan edilen
uzmanlık alanlarına ilişkin belgelendirme eğitimleri ilgili
meslek odalarınca verilmelidir.
2. Bilirkişilik Kanunu öncesi yürürlükte olan mevzuat
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gereği Meslek Odalarınca verilen bilirkişilik eğitimleri ve
verilen yetki belgelerinin belirli bir süre geçerliliğinin korunması için Bilirkişilik Uygulama Yönetmeliği’ne geçici
madde konulmalıdır.
3. Yasayla bir kamu hizmeti olarak belirlenen bilirkişiliğin özel hukuk tüzel kişiliğine de açılması yanlış olacaktır.
Bilirkişilik kesinlikle uzman gerçek kişi eliyle yapılması
gereken bir kamu görevdir. Özel hukuk tüzel kişilerinin
bilirkişilik yapmasına olanak tanınması bilirkişilerin özgür,
bağımsız ve tarafsız rapor yazma olanağını ortadan kalkacaktır.
4. Bilirkişilik alanının yabancı uyruklu kişilere de açılması
kamu yararı açısından çok hassas bir konudur. Bu konu
iyi irdelenmelidir.
5. Bilirkişilik uzmanlık alanlarına ait belgeleme çalışmasının meslek odalarınca yapılacak olması nedeniyle; Öncelikle Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları Meslek
Odalarınca tanımlanmalıdır.
6.Bilirkişilik Uygulama Yönetmeliği, Meslek Odalarının
kendi mesleki alanlarına yönelik temel ve alt uzmanlık
alanlarında verdikleri eğitim ve belgelendirme işlemlerini
bilirkişilik listelerine kabul şartları arasında sayacak şekilde düzenlenmelidir.

poru yazabileceği dosya sayısı ortalama bir hesapla bir
yıl içinde en fazla 135 adet rapor olarak hesaplanmıştır.
Bilirkişinin kendi işi yanında bu hizmeti bir kamu hizmeti
olarak yaptığı düşünüldüğünde bu sayı yarıya inecektir.
Bu hesaba göre; Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre
Bilirkişilere dosya büyüklüğüne bağlı olarak ayda en fazla
6 adet rapor, bir yıl içinde ise en fazla 72 adet rapor
yazabileceği dikkate alınarak görevlendirme yapılmalıdır.
- Bilirkişilerin görevlerini yürütürken uymaları gereken
etik ilkeler “mesleki davranış kurallarına” uygun olarak
tespit edilmelidir.
- Bilirkişilik temel ilkeleri ile etik ilkeleri ihlal ettiği iddia
edilen bilirkişiler hakkında, başvuru üzerine veya re’sen
gerekli inceleme ve araştırmalar, Anayasanın 135. Maddesi gereği kurulmuş Kamu Kurumu niteliğindeki meslek odalarının ilgili kurulları vasıtasıyla yapılmalıdır. Bu
hususta Bölge Kurulları ile Meslek Odaları arasında bağ
kurulmalıdır.
- Bilirkişiliğe kabule ilişkin usul ve esaslar, Bilirkişilerin denetimine ve performansına ilişkin usul ve esaslar, detaylı
olarak tanımlanmalı, bilirkişi sicilleri meslek odaları ile
paralel tutulmalıdır.

- Bilirkişilere ödenecek ücretler, harcanan emek, çalışılan
gün sayısı ve dosya konusuna bağlı olarak her yıl güncellenmelidir. İlan edilen bu ücretlerin en alt limit olduğunun
duyurulması uygun olacaktır.

- 6754 sayılı Kanun ile «Bilirkişi» ve «Uzman görüşü»nü
düzenleyen 6100 ve «Bilirkişi» konusunu düzenleyen
5271 sayılı Kanun maddeleri arasında uygulamada sorunlar yaşanması halinde hangi kanun maddelerinin geçerli
olacağı açıkça tanımlanmalıdır.

- Bir kişinin başka hiç bir iş yapmadan sadece bilirkişi ra-

- Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişileri-
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rine bu yetkinin verilmesi bilirkişiliğin ileride bu amaçla
kurulacak şirketlere teslim edilmesi sonucunu doğuracaktır. Dolayısıyla Bilirkişilik müessesesinin ticari bir alana kayması kaçınılmaz olacaktır. Yapı denetim sistemi, İş
Sağlığı ve Güvenliği sistemi gibi pek çok Yasada da bizzat
yaşanarak deneyimlendiği üzere ticari şirket bünyesinde
görev yapacak bilirkişilerin görevini bağımsız bir biçimde
yerine getirmesi mümkün olmayacaktır. Yasa ile verilen
bu yetkinin Yönetmelikte yok sayılamayacağı bilinmektedir. Özel hukuk tüzel kişilikleri ikincil mevzuatta tanımlanırken bilirkişi çalışmasında gerekli olacak yeterli
ekip, ekipman ve donanıma sahip ve sadece bilirkişilik
müessesesi üzerine oluşturulmayan kuruluşlara yönelik
tanımlanması, takibi ve denetiminin ilgili meslek odaları
ile birlikte yapılması vb. hükümlerin getirilmesi uygun bir
yaklaşım olacaktır.

nin ve bu tüzel kişilik bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak
kişilerin taşıması gereken nitelikler kanunun amacına uygun olarak tanımlanmalıdır

Bilirkişilik hizmetlerinin büyük çoğunluğunun mühendis,
mimar ve şehir plancıları tarafından verildiği bilinmekteyken, bilirkişilik alanını düzenleyen 6754 sayılı Yasada
TMMOB’ye Bilirkişilik Danışma Kurulunda bir temsilci
bulundurma dışında bir rol verilmemiştir. Oysa bilirkişiliğe kabul şartları arasında yer alan meslek mensuplarının mesleki yeterlilikleri, eğitimleri, uzmanlık alanları gibi
hususlarda en sağlıklı bilgi meslek odaları kayıtlarındadır.
Birliğimiz bu konunun da ikincil mevzuatta çözülmesini
beklemektedir.

