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KRİZE KARŞI EMEĞİN VE MESLEKTAŞLARIMIZIN
HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN OMUZ OMUZA!
Üst Birliğimiz TMMOB’nin 45. Olağan Genel Kurulu
kararları doğrultusunda, kamuda çalışan ve kamudan
emekli mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin
ve özlük haklarının iyileştirilmesi için bir kampanya başlattığını geçen sayımızda belirtmiştik. Ek göstergelerin
4800-6400 arasında yükseltilmesi, statü farklılıklarının
kaldırılarak eşit işe eşit ücret verilmesi, sözleşmeli personel uygulaması ve kapsam dışı personel statüsünün kaldırılması, atama bekleyen binlerce meslektaşımızın atamasının yapılması, özel hizmet tazminatının tavan oranının
yüzde 260 olması ve bu oranın emekliliğe yansıtılması,
meslektaşlarımızın aylık ücretlerinin ve sosyal haklarının
eşdeğer meslek disiplinlerinin düzeyine yükseltilmesi,
kampanyamızın temel talepleridir. Bu kapsamda sorunlar ve çözüm önerilerini kapsayan bir dilekçe, 2019 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hazırlıkları sırasında dikkate alınabilmesi için Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanlığına, Milletvekillerine, Bakanlıklara, Devlet Personel
Başkanlığına, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere ve
Meclis Grup Başkanvekillerine gönderilmektedir. Bütçe
görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 30
Ekim’de başlamıştır. Komisyon görüşmeleri 22 Kasım’a
kadar sürecek, daha sonra da Meclis genel kurulundaki
görüşmeler başlayacaktır. Çalışan ve emekli meslektaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek bütün
üyelerimizin bu kampanyaya katılımını bekliyoruz.
TMMOB, yakın bir zamanda meslektaşlarımıza yönelik
bir kampanya daha başlatacaktır. Bilindiği üzere Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) ile TMMOB arasında yaklaşık 6
yıl süren bir protokol çerçevesinde, ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarının asgari ücretinin belirlenmesinde taraf olarak yer alıyordu. Ancak bu uygulama
geçen yıl SGK tarafından tek taraflı olarak feshedildi. Bu
durumun işveren/sermaye kesimi lehine, meslektaşlarımızın ve kamunun aleyhine olduğu anında tarafımızdan
dile getirilmişti. Meslektaşlarımızı düşük ücretlere ve
yoksulluğa mahkûm edecek, kıdem tazminatlarında gerilemeye yol açacak; işveren kesiminin vergi kaçırmasını aklayacak, kamunun da vergi gelirlerini azaltan bu
uygulamanın kabul edilemez olduğu açıktır. Bu nedenle
TMMOB, geçen yıl düzenlediği kampanyanın bir devamını yakında başlatacaktır. Bütün üyelerimizi bu kampanyaya aktif bir şekilde katılarak meslektaşlarımızın haklarını
koruma mücadelesinde yer almaya ve bu kampanyayı
aynı zamanda bir örgütlenme seferberliği içinde yürütmeye çağırıyoruz.
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Bir diğer önemli konu da ülke çapında yaşanan krizin faturasının emekçilere ödettirilmemesine yönelik
TMMOB’nin, DİSK, KESK ve TTB ile birlikte ortak bir
emek ve mücadele programının oluşturulması için sarf
ettiği çabalardır. Geçen ay açıklanan 2019-2021 döneminin Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) makroekonomik
öngörü ve göstergeler, yani enflasyon, büyüme, milli gelir, bütçe açığı, reel sektör borçları ve işsizlik üzerine olan
öngörü ve mevcut durum göstergeleri, ülkemizin içinde
bulunduğu durumun vahametine işaret etmektedir. YEP
hedeflerinin, Nisan 2018’deki IMF raporu doğrultusunda
hazırlandığı da bilinmektedir. Kamu maliyesinde daralma
öngörülmesi, Kamu Özel İşbirliği projelerinin yüklerinin
merkezi bütçeye taşınması, kıdem tazminatı fonu, bireysel emeklilik sistemi ve esnek-güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması; çalışanlardan alınan vergiler ile
bütün halktan alınan dolaylı vergilerin artırılması, sosyal
yardımlarda kısıtlamalara gidilecek olması, ücretlerin
baskı altına alınması gibi konular IMF istemleri ve YEP’in
hedefleri arasındadır. Açıklanan “enflasyonla mücadele
programı” da gerçekte bir program özelliği taşımamaktadır. Yapılmak istenen, son aylardaki aşırı zam furyasını sınırlı sayıdaki ürünlerde indirimlerle gölgelemeye ve
kamu çalışanları ile emeklilere yapılacak maaş artışlarını frenlemeye yöneliktir. Bu nedenle TMMOB, DİSK,
KESK, TTB’nin öncülüğü ve onlarca demokratik kitle örgütünün katılımıyla, “Krizin bedelini ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, yüzde 99 korunsun” talebiyle ortak bir
mücadelenin örgütlenmesi kararı alınmıştır. Ülke çapında
yürütülecek bu etkinliklerde yer almak yurttaşlık görevlerimiz arasındadır.
Yönetim Kurulu olarak her düzeyde eşitlikçi, özgürlükçü,
demokratik, laik, bilimin, aydınlanmanın, planlama-sanayileşme-kalkınma-istihdam bütünlüğünün, kamu-toplum
yararının, ülkede, bölgede, dünyada barış politikasının
esas alındığı bir Türkiye özlemiyle bütün üyelerimizin ve
halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tekrar kutluyoruz.
43. ve 44. Dönem Oda Yönetim Kurulu üyemiz, mücadele arkadaşımız Bünyamin Aydın’ı aramızdan ayrılışının
altıncı yılında özlemle anıyoruz.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