- Kamulaştırma davalarında taşınmaz değer tespitini tanımlayan, Kamulaştırma kanunu 11’inci maddesinde
geleneksel tanımı yapılırken, 6754 sayılı yasanın 38 inci
maddesi ile “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul
edilen değerleme standartlarına uygun” ibaresi uygulamada kavram kargaşası yaratacaktır, bu duruma açıklık
getirilmesi gereklidir.

Ülkemizin önemli Anayasal kuruluşlarından olan TMMOB
ve diğer Meslek Odaları ülke kalkınmasında ve ekonomisinde yaşamsal işleve sahip meslekleri bünyesinde
barındırmaktadır. Bilirkişilik faaliyeti ilgili yasa çerçevesinde Meslek Odalarına önemli görevler yüklemektedir.
Yasanın uygulanmasında en önemli araçlardan biri olacak
olan ve taslak halinde bulunan Yönetmeliğe son şekli verilirken, Çalıştayımızın saptayıp tartıştığı konular ve karara bağladığı önerilerin dikkate alınması, hem bilirkişilik faaliyetleri, hem meslek alanlarımız, hem de adaletin
mümkün olan en doğru biçimde yerine getirilmesini sağlayacak, ülkemizin ekonomik ve sosyal işleyişine katkıda
bulunacaktır.

SONUÇ

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

- 6754 sayılı Kanun ile mesleki deneyime ilişkin yapılan
değişiklikler meslek odalarının iç mevzuatlarında da düzenlenmelidir.
- Yasada geçen her bir kurum, kuruluş ve hizmetler tanımlanmalıdır.

Bilirkişilik kesinlikle uzman gerçek kişi eliyle yapılması
gereken kamusal bir görevdir. Özel hukuk tüzel kişile-

TMMOB 2. Bilirkişilik Çalıştayı
Sonuç Bildirgesi Komisyonu
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TMMOB, ODA VE İKK KADIN ÇALIŞMA GRUPLARI TEMSİLCİLERİ
ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB, Oda ve İl Koordinasyon Kurulları Kadın Çalışma Grupları Temsilcileri ortak toplantısı 6 Mayıs 2017 tarihinde
“TMMOB 5. Kadın Kurultayı formatına ilişkin görüş ve öneriler” gündemiyle İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

TMMOB MÜHENDİSLİK MİMARLIK ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ
SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU VE AKADEMİK UNVANLI
ODA YÖNETİCİLERİ ORTAK TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Mühendislik Mimarlık Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu ve Akademik Unvanlı
Oda Yöneticileri ortak toplantısı 11 Mayıs 2017 tarihinde TMMOB’de bir araya geldi.
Eğitim Sempozyumunun akademik camiada yaygınlaştırılması ve sempozyum programının temel hatlarının belirlenmesi gündemiyle yapılan toplantıya; Kemal Zeki Taydaş (TMMOB), Eren Şahiner (TMMOB),
Dr. Adullah Zararsız (FMO), Prof. Dr. Leyla Yıldırım
(FMO), Yrd. Doç. Dr. Cem Oğuz (İMO), Dr. N. Yıldırım Gündoğdu (JFMO), Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu
(JMO), Nadir Avşaroğlu (Maden MO), Harun Kemal
Öztürk (MMO), Mehmet Soğancı (MMO), Prof. Dr.
Müfit Gülgeç (MMO), Hüseyin Savaş (Met. Malz.
MO), İsmail Küçük (Meteoroloji MO), Prof. Dr. Selehattin Önür (MO), Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan
(MO) ve Baki Remzi Suiçmez (ZMO) katıldı.
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BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ HUKUKSUZCA İHRAÇ
EDİLENLER İŞLERİNE İADE EDİLSİN
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, hukuksuz bir şekilde ihraç edilen, açığa alınan emekçilerin
ivedilikle işlerine iade edilmeleri ve Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın açlık grevi sonucu gözaltına alınmaları
ve ardından tutuklanmalarına ilişkin 24 Mayıs 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Süreklileşmiş bir OHAL ve baskı rejimi içerisinde demokratik hak ve özgürlüklerin giderek yok edildiği günlerden
geçmekteyiz. Hukukun ayaklar altına alındığı OHAL yönetiminde çıkarılan KHK’lar ile on binlerce insan muhalif
kimlikleri dolayısı ile gerekçe dahi gösterilmeden işlerinden
atılarak mağdur edilmiştir. Demokrasinin kalan kırıntılarının
da yok edildiği KHK uygulamaları ile mağdur edilenler açlık
ile terbiye edilmeye çalışılmaktadır. Hukukun işlemediği bu
süreçte hiç kimse hakkını koruyamamaktadır. Hukuk askıya
alınmış ve KHK’lar ile yaratılan adaletsizliğe boyun eğilmesi
istenmektedir.
Suçsuz yere ihraç edilen ve açığa alınan emekçilerin haklı demokratik tepkilerine dahi tahammül edilmemektedir.
Mağduriyetin giderilmesi ve işlerine iade edilmeyi isteyenlerin haklı talepleri görmezden gelinirken şiddet içermeyen
masum hak arama eylemleri baskı ve zor ile engellenmektedir. Açlık grevi, oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak
isteyenler orantısız şiddet eşliğinde gözaltına alınmakta ve
tutuklanmaktadır. Demokratik hak arama kanalları şiddet
uygulanarak kapatılmaktadır.
Hukuksuz bir şekilde ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın işlerine geri dönmek için yapmış olduğu
açlık grevi ve bu taleplerin karşılanmasını isteyen destek
eylemlerine yapılanlar asla kabul edilemez. Sağlık örgütleri
tarafından yapılan açıklamalarda iki eğitimcinin durumlarının
kritik eşikte olduğu ve hayati risk içerdiği belirtilmişken gözaltına alınmalarını ve ardından tutuklanmalarını kınıyoruz.

Yapılması gereken hukuksuzlukta ısrar edilmesi değil Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklarına ve işlerine kavuşmalarının sağlanmasıdır.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grev yaptığı
Yüksel Caddesinde bulunana İnsan Hakları Anıtı çevresi ve
cadde üzerinde sıkıyönetim uygulanmaktadır. Abluka altına alınan caddeden insanların geçmesi, işlerine gitmeleri,
alışveriş yapmaları engellenmektedir. Kimsenin açıklama
yapmasına izin verilmemekte, milletvekillerine dahi şiddet
uygulanmaktadır. Tüm bunların yaşandığı yerde bulunan anıt
İnsan Haklarını temsil etmektedir. Ancak anıtın önünde yapılanlar insan hakları düşmanlığından başka bir şey değildir.
Ankara’nın göbeğinde İnsan Hakları Anıtı önünde yaratılan
tablo ülke demokrasimizin geldiği yer itibari ile bir utanç
tablosudur. Bu rezalete bir an önce bir son verilmeli, cadde
yaya trafiğine açılmalı ve uygulanan şiddet durdurulmalıdır.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerinin karşılanması için yetkililere çağrıda bulunan emek ve meslek örgütlerinin organize ettiği basın açıklamalarına karşı yapılanlar
ise diktatörlüğün ulaştığı boyutu göstermektedir. Ankara’da
emek ve meslek örgütlerinin çağrısı ile Sakarya Caddesinde yapılmak istenen açıklama şiddet kullanılarak engellenmiş, plastik mermi ve gazlar ile saldırılmış, insanlar gözaltına alınmıştır. İstanbul’da da aynı uygulama hayat bulmuş
açıklamalara orantısız müdahale edilmiş ve gözaltılar yaşanmıştır. Aralarında üyelerimizin ve Birliğimize bağlı Kimya
Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selin Top’un da
bulunduğu yurttaşlarımız gözaltına alınmıştır. Ankara’da ve
İstanbul’da yaşanan saldırıları kınıyoruz. İnsan hayatına, demokrasiye ve insan haklarına karşı gösterilen bu düşmanca
tutum bizleri teslim alamayacaktır. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.
OHAL ve KHK hukuksuzluğu karşısında susmayacağımızı,
emek ve meslek örgütleri ile dayanışma içerisinde baskılara karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.
OHAL kaldırılmalı, KHK’lara son verilmeli, hukuksuzca ihraç edilen emekçiler işlerine bir an önce iade edilmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB 44. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
44. Dönem TMMOB III. Danışma Kurulu toplantısı, 27 Mayıs 2017 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası
Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Danışma Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın açış konuşmasıyla başladı. Ardından TMMOB
Genel Sekreteri Dersim Gül, 2. Danışma Kurulu sonrası
TMMOB’ye bağlı Odalar, İl Koordinasyon Kurulları, örgüt içi toplantıları, etkinlikler ve yayınlar konusunda geniş
kapsamlı bir sunum yaptı.
300 TMMOB Yöneticisinin katıldığı toplantı da sırasıyla;
Danışma Kurulu üyeleri Yavuz Önen (TMMOB YK eski
BAŞKANI - MO), Mehmet Soğancı (TMMOB YK eski
BAŞKANI - MMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Eyüp Muhçu (Mimarlar Odası), Ali Uğurlu
(KMO), Cemal Gökçe (İMO), Yaşar Üzümcü (GIDAMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Melih Yalçın (MMO), Necmi
Ergin (MADENMO), Ali Ekinci (MO), Güniz Gacaner
(MMO), Herdem Doğrul (MO), Tevfik Peker (MMO),
Erdal Yavaş (MMO), Mehmet Mak (EMO), Cem Nuri Aldaş (BMO), Meryem Kaya (ÇMO), Zeki Arslan (MMO),
Battal Kılıç (MMO), Özgür Topçu (İMO), Hulusi Sarıkaya
(JMO) ve Fikri Düşünceli (MMO) konuştu.

Bildiğimiz üzere referandum, ülkemizin anayasal düzenini ve siyasi rejimini köklü bir şekilde değiştirerek, tek
bir kişinin kamu yönetimi ve ekonomi üzerinde sınırsız
hâkimiyetini kurmayı amaçlamıştır.

TMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla, sevgiyle
selamlıyorum.

Danışma Kurulumuzda yurttaşlık sorumluluklarımızın ve
kamusal, toplumsal sorumluluklarımızın bir gereği olarak, referandumda “HAYIR” tutumunu benimsediğimizi,
bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak;
piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni kalıcılaştırılacağı; fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal statü kazandıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı;
parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki denge, fren, denetleme mekanizmalarını,
Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma
özelliğini, bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracağı için Anayasa değişikliği teklifine “hayır” diyeceğimizi deklere etmiştik.

Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz II. Danışma Kurulu toplantımızı “Anayasa değişikliği referandum sürecine ilişkin
yürütülecek mücadele programı” gündemi ile yapmıştık.

TMMOB Örgütlülüğü, Danışma Kurulumuzun işaret ettiği doğrultuda hazırlanan “Anayasa Referandumu Sürecine İlişkin TMMOB Programı”nda;

Bu toplantımız geçen toplantının devamı niteliğindedir.
Toplantımızda “Referandum süreci ve sonuçlarını hep
birlikte değerlendirecek, güncel gelişmelerin, örgütümüze yüklediği görevleri yine hep birlikte oluşturacağız.