MERKEZ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU 47. DÖNEM 2. TOPLANTISI
47. Dönem Merkez Öğrenci Üye Komisyonu 2. Toplantısı “Şube çalışmalarının değerlendirilmesi, Öğrenci Üye
Kurultayı hazırlıkları” gündemi ile 6 Ekim 2018 tarihinde Oda Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Toplantıya Şubelerimizden 22 öğrenci üyenin yanı sıra
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda
Merkez Teknik Görevlileri Hüseyin Cem Şavur ve Meltem Özdemir katıldı.
Toplantıya aşağıdaki isimler katılım sağladı:
Elif Öztürk 		
Merkez
H. Cem Şavur 		
Merkez
Meltem Özdemir
Merkez
Kemal Arslan 		
Adana Şube
Umut Diren Avcı 		
Ankara Şube
Hasan Sağdıç		
Ankara Şube
Aysu Deniz Toprak
Ankara Şube
Mehmet Akdemir
Antalya Şube
Deniz Sevinç 		
Denizli Şube
Rozerin Bekalp 		
Diyarbakır Şube
Emine Soylu 		
Eskişehir Şube
Cihan Demirtaş 		
Eskişehir Şube
Murat Seven 		
Gaziantep Şube
Sevim Ayhan 		
İstanbul Şube
Türkü Su Çöğürcü
İstanbul Şube
Baransel Eren 		
İstanbul Şube
Gökçenur Timincioğlu
İzmir Şube

Yusuf Saltuk Şimşek
İlke Bişkin 		
Özge Deniz Nacaksız
Halil Uğur Kara 		
Zeynep Ataş 		
Emir Bayraktar 		
Mustafa Türkan 		
Sadettin Avcı 		

İzmir Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Mersin Şube
Mersin Şube
Mersin Şube
Zonguldak Şube
Zonguldak Şube

DENİZLİ ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDIK
Denizli Şubemizin XII. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı 21 Ekim 2018 Pazar günü Şube İ. Yener Acar
Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Oda Başkanı Yunus Yener de katıldı.

Toplantıya Oda Başkanı Yunus Yener, Şube Yönetim
Kurulu Üyeleri, Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyeleri,
Şube ve Temsilcilik Personelleri ile Şube Danışma Kurulu
üyeleri katılım sağladı.
Ülke gündemi, Oda ve üye sorunları hakkında görüşler
bildirilen toplantıda ŞYK Sekreter Üyesi Mehmet Sarıca,
9 aylık faaliyet raporunun sunumunu gerçekleştirdi.
Danışma Kurulu toplantısından önce şube ve temsilcilik
personeli ile ŞYK Başkanı ve Sekreteri'nin yanı sıra Oda
Başkanı'nın da katılım sağladığı bir toplantı yapıldı.
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"ANKARA GAR'IN EN KARA GÜNÜ" KİTABI TANITIMI YAPILDI
10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda 11 üyesi hayatını kaybeden KESK'E bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları
Sendikası (BTS) "Ankara Gar’ın En Kara Günü" isimli kitap hazırladı. Kitap tanıtım etkinliğine Oda Başkanı
Yunus Yener de katılarak TMMOB adına bir konuşma yaptı.
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) 10 Ekim
Ankara Gar Katliamı’nda hayatını kaybedenlerin anısına
kitap hazırladı. IŞİD’in düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 103 kişiden 11’i BTS üyesiydi.
“Ankara Gar’ın En Kara Günü” isimli kitapta katliamdan
yaralı kurtulanların ifadeleri, süreçte hazırlanan raporlar,
katliamın hukuksal süreci fotoğraflarla yer aldı. Kitabın
geliri katliamda hayatını kaybedenlerin çocuklarının eğitimi için kullanılacak.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde gerçekleştirilen kitap
tanıtım toplantısında konuşan BTS Genel Başkanı Hasan
Bektaş, “8 Haziran 2015’ten itibaren ülkemiz bambaşka
bir ortama girdi. Ülkenin dört bir yanında bombalar patlamaya başladı. Her mitingde daha illerden çıkmadan geri
döndürülen, Ankara’ya girişlerde arananlar bu kez hiçbir
engelle karşılaşmadan mitinge geldiler” dedi.
“10 Ekim günü ülkemiz tarihinin en büyük katliamı yaşandı” diyen Bektaş, “Tek isteğimiz vardı: Bu ülkede demokrasi, barış ve insan hakları olmasıydı. Olayın ardından
başlayan mahkemenin sonunda sadece maşalar cezalandırıldı. Hazırlayanlar yardım edenler, bildiğimiz eller yargılanmadan dosya kapatılmak istendi” diye konuştu.
Barış mücadelesini sürdüreceklerini belirten Bektaş, “Biz
arkadaşlarımıza söz verdik. Gerçek failler yakalanıncaya,

bu ülkeye demokrasi, barış gelene kadar mücadelemiz
sürecek. Arkadaşlarımıza unutmayacağımızı söyledik. Bu
kitapla tarihe not düşmek istiyoruz” dedi.
Katliamda hayatını kaybeden BTS üyelerinin çocuklarına
eğitim hayatları boyunca katkı sağlamak için burs fonu
oluşturduklarını ifade eden Bektaş, “Bu kitaptan gelen
geliri bu çocuklarımızın hayatı boyunca alacakları burs
için kullanacağız” dedi.
BTS 10 Ekim Ankara katliamında, avukatı Uygar Coşgun
ile 9 üyesini ve o isimlerden biri olan İbrahim Atılgan’ın 9
yaşındaki oğlu Veysel Atılgan’ı kaybetti.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE DÜZENLENEN "MOTOR VE
ŞASİ NUMARALARI" KONULU TOPLANTIYA KATILDIK
“Motor ve Şasi Numaraları” konulu toplantı 22 Ekim 2018 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğünde yapıldı.
22 Ekim 2018 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğünde
yapılan toplantıda; 31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlülüğe giren Araçların
Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde araçların satış
ve devir işlemlerini Emniyet Genel Müdürlüğü'nden
Türkiye Noterler Birliği'ne devri ve devir sonrası ortaya
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çıkabilecek olası sorunların çözümü ve süreçle ilgili yol
haritalarının çıkarılması hususlarında kararlar alındı.
Odamızdan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener
ve Oda Bilgi İşlem Sorumlusu Abdullah Güney'in katıldığı
toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye
Noterler Birliği yönetici ve uzmanları katıldı.