- Birlik üyesi mühendis, mimar ve şehir plancısının sandığa gitmesini sağlamak,

“Referandum süreci ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
güncel gelişmeler ve TMMOB” gündemiyle toplanan 3.
Danışma Kurulu’nda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşması şöyle:
“44. Dönem Üçüncü Danışma Kurulu toplantısına hoş
geldiniz.
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- Ülkeye ve topluma karşı sorumluluğumuz gereği üyelerimizi harekete geçirerek üyelerimiz dışında kalan yurttaşlarımızın HAYIR oyu vermesi yönünde ikna edilmesini
sağlamak,
olarak belirlenen hedefler doğrultusunda Referandum
gününe kadar yoğun bir çalışma gerçekleştirmiştir.
Referandum sürecinde TMMOB olarak neler yaptığımıza
dair bilgiler, sizlere basılı olarak sunulan bilgi notunda aktarıldığı için ben özel olarak değinmeyeceğim.
Kuşkusuz eksikliklerimiz de olmuştur ve bunları gidermek, önümüzdeki mücadele döneminin görevleri arasında yer almalıdır.
Ancak, şaibeli resmi sonuçları aşan boyutları bulunan ve
halkın vicdanında kazanan hayırlarda, referandum döneminde seferber olan TMMOB örgütlülüğünün de katkısı
olduğunu mutlaka belirtmek gerekir.
Referandum süreci boyunca Birliğimiz üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için büyük bir çaba gösterdi. Birliğimize yönelen saldırılar ve Hayır diyen kesimler
üzerinde kurulan iktidar baskısına rağmen geri çekilmeyen kararlı bir tutum sergilendi.
Birliğimizin en üst kurullarından alt birimlerimize ve
üyelerimize kadar uzanan sorumluluk düzeyi kamuoyu
tarafından takdirle karşılandı. Yürütülen çalışmalarımız
emek ve meslek örgütleri ile toplumun geniş kesimlerine
ulaştırıldı.
Bu süreçte, TMMOB’nin onurlu tarihine iyi bir not düşülmüştür. TMMOB ve kadroları ikirciksiz, cesur, tarihi
bir tavır ortaya koymuştur. Ülkemizin karanlığa teslim
edilmesi karşısında sessiz kalmayacağımız ve boyun eğmediğimiz bir kez daha gösterilmiştir.
Bu nedenle referandum sürecinde seferber olup halkın
demokratik duyarlılıklarıyla bütünleşen örgütümüze,
Odalarımıza, İKK’larımıza, Şube ve Temsilciliklerimize,
bütün birimlerimize, üyelerimize ve örgüt çalışanlarımıza
teşekkür ediyorum.
İyi ki varsınız, iyi ki TMMOB var. İyi ki emek ve demokrasi mücadelesinin yılmaz güçleri var. İyi ki kent meydanlarında açtığımız stantların başında bildiri dağıtan
TMMOB’nin geçmiş dönem başkanları var. İyi ki, tüm

etkinliklerimizde yanı başımızda olan eski yeni yöneticilerimiz var. İyi ki, ülkenin dört bir yanında, tüm baskı, yasak
ve tehditlere rağmen HAYIR pankartlarını bina duvarlarından indirmeyen inançlı kadrolarımız var. İyi ki siziler
varsınız. İyi ki memleketimiz sahipsiz değil. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.
Öncelikle belirtmek istiyorum. Bu anayasa değişikliği,
tarihsel toplumsal süreçleri geliştiren Anayasalardan çok
farklıdır.
Zira demokratik bir anayasanın temel özellikleri arasında
yer alan hiçbir norm bu değişiklikte yoktur.
Bu Anayasada hukukun üstünlüğü, iktidarın hukuki bir
çerçeve ile sınırlandırılması, yoktur.
Bu değişiklikte güçler ayrılığı yoktur. Eşitlik ve yurttaşlık
hakları, temel hak ve özgürlükler yoktur.
Bizim gibi toplumsal örgütlenmelerin bağımsızlıkları ve
özerklikleri yoktur.
Toplumsal ortak çıkarların korunması, kamu yararının ve
kamusal hizmetlerin temel alınması gibi normlar, bu değişiklikte yoktur.
Var olan, yalnızca kişi/lider-parti-devlet-toplum birliğine
yönelik totaliter bir zorlama, dikta ve açık faşizm yönelimidir.
Başta laiklik ve cumhuriyet kazanımları olmak üzere,
Türkiye toplumunu birçok açıdan geriye götüren yeni bir
rejim söz konusudur.
Dolayısıyla, bu değişiklikte tarihsel ve toplumsal bir meşruiyet bulunmamaktadır. Ne toplumsal ve siyasal mutabakat, ne tartışmasız bir halk çoğunluğu, ne de bu temellerde oluşmuş Kurucu bir Meclis’in hazırladığı bir anayasa
vardır.
Halkın en az yarısının hayır oyu verdiği, 30 büyükşehirin
17’sinde hayır oylarının farkla önde olduğu, ülkemizin en
büyük bütün şehirlerinin, sanayi havzalarının, işsizlerin ve
genç yeni seçmenlerin önemli bir kesiminin hayır dediği
bir Anayasa değişikliğinin meşruiyetinin bulunmayacağı
açık bir gerçekliktir.
YSK kararı ile doruğa ulaşan hukuk dışılığın, hile ve şaibelerin, uluslar arası kamuoyunda da karşılık bulduğu, evet
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oyu veren bir çok kesimde de rahatsızlık oluşturduğu bilinen bir durumdur.

Referandumun hemen ertesi günü yaptığımız açıklamada
belirttiğimiz bir gerçeklik var.

Olağanüstü hal koşullarına, baskılara, eşitsizliklere, bütün
devlet olanaklarının seferber edilmesine, örtülü ödenek
harcamalarına, bütçe-Hazine açıklarına yol açan seçim
harcamalarına ve yapılan hilelere rağmen başa baş bir
resmi sonuç çıkması, bu iktidarın neden olduğu toplumsal, siyasal yarılmanın pekişeceği anlamına gelmektedir.

Bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, ülkemizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini, toplumun en
az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, özgür, yasaksız,
baskısız, adil ve demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse hayır’ın kazanacağını göstermiştir.

Bu durum, ülkemize, ne yazık ki sanıldığından daha fazla
zarar verecek, güç kaybettirecektir.
Kazandığını ilan eden ama derinliklerinde şaşkınlık yaşayan iktidar taşıması ağır bir yükün altına girmiştir. Önümüzdeki dönem, rejim tarafından yönetilmesi oldukça
zor bir süreç olarak gelişecektir. Bu nedenle baskı ve
şiddet artacak, OHAL ve KHK’lerle yani zor aracılığıyla
yönetme seçeneği yeğlenecektir.
Bu noktada görevlerini liyakat ve başarıyla yaparken,
OHAL kararnameleriyle hukuk dışı bir şekilde kamudan
ihraç edilen meslektaşlarımıza, bilim insanlarına, öğretmenlerimize, çağdaş, demokrat kamu çalışanlarına, Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’ya ve onlara destek eylemleri yapanlara yönelik hukuk ve insanlık dışı uygulamaları
kınadığımızı belirtmek istiyorum.
Bu vesileyle Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın haklı istem ve direngenliklerini desteklediğimizi, ancak bu
uzun soluklu mücadeleyi emek ve demokrasi güçleri ile
hep birlikte sürdürebilmek için beden ve yaşamlarını korumaları gerektiğine inandığımızı, bir kez daha belirtmek
istiyorum.
Ülkemizin içine girdiği yeni dönemde de Birliğimiz, referandum sürecinde ortaya koyduğu tavrın izinden yürümelidir.

Bu noktada görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin önünü alacak demokratik duyarlılıkların daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye
gelmesi için çalışmaktır.
Cumhuriyet, demokrasi ve laikliği yeniden ve bir üst boyutta kazanmak için mücadele ederken mesleklerimiz,
meslek alanlarımız ve örgütümüz için onurlu direngenliğin, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ilerlemek durumundayız.
Birliğimizin, bu iktidarın şevkle uyguladığı kamu yararını
tasfiye eden neoliberal politikaların ve rant imparatorluğunun önünde bir engel olarak görülmesi nedeniyle daha
fazla baskıya uğrayacağı ve giderek tasfiye edilmek isteneceği belirgin bir gerçekliktir.
2009 yılındaki Devlet Denetleme Kurulu Raporu ve dönemin Başbakanının 2009 yerel seçim kampanyasını başlatan konuşmasından bu yana Birliğimiz açıkça hedefe
oturtulmuştur.
Farklı tarihlerde Cumhurbaşkanı dâhil iktidar temsilcileri
tarafından söylenenler, yandaş medya tarafından yazılanlar, abuk sabuk ithamlar ve yasa değişikliği girişimlerinin
hepsi bu öngörünün bariz işaretleridir.
Şimdi ya da çok uzak olmayan bir gelecekte ise, referandum sürecinde de ifade ettiğimiz üzere, Anayasa değişikliğinin Birliğimize, Odalarımıza ve meslek alanlarımıza
olası yansımaları gündeme gelecektir.
Nitekim daha önce Cumhuriyet savcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmesine karşın referandum sonrasında Bilim ve Sanayi Bakanlığının itirazı üzerine Sulh Ceza
Hakimliği savcılığın takipsizlik kararını bozmuştur. Kimya
Mühendisleri Odamıza, Sanayi Bakanlığı’nın (Anayasa’ya
aykırı, hukuksuz bir şekilde) gerçekleştirmek istediği
denetleme girişimine izin vermemesinden dolayı Asliye
Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Bu davada Kimya
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mühendisler Odamızın Yönetim Kurulunun görevlerine
son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi istenmektedir. İlk duruşma Ankara’da 15 Haziran 2017 tarihinde
saat 11.35 de gerçekleştirilecek. Bu konuyla ilgili Oda
başkanlarımızla ve hukukçularımızla bir toplantı gerçekleştirecek ve yapılması gerekenleri birlikte belirleyeceğiz.
İlk etapta TMMOB’ye bağlı birimlerde çalışan tüm hukukçuları, Oda Başkan ve yöneticilerimizi davayı izlemek ve davaya müdahil olmak için ilk duruşma tarihinde
Adliye’ye bekliyoruz. Gelişmelerin seyrine göre mücadele programımızı kamuoyu ve örgütümüzle paylaşacağız.
Bu girişimden de görüldüğü üzere, diktatörlüğün alenen
kurumsallaştırılması yönünde ilerleyen süreçte baskıların
artması, toplumun kuşatma altına alınması, muhalefetin
sindirilmesi vb. olumsuzluklar, daha yoğun olarak yaşanacaktır.
Baskılar karşısında direnebilmenin, örgütümüze sahip
çıkmanın tek yolu, referandum sürecinde ortaya koyduğumuz kolektif tavrı önümüzdeki dönemde de muhafaza
etmek ve güçlendirerek devam ettirmektir.
Referandum sürecinin emekçi halk sınıfları arasındaki
sanal duvarları ve sınırları ortadan kaldırması ile ortaya
çıkan geniş dayanışma ve birlikte davranma duygusu bu
dönemde en önemli dayanaklarımızdan birisi olacaktır.
İçine girdiğimiz yeni baskı döneminde toplumsal muhalefetin diri kesimlerinin ortaya koyacağı direnç, baskı politikalarının tersyüz edilmesine de imkan tanıyacaktır.
Bu anlamda önümüzdeki dönemin karanlığı aynı zamanda aydınlığa gebe olacaktır.
16 Nisan akşamı ve sonrasında gösterilen “Hayır Daha
Bitmedi” sloganı ile bütünleşen direngen tavır, zafer ilan
eden iktidar açısından zorlayıcı bir dinamik olarak önümüzdeki dönemin muhalefetinin zayıf da olsa ipuçlarını
sunmuştur.