Haber

SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ-42:
KRİZ DERİNLEŞİYOR, ÖNLEMLER YETERSİZ
Odamız tarafından hazırlanan sanayinin sorunları bülteninin 42’incisinde, sanayideki yüksek işsizlik, enflasyon
ve krizin boyutları ele alındı.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), her ay
iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı
sanayinin sorunları bülteninin 42’incisini, sanayideki
yüksek işsizlik, enflasyon ve krizin boyutlarına ayırdı.
Artan enflasyonun bölüşüm uçurumunu derinleştirdiğine
dikkat çekildi ve krizi kabullenmeyen AKP’nin
önlemlerinin yetersiz kaldığı, kriz tünelinin ucunun belli
olmadığı, çıkışın yılları bulabileceğine dikkat çekildi.
TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı ve IMF verileri kullanılarak yapılan
analizde, Eylül’de sanayici fiyatlarında yıllık artışın yüzde
46’ya çıktığı ve bazı alt dallarda yüzde 100’lere yakın artışlar
yaşandığına dikkat çekildi. ÜFE’deki birikmiş zamların
tüketiciye önümüzdeki aylarda yansıtılmasının kaçınılmaz
olacağı ve uzun süreli yapışkan, yüksek enflasyonla
beraber ekonomideki küçülmenin, stagflasyon, yani baş
edilmesi zor bir krize doğru ilerlediği vurgulandı.

mücadele etmeyi amaçlayan TL faizleri arasında sıkıştı.
Her tür mal ve hizmet üreticisi firma açısından hem
döviz fiyatları hem banka kredi faizleri büyük maliyet
artışlarına yol açtı. Artan maliyetler fiyatlara yansıtılınca
Üretici Fiyat Endeksi Eylül ayında yüzde 46 gibi ürkütücü
boyutlarda yıllık artışa gitti. İmalat sanayisinde ortalama
artışların yüzde 44,8 olmasına karşın, en yüksek fiyat
artışı gerçekleştiren rafine petrol ürünleri alt dalında
fiyatların yüzde 131 arttığı dikkat çekmektedir. Yine
dünya metal fiyatlarındaki artıştan ve yine TL’deki hızlı
değer kaybından etkilenen ana metal (yüzde 77,4) ve
kimyasal ürünlerde (yüzde 66) çok sansasyonel, yüksek
fiyat artışları gerçekleşmiştir.

MMO analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:
- 8 Ekim’de açıklanan IMF Ekim 2018 Dünya Ekonomik
Raporu’nda Türkiye ile ilgili yer alan öngörülerin çoğu,
AKP rejimince açıklanan Yeni Ekonomik Program(YEP)
hedeflerinden ayrışıyor. IMF, Türkiye’nin krize girdiğini
ifade ederken, 2019 için büyüme oranını yüzde 0,4’e
kadar daraltıyor.
- IMF tahminlerine göre 2019 milli geliri 641 milyar dolara,
kişi başı gelir de 7 bin 615 dolara kadar inmektedir. Oysa
YEP, 2019 kişi başına gelirini 9 bin 647 dolar olarak
öngörmektedir. Aradaki fark kişi başına 2 bin doların
üzerindedir.
- AKP rejiminin yanlış ekonomi politikaları sonucunda
Türkiye’ye dış sermaye girişleri hızla azaldı ve Ağustos
ayında 14,3 milyar doları bularak , sermaye çıkışı tavan
yaptı. Eylül ayında, TL faizlerinin artırılması operasyonuna
rağmen dövizde önemli gerilemeler görülmedi. Bu
durum Ekim ayının ilk yarısında da ABD ile gerilimlerin
yumuşamasına rağmen pek azalmadı.
- Böylece Türkiye ekonomisi yüksek döviz fiyatları ile

- Aynı şekilde üretiminde ithal girdi, ara malı oranının yıllar
içinde yüzde 70-80’lere ulaştığı beyaz eşya, elektronik,
otomotiv sektörlerinde, TL’deki değer kaybı ile birlikte
ya da dövizin fiyatının sert artışı ile birlikte maliyet artışları
da tırmanmış ve yıllığı yüzde 54’e yaklaşmıştır.
- Yüksek enflasyonla beraber sanayi üretimindeki daralma,
hatta küçülmenin öncü göstergeleri ortaya çıkmaya
başladı. Bunlardan en önemlisi İstanbul Sanayi Odası için
üretilen Satınalma Yöneticileri Endeksleri (Purchasing
Managers’ Indices - PMI), önemli bir gerilemeye işaret etti.
Öyle ki gerileme, 2009 krizindeki değere kadar geriledi.
Yüksek enflasyon, başta ücretliler olmak üzere emeği ile
geçinen tüm kesimleri, uzun yıllardır yaşamadıkları bir
bülten 245
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reel gelir kaybına uğrattı. Yıl sonuna doğru yüzde 30-35
aralığında kesinleşmesi beklenen tüketici enflasyonuna
karşılık asgari ücretin geçen yıl ancak yüzde 14 artırılmış
olması, asgari ücretin alım gücünün önemli ölçüde
aşındırıldığını ortaya koyuyor. Asgari ücretin gösterge
özelliği dikkate alındığında, yapılacak yeni ayarlama
enflasyon oranından ne kadar uzak kalırsa, genel ücret-maaş düzeyinin de o kadar gerileyeceği ve toplumda yeni
bir göreli yoksullaşma süreci yaşanacağı açıkça görülüyor.
19 milyon ücretliyi ilgilendiren bu durum ayrıca sayıları
10 milyonu bulan emeklileri de kapsıyor.
Yüksek enflasyonun yarattığı yoksullaşmaya ek olarak,
krizi aşmak üzere kamu kaynaklarının firmalara can
simidi olarak kullandırılması ya da kamuda tasarruf adına
kısıtlamalara gidilmesi, toplumun yararlandığı eğitim,
sağlık, sosyal yardım hizmetlerinin de azalması demek. Bu
da dolaylı bir yoksullaşmanın kapısının açılması anlamına
geliyor. Bütün bunların üstüne yükselen işsizlik, artan
işten çıkarmaların birçok hane halkını mutlak yoksulluğa
sürükleyeceği, hele ki toplamda 325 milyar TL’ye ulaşan
ihtiyaç ve kredi kartı borçlusu haneleri alabildiğine
zorlayacağı bilinmektedir.