geçti” sözleriyle ilan edilen sonuçların ardından, muhalefetin bazı kesimleri tarafından gösterilen ikircikli ve
özünde kabullenici tavır, yaygın memnuniyetsizliklere yol
açmıştır.
AKP’nin yağma, talan ve baskı politikaları ile cumhuriyetin bütün kazanımlarının yok edilmesi doğrultusunda
attığı adımların durdurulması mücadelesinde üzerimize
düşen sorumluluğun gereğinin yerine getirileceği, referandum öncesinde Birliğimiz tarafından net biçimde ortaya konulmuştur.
Bu sorumluluğun önümüzdeki dönem nasıl yerine getirileceği, Birlik düzeyinde cevap aranması gereken bir
konudur.
Bu noktada önümüze iki önemli başlık çıkmaktadır. İlk
başlık genel kurullar süreci de dâhil olmak üzere örgütsel
düzlemimizde, ikincisi ise toplumsal, siyasal alanda gelişmeler karşısında atacağımız adımlardır.
Sevgili başkanımız Teoman Öztürk ve arkadaşlarının izinden ilerleyen günümüz TMMOB kadroları açısından ilk
konu başlığına verilecek yanıt nettir.
Mesleki demokratik kitle örgütü olarak çalışmalarımız ve
mücadele alanlarımızın içe doğru bükülmesine izin vermememiz gerekir. Zira istibdat döneminde gerçekleri
anlatmak ve savunmaktan geri adım atılamaz.
Dikkat edilirse, iktidara etkisiz bir şekilde muhalefet yapan veya iktidara uyumlu sinyaller verenler, taraftarları
nezdinde itibar kaybetmektedir.
Geri adım atmak düşünülse dahi iktidarın zorbalığından
kurtulma imkanının olmadığı bilinmelidir.
TMMOB’nin durumu farklıdır, tutumu da farklı olmalıdır.
Her zor önemde ülkemizin sorumluluklarını sırtında taşıyarak boyun eğmeden bugünlere gelen TMMOB, mücadele süreçleri içinde birçok badireyi aşmasını bilmiştir.

Ülke çapında gerçekleşen 1 Mayıs mitinglerine “Hayır”ın
damga vurması, bunun bir başka göstergesidir.

Önümüzdeki süreci de yine boyun eğmeden aşabileceğimize inanmamız ve Birliğimiz ile emek ve demokrasi
mücadelesinin niteliksel gücüne ve geleceğine güvenmemiz gerekiyor.

Referandumun iptaline neden olması gereken mühürsüz
pusulaların kabul edilmesi kararı ve “atı alan üsküdarı

Sadece meslek alanlarıyla ilgilenen ve ülkede yaşanan
gelişmelerden kopuk davranan meslek örgütlerinin de-
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neyimi önümüzde durmaktadır. Bazı meslek örgütleri
izlediği bu yol ile meslektaşlarının sorunlarına dahi yanıt
üretemeyen, bürokratik yapılara dönüşmüş, iktidar ve
rant oyunlarına teslim olmuş durumdadır.
Meslek ve meslektaş sorunlarını ülkenin ve halkın sorunlarından ayırmadan yürüme tutumunda ısrarcı olunmalıdır. TMMOB’yi büyüten, geliştiren, meslektaşları ve
kamuoyu nezdinde itibarlı, güvenilir kılan bu tutumdur.
Bu hattın, önümüzdeki dönem Odalarımız başta olmak
üzere bütün birimlerimizde güçlendirilmesi gerekmektedir.
Bu hattın güçlendirilmesi için referandum öncesi ortaya
çıkan geniş toplumsal tepki ve reflekslerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Mesleklerimiz ve meslek örgütlerimiz Cumhuriyet-demokrasi koşulları içerisinde hüviyet kazanmış ve bu değerlerin aşındırılmasına karşı mücadele içinde bu günlere
gelmiştir.
Bu nedenle Cumhuriyetin kazanımlarının yok edilmesine
karşı meslektaşlarımızda oluşan doğal tepki ile doğru ilişki kurmanın yolları, bütün Odalarımızda aktif bir şekilde
aranmalıdır.
Önümüzdeki dönem, aynı zamanda mevcut kadrolarımızı ve Birliğimizi güçlendirme dönemi olmalıdır.
Karar alma süreçlerinin daha da kolektifleştirilmesi, sorumlulukların paylaşılması ve üyelerin süreçlere daha
aktif bir şekilde katılım kanallarının açılması, örgütlülüğümüze taze kan ve güç katacaktır.
Referandum süreci boyunca işletmeye çalıştığımız katılımcı anlayışın, sorumluluk almanın gelişmesinde ve çalışmaların güçlenmesinde nasıl olumlu sonuçlar ürettiğini
hep birlikte gördük.
Üyelerimiz ile kurulan ilişkinin daha organik hale getirilmesi için çalışma tarzımızda bazı yenilikler de gerekiyor.
Önümüzdeki dönem bu konuyu yeniden ele alacak düşünsel çabalar ve örgütlenme yöntemleri üzerine yoğunlaşmamız gerekmektedir.
Halkın en az yarısının itiraz ettiği şaibeli bir Anayasa değişikliğinin gerektirdiği çok sayıdaki ve özellikle altı ay için-
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de ve sonrasında yapılacak yeni düzenlemeler ile kamu
maliyesi alanında yaşanacak sıkışmalar, önümüzdeki dönemde önemli ekonomik, siyasal, toplumsal kriz dinamikleri oluşturacaktır.
Bu noktada bazı muhalefet çevrelerinin sorunlu yaklaşımlarının emek ve demokrasi mücadelesine yansımaması büyük önem taşımaktadır.
Yandaş medya üzerinden eylemlere yönelik olarak yürütülen dış güçlerin ülkeyi karıştırmak için sokağı kullandığı
yönündeki kara propaganda karşısında, muhalefetin bazı
kesimlerinin geri adım atması, eylemcilere yönelik cadı
avını da beraberinde getirmiştir.
Halkın hile, hırsızlık, hukuk dışılık karşısındaki itirazını
sönümlendirecek hiçbir tutum kesinlikle kabul edilemez.
Referandumda yaşananları görmezden gelen ve 2019
yılında yapılması düşünülen seçimlere yönelik, üstelik
Cumhurbaşkanlığı adaylığı vb. yanlış yerlerden bir “muhalefet hattı” kurulmaya çalışılması, halkın tepkilerinin kırılmasına ve saray iktidarının oyunlarına kapı açan büyük
yanlışlardır.
Toplumsal muhalefetin bu yönde manipüle edilmeye çalışılması karşısında dikkatli olmak durumundayız.
Toplumsal muhalefetin meşru demokratik zeminlerinden koparılarak rejim ile uyumlaştırılması yönünde geliştirilmeye çalışılacak yanlış politikalara karşı, gerek Birlik
düzeyinde gerekse emek ve meslek örgütleri ile birlikte
etkin bir direnç gösterilmelidir.
Referandum sürecinde halkımızın Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, ülke kaynak ve varlıklarına sahip çıkma
temelinde belirginleşen tavrını diri tutmak, Birliğimizin