Bütün bu kriz yıkımına karşı, emek kesimlerinin
dayanışması, krizin yükünün emek sınıflarına yıkılmaması
için etkili mücadele araçları, etkili yollar bulması
gerekiyor.

MÜHENDİS VE MAKİNA GÜNCEL DERGİSİ YAYIN KURULU
47. DÖNEM 9. TOPLANTISI
MMO 47. Dönem Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu 9. toplantısını 25 Ekim 2018 tarihinde
MMO Genel Merkezinde “Ekim sayısı değerlendirmesi ve Kasım sayısı dergi konularının ve içeriklerinin
belirlenmesi” gündemiyle Oda Merkezi’nde 5 kişinin katılımıyla gerçekleştirdi
Toplantıda Mühendis ve Makina Güncel Dergisinin
Kasım ve Aralık 2018 sayılarının Enerji, Mühendislik
Anlatıları, Teknoloji Dünyası, Röportaj, Sanayinin
Sorunları bölümlerinden oluşmasına Ocak 2019 sayısının
Otomotiv ana temasıyla yayın hazırlıklarının başlamasına
karar verildi. Mühendis ve Makina Güncel dergimizin
önümüzdeki aylardaki sayılarında; uygulamalarınıza ve

araştırmalarınıza veya laboratuvarlarınızdaki deneysel
çalışmalara görünürlük sağlayıp akademisyenler,
piyasadaki mühendisler, öğrenciler ve okuyucularımızla
paylaşmanız, sizin gelecekteki çalışmalarınıza katkı
sunabileceği gibi bizim için de çok değerlidir. Ayrıca
dergimiz aracılığıyla, reklam vererek kurumunuzun,
şirketinizin ve düzenleyeceğiniz etkinliklerin tanıtımını
yapmanız da mümkündür.
Katılımcılar:
Aylin Sıla Aytemiz
Yılmaz Yıldırım
Fuat Tiniş		
İbrahim Söğüt 		
Ümit Keskin
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Yayın Sekreteri
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi

Haber

YAZILIM ÇALIŞMA GRUBU İLK TOPLANTISI
Yazılım Çalışma Grubu ilk toplantısı 23 Ekim 2018 tarihinde “Oda bünyesinde kullanılan ve kullanılacak olan
yazılımların Şubelerde standartlaşması, oluşturulması ve yaygınlaştırılması” gündemleriyle Oda Merkezi'nde
gerçekleştirildi.
Toplantı katılımcıları :
Elif Öztürk 		
Özgür Demirtaş 		
Arife Kurtoğlu 		
Evren Sağ 		
Bülent Göksülük 		
Aslı Çağlayan 		
Abdullah Güney 		
Seyit Ali Korkmaz
Cenk Lişesivdin 		
Egemen Ceylan 		
Ferudun Tetik 		
Kaan Özten 		
İbrahim Tataroğlu
Hasan Özger 		

Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Ankara Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Bursa Şube
Bursa Şube
İstanbul Şube
İstanbul Şube

Alican Özalp		
Selda Ünver 		
Sungu Köksalözkan
Alpaslan Güven 		

İstanbul Şube
İzmir Şube
İzmir Şube
Kocaeli Şube

"TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KRİZ, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK"
PANELİ ADANA'DA DÜZENLENDİ
Adana Şube tarafından 26 Ekim 2018 tarihinde Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde,
"Türkiye Ekonomisinde Kriz, Teknoloji ve Mühendislik" paneli düzenlendi.
"Türkiye Ekonomisinde Kriz, Teknoloji ve Mühendislik"
panelinin açılış konuşmalarını Adana Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Emir Kavi ve Seyhan Belediye
Başkanı Zeydan Karalar yaptı.
Moderatörlüğünü Adana Şube Yönetim Kurulu geçmiş
dönem Başkanlarından Ahmet Turan Dörtdemir'in
yaptığı panelde TMMOB Sanayi Kongresi Yürütme
Kurulu üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve Oda Basın
Danışmanı Öğretim Elemanı Aslı Aydın konuşmacı olarak
yer aldı.
Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Tülay
Hatimoğulları ve Kemal Peköz'ün katılım sağladığı panele,
TMMOB'a bağlı Odaların Şube Başkan ve yöneticileri,
siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin
temsilcilerinin yanısıra üyelerimiz katılım sağladı.
bülten 245
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ASANSÖR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 2018
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) birlikte düzenlediği
“Tasarım ve Teknoloji” ana temalı Asansör Sempozyumu ve Sergisi 2018, 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında
İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Üç gün süren sempozyumda, birçok oturum, panel ve
çalıştayın yanı sıra “asansör ve yürüyen merdiven/bantlar
üzerine çocuk eğitimi” konulu bir kurs da düzenlendi.
Çok sayıda kurum, kuruluş ve üniversite tarafından
desteklenen sempozyumun açış konuşmaları, EMO ve
MMO İzmir Şube Başkanları ile EMO Başkanı Gazi İpek,
MMO Başkanı Yunus Yener ve Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği Başkanı Emin Koramaz tarafından yapıldı.
Asansörle ilgili tüm tarafların yer aldığı Sempozyumda,
mevcut sorunların çözümüne katkı konularak asansör
sektörünün geleceğini ilgilendiren kararlar alındı.