TMMOB’den
öncelikli görevleri arasında yer almaya devam etmelidir.
Referandum sürecinde ortaya çıkan toplumsal, siyasal
saflaşma, önümüzdeki dönem açısından doğru değerlendirilmeli, politikalarımız oluşturulurken bu önemli nokta
mutlaka gözetilmelidir.
Emekçilerin 80 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatı hakkının gasp edilmesi, Varlık Fonu ile ülke varlıklarımızın
yerli-yabancı sermayeye peşkeş çekilmesi, OHAL’in
sürekli uzatılması, KHK’ler ile idari yapının şekillendirilmesi, kamudan ihraçların sürmesi, güvencesiz çalışmanın yaygınlaştırılması, hukukun rafa kaldırılması, Meclisin
işlevsizleştirilmesi vb. konular ile meslek alanlarımızdaki
tahribat bütünlük içinde ele alınmaya devam edilmelidir.
Oda yöneticilerimizin toplumdaki siyasallaşmaya ve demokratik duyarlılıklara göre konumlanmaları oldukça
önemlidir.
TMMOB politikalarını oluşturmada önemli bir yeri olan
Oda Başkanları ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri toplantıları ile Danışma Kurulu toplantılarının tutum ve aktivite
düzeyinin referandum dönemindeki gibi sürdürülmesi
önemlidir.
Her üye ve organımızın katılım ve refleks düzeyinin geliştirilmesini ve sürece aktif biçimde dâhil olmasını sağlamalıyız. Gücümüzü örgütlülüğümüzden aldığımızı unutmamalıyız.
Diğer yandan Birlik politikalarının belirlenmesi veya yürütülmesini sadece TMMOB Yönetim Kuruluna havale
etmek, yanlış bir bakış açısının ürünüdür. Odalarımızda
görev alan yol arkadaşlarımızın, önümüzdeki dönem Birlik politikalarının oluşturulmasında daha fazla rol almalarının sağlanması oldukça önemlidir.

Önümüzdeki dönem Birlik ve Oda politikalarımızı, yukarıda değindiğimiz gerçeklikler ve duyarlılıkları dikkate
alarak belirlemeli, örgütlülüğümüze yönelik saldırılara bu
temellerde göğüs germeliyiz.
İktidarın şiddet tekeline ve avantajlarına bakarak asla karamsar bir tutum belirlememeliyiz.
Bugün, toplumsal muhalefetin ve halkımızın gerçek potansiyellerini ve etki gücünü açığa çıkaracak bir yaklaşım
ve özgüvene gereksinim var.
Korku duvarlarını aşmalı, iktidarın avantajlarından daha
fazla olan dezavantajlarını ve kendisine karşı dönebilecek
eğilimleri mutlaka hesaba katmalıyız.
Tarihte hep gördüğümüz gibi hiçbir olumsuzluk, mutlak
ve kalıcı değildir.
Önümüzde her bir evresinde dirençli ve birlik içinde olmamız gereken uzun soluklu bir süreç var.
Bizlerin, bütün emek ve demokrasi güçlerinin mücadelesi bu sürecin belirleyicilerindendir. Sorumluluklarımızı bu
bilinçle yerine getirmeliyiz.
Ayrıca biliyoruz ki, toplumda yoğunlaşan sömürüye, rant
talanına, eşitsizliklere, adaletsizliklere, hukuk ihlallerine,
cumhuriyet, demokrasi, laiklik düşmanlığına, savaş yanlılığına karşıt birikim ve tepkiler var.
Halkın bütün yaşam alanlarına dokunan meslek alanlarımızla yeni rejim arasındaki bağları kurup gösterebilmeliyiz.
Tarihsel haklılığımıza inanarak mücadele etmeli, asla diz
çökmemeli, umutların gerçeklenmesi ile mücadele arasındaki bağları önce kendimiz görmeli ve bu yaklaşımı
genelleştirmeliyiz.
Son olarak, Birliğimiz TMMOB’nin bugünkü tavrının bir
geleneğin devamı olduğunu belirterek bitirmek istiyorum.
Bu yurtsever, demokrat, halkçı, toplumcu geleneği bilinçle, inatla, kararlılıkla sürdürmek boynumuzun borcu
olmalıdır diyerek konuşmamı tamamlıyor, hepinizi coşkuyla kucaklıyorum.
Yaşasın haklı mücadelemiz
Yaşasın TMMOB örgütlülüğü”
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Günce