“Yerli üretimin ve ürün kullanımının teşvik
edilmesi gerekmektedir.”
Açış konuşmasında Oda’nın asansörler üzerine çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler veren Oda Başkanı Yunus
Yener, sektör ve sorunları üzerine de şöyle konuştu:

8

bülten 245
kasım 2018

“Sektörde yılda en az 50 bin asansörün kurulumu yapılmaktadır. Tahminen 800 binin üzerinde asansörün işletme süreçlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımda
kullanılan malzeme, cihaz ve ekipmanlarla birlikte sektör,
yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ekonomik hacme sahip bulunmaktadır. Sektördeki yetkili firma sayısı yaklaşık 3 bin
civarındadır. Sektörde istihdam edilen Makina Mühendisi
sayısı ise birkaç bini aşmıştır. Diğer taraftan sektörde ithalat rakamları artmaktadır. Yürüyen merdivenlerin ise
yüzde 85’ine yakını ithaldir. Dışa bağımlılığın daha da
azaltılması için finansman, kalifiye işgücü ve Ar-Ge desteklerinin artırılması, sektörde sahip olunan bilgi ve birikimin ortak bir çaba ile uygulamaya ve katma değere
dönüştürülerek yerli üretimin ve ürün kullanımının teşvik
edilmesi gerekmektedir. Son yıllarda özellikle elektrikli
asansör aksamlarının yerli olarak üretiminde ciddi gelişmeler olmasına rağmen henüz yeterli düzeyde olmadığı
bilinmektedir.”

Etkinlik Çalışmaları

bulanan Odamızın daha aktif olarak görevlendirilmesine
yönelik idari düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Bu konulara sempozyumun önem vererek eğilmesini diliyorum.” dedi.

“Ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden
birinin eşiğindeyiz”

“Yürürlükteki yönetmeliklerde boşluklar
mevcut”
Yener, Odanın yaptığı asansör kontrolleri üzerine de
“Odamızın yaptığı kontrollerde; 2012 yılında asansörlerin yüzde 79’u, 2013 yılında yüzde 63,30’u, 2014 yılında
yüzde 52’si, 2015 yılında yüzde 41’i; 2016 yılında yüzde
40,2’si, 2017 yılında yüzde 22,5’i, 2018 yılı ilk sekiz ayı itibarıyla da yüzde 28’inin kullanımı sakıncalı bulunmuştur.
Odamızla protokolü bulunan belediye sınırları içindeki
asansörlerin tamamının kontrollerinin yapılması ve yeni
protokoller için organizasyonumuz hızla ve sürekli olarak geliştirilmektedir. Mevcut uygulamanın yerleşik ve
sürekli kılınması ile ülkemizdeki denetimsizlik gerçeğinin
aşılmasına Odamız önemli katkılar sunmaktadır.” dedi.
Yener ayrıca “Son 23 yılda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından altı adet Asansör Yönetmeliği yayımlanmıştır. 1995 tarihli Yönetmelik’te asansör imalat, montaj
ve bakım firmalarının mühendis istihdam etmeleri ve bu
mühendislerin Odalarından Büro Tescil Belgesi alması
zorunlu tutulmuşken, yürürlükteki yönetmeliklerde bu
konular boşlukta bırakılmıştır” diyerek eleştirilerde bulundu.
Sektörle ilgili kalıcı ve sürekli çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan Asansör Teknik Komitesi’nin
çalışmalarının da işlevsel kılınması gerektiğini hatırlatan
Yener: “Merdiven altı firmaların haksız rekabet yaratarak
sektöre zarar vermelerini önlemenin bir yolu da piyasa
gözetimi ve denetimi mekanizmasıdır.
Bu sektörde hepimizin bildiği çok yönlü sorunlar nedeni ile piyasa gözetimi ayrı bir önem arz etmektedir. Bu
noktada ülke genelinde yaygın bir örgütlenme altyapısı

Konuşmasının son bölümünde ekonomik kriz konusuna
değinen Yener şunları söyledi: “Ülkemiz tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birinin eşiğinde olduğumuzu
söylemek mümkündür. Geçen ay açıklanan 2019-2021
döneminin Yeni Orta Vadeli Program-Yeni Ekonomi
Programı-YEP’deki makro ekonomik öngörü ve göstergeler, “kriz yok” söylemlerini boşa çıkarıcıdır. Enflasyon,
büyüme, milli gelir, bütçe açığı, reel sektör borçları ve
işsizlik üzerine olan öngörü ve mevcut durum göstergeleri, durumun vahametine işaret etmektedir. Kamu bankalarının sermayeye kredi aktarımı için İşsizlik Sigortası
Fonu’na el atılması ve 3 bine yakın firmanın konkordato
yoluna başvurması hazin örnekler arasındadır.
Uluslararası sermaye hareketlerinin serbestliği eşliğindeki dalgalı döviz kuru, faiz, enflasyon sarmalı ve ithalata
bağlı ucuz işgücüne dayalı fason üretim ile kayırma-lütuf
ve rant ekonomisi, bugünkü bunalım ortamına, işsizliğe,
ülkemizin ve halkımızın yoksullaşmasına yol açan ana nedenler arasındadır. Bu durumun bağımlı olunan uluslararası finans ağının zemininde yer alarak ve farklı kaynaklardan yeni dış borçlanmalara yönelerek aşılamayacağı
açıktır. Ağır bir şekilde yaşayacağımız süreç gösterecektir
ki sürekli borç sarmalından, sanayisizleşmeden, ithalata
bağımlı fason üretimden, rant ve kayırma ekonomisinden
çıkış, ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını gözeten halkçı
toplumcu kamucu bir planlama, kalkınma, üretim, istihdam politikaları ve bu yöndeki bir demokratikleşme ile
mümkün olacaktır.”

TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın açış
konuşması:
“Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına
dostlukla selamlıyorum. Elektrik Mühendisleri Odamız
ve Makina Mühendisleri Odamızın bu yıl dokuzuncusunu
gerçekleştirdikleri Asansör Sempozyumu’nda aranızda
olmaktan büyük bir onur duyuyorum.
Bu etkinliğin 25 yıldır devam etmesinde emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum. TMMOB’nin ilk Genel
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Kurulu’nun 64. Yıldönümü vesilesiyle tüm meslektaşlarımın Mühendislik-Mimarlık Haftasını kutluyorum.
Ülkemizde bulunan tüm sektörleri derinden etkileyen bir
kriz döneminden geçiyoruz. Böylesi dönemlerde sektörün tüm bileşenleriyle bir arada olmak, sorunlara ortak
çözümler aramak, yeni gelişmelerden haberdar olmak
her zamankinden daha önemlidir. 3 gün boyunca devam
edecek sempozyum ve serginin, iletim teknolojilerinin ve
asansör sektörünün gelişimi için faydalı olmasını diliyorum.
Uzun süredir içinde bulunduğumuz ama asıl yıkıcı etkilerini 24 Haziran seçimlerinden sonrasında hissetmeye
başladığımız ekonomik kriz tüm hayatımızı olumsuz etkiliyor. Yüksek enflasyon, artan işsizlik, iflas eden şirketler, durma noktasına gelen yatırımlar nedeniyle ekonomi
durma noktasına sürüklendi.
TMMOB olarak bizler yıllardır yaptığımız tüm etkinliklerde, sıcak para akışına dayalı büyüme modelinin sürekliliğinin olmayacağını, üretim yerine ranta, sanayileşme
yerine inşaata, teknoloji yerine betona dayalı neoliberal
ekonomi politikaların mutlaka krizle sonuçlanacağını tekrarlıyoruz.
Yaşadığımız kriz bu konudaki haklılığımızı bir kez daha
ortaya koydu. AKP’nin dış kaynaklara dayalı büyüme
anlayışı sürdürülemez hale gelince döviz kuru yükseldi,
kurdaki yükseliş tamamı ithalata dayalı ekonomideki fiyatların ve enflasyonun artmasına neden oldu, artan enflasyonu dizginleyebilmek için yapılan faiz artışları da ekonomik durgunluğu ve iflasları beraberinde getirdi.
Uzun süre boyunca ekonomik krizi inkar eden AKP, nihayetinde Yeni Ekonomik Program adı altında bir tür IMF
programı kabul ederek, krize karşı mücadele edeceğini
açıkladı.
Yaşadığımız deneyimler, neoliberal politikalar altında uygulanan her türden krizden çıkış programının halkın daha
fazla yoksullaşmasıyla sonuçlandığını göstermektedir.
Yeni Ekonomi Programının bize vadettiği şey, emekçiler
ve geniş halk kesimleri için daha fazla yoksullaşma ve hak
kaybıdır.
Emek karşıtı bu program ücretlerin enflasyonun daha
altında artmasını öngörmektedir; işgücü piyasasının esnekleştirilerek güvenceli istihdamın ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir; sosyal güvenlik şemsiyesinin daha
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da daraltarak bireyleri özel sosyal güvenlik ve emeklilik
programlarına yönlendirmektedir; kıdem tazminatını
fona dönüştürerek işçilerin kazanılmış haklarını gasp etmek istemektedir.
Tüm bu hedeflere bir bütün olarak bakıldığında aslında
bu programın IMF’nin dayattığı bir kriz programı olduğu
görülmektedir.
Neoliberal politikaların yarattığı krizi neoliberal çözümlerle aşmak mümkün değildir. Bu yanlış politikalar bir an
önce terkedilerek, rant ekonomisi yerine üretim ekonomisinin, sermaye öncelikleri yerine kamusal çıkarların,
lüks ve savurganlığa dayalı yönetim anlayışı yerine tasarrufların, günü kurtarma anlayışı yerine planlı kalkınmanın
hedeflendiği bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.
Krizden çıkış, emperyalist güçlerin, uluslararası tekellerin, çok uluslu şirketlerin isteklerine boyun eğmekle değil, halkın genel çıkarını gözeten, emekten yana kamucu
bir anlayışı hayata geçirmekle mümkündür.
TMMOB olarak bizler, yaşadığımı bu derin krizin faturasının emekçilere ödettirilmemesi için, halktan yana
kamucu politikaları savunacak, bu doğrultuda emek ve
meslek örgütleriyle yan yana mücadele edeceğiz.
Bu kapsamda DİSK, KESK ve TTB ile birlikte krizden çıkış için ortak bir emek ve mücadele programının oluşturulması için çabalarımız devam ediyor.
TMMOB emek haklarının korunması için mücadelesini
sürdürürken, bir yandan da meslek alanları üzerinden
ülke gerçeklerini tespit etmeye, çözüm önerileriyle ülke
ve halkımız yararına bilimsel ve teknik çalışma üretmeye
devam etmektedir.

Etkinlik Çalışmaları

Bugün gerçekleştirilen bu sempozyum da bu anlayışın
bir ürünüdür. Asansör sektörünün tüm bileşenlerini bir
araya getiren bu sempozyumda “Tasarım ve Teknoloji”
ana temasıyla sektördeki sorunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konacaktır.
Sizler de biliyorsunuz ki, tasarım ve teknoloji alanında
yaşanan her gelişme, o teknolojiye sahip olup kullananlarla kullanmayanlar arasındaki üretim ve gelişme hızını
daha da artırmaktadır. Bu durum, Ar-Ge faaliyetlerinin,
inovasyonun ve teknoloji üretiminin önemini daha da artırmaktadır.
Ülkemizin ekonomik öncelikleri ne yazık ki bu konuları içermiyor. Dolayısıyla bizim gibi teknolojik bağımlılığı
olan ülkelerde, uluslararası alandaki yeni gelişmeleri takip
etmek son derece önem kazanıyor.
Bununla beraber teknoloji iki aşamalı bir süreçtir. Teknolojiyi geliştirmek kadar, geliştirilen teknolojiyi kullanmak
da o sürecin parçasıdır.
Bunun da üretim, denetim, kontrol yöntemleri, kalite güvence sistemleri, eğitim, akreditasyon ve belgelendirme
gibi pek çok aşaması bulunmaktadır.
25 yıldır iletim teknolojileri ve asansör alanında gerçekleştirdiğimiz seminer ve sempozyumlarla alana ilişkin
standartların ve mevzuatın geliştirilmesine önemli katkılarda bulunduk.
Asansör tasarımı, projelendirilmesi, montajı, periyodik
kontrolü elektrik ve makine mühendisliği disiplinlerinin
konusuna girmektedir ve bu alanda çalışacak meslektaşlara yönelik eğitim ve belgelendirme faaliyetleri de Odalarımızca yürütülmektedir.
Elbette, güvenli, verimli, konforlu ve ekonomik asansör
hizmeti sunumunda bu eğitimlerin önemi büyüktür.
Sektörün gereksinim duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirme konusunda da Odalarımıza görev düşmektedir.
Ülkemizde kentsel dönüşüm projeleri ve dikey yapılaşmanın artması ile birlikte asansör sektörünün gelişimi de
daha fazla önemli hale gelmiştir.
Buna paralel olarak ülkemizde her yıl asansör facialarında
birçok vatandaşımız yaşamını yitirmekte, birçoğu engelli
olmaktadır. Bunun nedeni asansör denetimlerinin yeterli
kalite ve sıklıkta yapılmamasıdır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yetkili montaj ve
bakım firmalarına yönelik denetimleri genişletmesi ve
“merdiven altı” tabir edilen bakım firmalarının faaliyetlerini engellemesi elzemdir.
Periyodik kontrol sonucu uygunsuz bulunan asansör ve
bakımcı firmalara Bakanlıkça yaptırımda bulunulması ve
periyodik kontrollere ilişkin bakım firmalarının sorumluluklarının artırılmasının gerekliliği tartışılmazdır.
Asansör yönetmeliklerine ve standartlara uygun üretim
ve bakım, piyasa gözetim ve denetimi ile periyodik kontrol uygulamalarında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin
etkin koordinasyon zeminlerinin yaratılması önem taşımaktadır.
Sektörün disipline edilebilmesi için Bakanlığın Piyasa Gözetim ve Denetimi kapsamında asansör ve montaj firması
denetimleri yanı sıra onaylanmış kuruluşları da denetlemesi ve bu konuda mevzuat çalışmalarını ivedi olarak
tamamlanmalıdır.
Ülkemiz, iş kazaları açısından Avrupa’da birinci, dünyada
ise üçüncü sırada yer almaktadır.
Gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında ülkemizdeki şantiyelerin güvenlik kültürü açısından son derece zayıf olduğu
bilinen bir gerçektir. Son yıllarda yüksek katlı toplu konut
inşaatlarında meydana gelen asansör kazalarıyla bu durum bir kez daha tescillenmiştir.
Bu çerçevede; asansörlerle ilgili olanlarda dahil olmak
üzere tüm firmaların çevre, sağlık ve emniyet yönetim
sistemlerinin kurulması, asansör firmalarının şantiyeleri
için iş emniyeti konusunda kuralların belirlenmesi, çalışanların eğitilmesi, kuralların uygulanmasının sürekli olarak denetlenmesi önemlidir.
Eminim ki; üç gün sürecek etkinlik boyunca konunun uzmanları bu noktalara değinecek ve sektörün gelişimi için
katkı koyacaktır.
Sempozyumumuzun başarılı geçmesini diliyor, hepinizi
bir kez daha sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum”
Konuşmaların ardından Oda ve sektör temsilcileri tarafından açılış kurdelesi kesilirken, daha sonra sergi alanı
gezildi.
Üç gün süren sempozyumun son oturumunda hazırlanan
sonuç bildirisi ise kamuoyuna ayrıca açıklanacak.
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X. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ
DÜZENLEME KURULU II. TOPLANTISI
Odamız adına Adana Şube sekreteryalığında düzenlenecek olan X. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’nin
Düzenleme Kurulu 2. Toplantısı 06 Ekim 2018 tarihinde Adana Şubede yapıldı.
Açılış konuşmalarını Oda Yönetim Kurulu Sayman üyesi
Bedri Tekin ve Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi’nin
yaptığı toplantıda Kongre Sekreteri Arzu Özdal İdem hazırlık çalışmaları hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde
bulundu.
Düzenleme Kurulu Toplantısında, Kongrenin daha etkin
ve verimli geçebilmesi için yapılan çalışmalar tartışıldıktan
sonra, toplantı dilek ve öneriler ile kapandı.
Gündem:
- Kongrenin Uluslararası olması
- Kongre Ana Temasının Belirlenmesi
- Kongre Afişinin Belirlenmesi
- Kongre Bilim Kurulu Önerisi
- Yurtdışından katılacak konuşmacılar için konu başlığı
önerileri
- Kongre Danışmanlar Kurulunun Belirlenmesi
- Kongre Bütçesinin Güncellenmesi
- Kongrede Ele Alınacak Bildiri Konularının Belirlenmesi
- Kongrede Ele Alınacak Panel/Konferans Konularının
Belirlenmesi
- Dilek ve Öneriler
Toplantıya Katılanlar:
Bedri Tekin 		
Mustafa Yazıcı 		
Mehmet Samim Aldık
Ozan Deniz Toprak
M. Selçuk Göndermez
Ahmet Turan Dörtdemir
M. İlker Altıok 		
Cem İdem 		
Ali Özdemir 		
Tarık Akmanlar 		
Niyazi Kantar 		
Yasemin Yeşil 		
Ramazan İnan 		
Aziz Avukatoğlu 		
Nezihe Hanecioğlu
Tuncay Korkmaz 		
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Merkez
Merkez
Adana Şube
Adana Şube
Adana Şube
Adana Şube
Adana Şube
Adana Şube
Adana Şube
Adana Şube
Ankara Şube
Bursa Şube
Denizli Şube
Edirne Şube
Eskişehir Şube
İstanbul Şube

Dilek Ferda Yamanlar
Hasan Emir Kavi 		
Mustafa Demiryürek
Ataol Torun Öztorun
Mahmut Teberik 		
Hüseyin Atıcı 		
Arzu Pekdur 		
Semiha Dostlar		
M. Can Eren 		
Serkan Arıkan İsken
Hikmet Pekdur 		
Arzu Özdal İdem 		
Sercan Şahin 		