Mayıs

2017
Günce

1 Mayıs 2017 Pazartesi
İşçi sınıfının bayramı 1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma
Günü’ne, Odamızın tüm yönetici ve çalışanları katıldı.
3 Mayıs 2017 Çarşamba
TMMOB Yönetim Kurulu, Oda Başkanları ve Sekreter Üyeler
Toplantısı’na; Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ve OYK Sekreter
Üyesi Yunus Yener katıldı.
4 Mayıs 2017 Perşembe
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Haftası dolayısıyla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu’nu
açıkladı.
5 Mayıs 2017 Cuma
Odamız Ankara Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen ve
Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen
IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı’na
Oda Yöneticileri katıldı.
6 Mayıs 2017 Cumartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, Odamız İstanbul Şubesi
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Trakya Üniversitesi Mezun Buluşması etkinliğine katıldı.
Odamız Merkez Öğrenci Üye Komisyonu Toplantısı Oda
Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Merkezi'nden
OYK Üyesi Elif Öztürk, Oda Teknik Görevlileri Evren Sağ, H.
Cem Şavur ve Meltem Özdemir katıldı.
OYK Üyesi Şayende Yılmaz, İMO Rüştü Özal Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen TMMOB, Oda ve İl Koordinasyon Kurulları Kadın Çalışma Grupları Temsilcileri Ortak
Toplantısı’na katıldı.
10 Mayıs 2017 Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
11 Mayıs 2017 Perşembe
Odamız Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) İş Makinaları Çalışma Grubu Toplantısı, Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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TMMOB Mühedislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu ve Akademik Unvanlı Oda Yöneticileri Ortak Toplantısı’na; Odamız adına Mehmet Soğancı,
Prof. Dr. Müfit Gülgeç ve Harun Kemal Öztürk katıldı.
Emek ve Meslek Örgütlerinin, OHAL KHK'larıyla ihraç edilen
ve işlerine geri dönmek için açlık grevi eyleminde olan Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek amacıyla Ankara
Yüksel Caddesi’nde bir araya gelerek gerçekleştirdikleri basın açıklamasına, Oda Yöneticileri ve çalışanlar katıldı.
16 Mayıs 2017 Salı
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, yirmi dört vatandaşımızın
Muğla’dan Marmaris yönüne giderken yaşamını yitirdiği kazayla ilgili bir basın açıklaması yaptı.
17 Mayıs 2017 Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Oda Teknik Görevlisi Derya Baran katıldı.
20 Mayıs 2017 Cumartesi
Odamız Kocaeli Şubesi Gebze İlçe Temsilciliği tarafından
Gebze Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği paneline, OYK Üyesi Bedri Tekin
katıldı.
24 Mayıs 2017 Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
Oda Merkezi’nde gerçekleştirilen Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi BEP-TR II Eğitici Eğitimi’ne, Oda Merkezi'nden
Oda Teknik Görevlileri Derya Baran ve H. Cem Şavur katıldı.
27 Mayıs 2017 Cumartesi
Oda Merkezi’nde gerçekleştirilen IV. Enerji Verimliliği Yürütme Kurulu Toplantısı’na; Odamız Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, Enerji Çalışma Grubu Üyeleri M. Tülin
Keskin, Orhan Aytaç ve Oda Teknik Görevlisi Derya Baran
katıldı.
TMMOB 44. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı, İnşaat
Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

ETKİNLİK TAKVİMİ
46. Dönemde düzenlenecek olan etkinlik programına www.mmo.org.tr/etkinlikler adresinden ulaşabilirsiniz.

ETKİNLİĞİN ADI

TARİH

SEKRETERYA

ETKİNLİK YERİ

13-15 Ekim 2016

İzmir Şube

İzmir

11 Mart 2017

Oda Merkezi

Ankara

19-22 Nisan 2017

İzmir Şube

İzmir

9. Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı*

5-6 Mayıs 2017

Ankara Şube

Ankara

7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

22-23 Eylül 2017

Mersin Şube

Mersin

8. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi

28-30 Eylül 2017

Denizli Şube

Denizli

4. Enerji Verimliliği Kongresi

13-14 Ekim 2017

Kocaeli Şube

Kocaeli

5. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi Kongre ve Sergisi

21-22 Ekim 2017

Samsun Şube

Samsun

8. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi

25-28 Ekim 2017

İstanbul Şube
İzmir Şube

İzmir

Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene
10. Ulusal Kongresi ve Sergisi

17-18 Kasım 2017

Ankara Şube

Ankara

11. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı

17-18 Kasım 2017

İstanbul Şube

İstanbul

Adana Şube

Adana

Oda Merkezi

Ankara

Asansör Sempozyumu ve Sergisi*

Öğrenci Üye Kurultayı 2017*

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi *

9. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

TMMOB Sanayi Kongresi 2017

* Gerçekleştirilen etkinlerimiz.

30 Kasım 2 Aralık 2017

8-9 Aralık 2017