İzmir Şube
Adana Şube
Adana Şube
Adana Şube
Endüstri Mühendisi
Makina Mühendisi
Makina Mühendisi
ÇSGB İş Teftiş Adana Grup Bşk.
Adana Tabip Odası
İskenderun Enerji Üretim A.Ş.
Adana Şube Müdürü
Kongre Sekreteri
Kongre Sekreteri

- Kongrenin Uluslararası olması hk.
MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi ve Kongre
Sekreteri Arzu Özdal İdem Kongrenin uluslararası kongre olarak düzenlenmesine ilişkin Yürütme Kurulunun değerlendirmelerini anlattı. MMO OYK Üyesi Bedri Tekin
ICOH, ILO, DISK, KESK, TÜRK-İŞ, WHO VE ÇSGB, İSGÜM ile yaptığı görüşmeleri aktardı.
Dokuzuncusu yapılacak olan Kongrenin uluslararası olma
hedefinin bu kongrede gerçekleştirilmesi için uygun koşulların ve birikimin oluştuğuna ilişkin görüş birliğine varıldı.
Kongrenin 23-26 Ekim 2019 tarihinde Çukurova Üniver-

Etkinlik Çalışmaları

sitesi Mithat Özhan Amfisinde yapılmasına, daha önceki
yıllarda kullanılan salonlara ek bir salonun daha tahsisini
sağlamak üzere üniversite ile görüşülmesi için yürütme
kuruluna yetki verilmesine,
Kongrenin Uluslararası olmasının gerekliliklerinden olan
en az 5 farklı ülkeden konuşmacının ICOH, ILO, DISK,
KESK, TÜRK-İŞ, WHO VE ÇSGB, İSGÜM tarafından
sağlanması,
Uluslararası katılımcıların Açılış Oturumu, Panel veya
sözlü bildirilerde konuşmacı olarak destek vermesi, katılımcıların yol masraflarının kurumlar tarafından, konaklama ve diğer ihtiyaçların Kongre bütçesinden karşılanması
için gerekli çalışmaların yapılmasının OYK’ya önerilmesine,
- Kongre Ana Temasının Belirlenmesi hk.
1) Gelecek İçin İSG
2) Güvenli İşyeri Sağlıklı Gelecek
3) Tek Yol Güvenlik
4) Slogan Değil Önlem, Erteleme Değil Uygulama
5) Güvenli YARINLAR için BUGÜN İSG
Kongre Ana Teması olarak Kongre Yürütme Kurulu tarafından belirlenen 5 öneri üzerinde konuşuldu. Öncelikle 4 ve özellikle 5 no lu öneriler uygun görüldü. Diğer
önerilerinde kongre duyurusu için yapılacak tüm çalışmalarda alt başlık olarak kullanılmasına, Yürütme Kurulu
tarafından belirlenecek, Ana temanın OYK onayına sunulmasına,
- Kongre Afişinin Belirlenmesi hk.
5 ayrı afiş örneği paylaşıldı. Paylaşılan 2. Afiş uygun görüldü. Daha önce kullanılan baretli logonun yeniden düzenlenmesine karar verildi.
- Kongre Bilim Kurulu Önerisi hk.
Katılımcılar, kongrenin Uluslararası olmasının gerekliliklerinden birisinin “Bilim Kurulu “ oluşturulması olduğunu
belirttiler.
Bildirileri bilimsel açıdan değerlendirecek olan kurulun
farklı disiplinlerden uzmanlıklar göz önünde bulundurularak Yurtdışı, Yurtiçinden belirlenecek kişiler ve Yürütme Kurulu Üyelerinden oluşturulması ve “Bilim Kurulu”
oluşturulması önerisinin OYK değerlendirilmesine sunulmasına,
Şubeler, Kurul için önerdikleri isimleri, 22 Ekim 2018 ta-

rihine kadar Kongre Sekreteryasına iletecek, OYK onayı
ile kesinleşecektir.
- Yurtdışından katılacak Konuşmacılar için konu
başlığı önerileri hk.
- KOBİ’de İSG Hizmetleri Örnekleri
- İSİG Hizmetlerinde Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm
Önerileri
- Sanayi İşletmelerinde İş Kazası ve Meslek Hastalığı Önleme Stratejileri(Politikaları)
- Yeni teknolojiler ışığında makinalardan kaynaklı kazalar
ve emniyet uygulamaları
- Ulusal İSİG Sisteminin yaratılması ve kültüre yansımasında araçlar ve yöntemler
- Vision Zero: A World of Work Without Fatal and Serious Accidents and Diseases Hans-Hort Konkolewsky
(ISSA)
- Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İSİG Problemleri Ve Çözüm Önerileri
- İSİG ve Örgütlenme
Yürütme Kurulu tarafından önerilen başlıklara ek olarak
Şubelerinde önerilerini 22 Ekim 2018 tarihine kadar her
konu başlığının altına kısa bir açıklama ekleyerek kongre
sekreteryasına iletmesine,
- Kongre Danışmanlar Kurulunun Belirlenmesi hk.
4. gündem maddesindeki değerlendirme çerçevesinde
davranılmasına,
- Kongre Bütçesinin Güncellenmesi hk.
Kongrede dağıtılması için Çanta ve flash bellek yapılmaması, sadece bez çanta yapılmasına,
Kongre web sayfasının yeniden düzenlenmesi için MMO
Merkez ve İstanbul Şube bilgi destek birimleri ile görüşülmesine, Kongre için özel bir aplikasyon çalışması içinde maliyetin araştırılmasına,
Katılım Ücreti 450TL (KDV dahil) erken kayıtlarda 400TL
(KDV dahil) olarak belirlenmesine delege ücretinin Panelist olarak davet ettiğimiz konuklarımız haricinde sözlü ve
poster bildiri sunan katılımcılardan da alınmasına,
- Bildiri Konularının Belirlenmesi hk.
Düzenleme Kurulu toplantısında daha önceki Bildiri konularına yapılan ek konularla birlikte yeterli olduğuna
yeni bir ek gerekmediği ve bildiri konularının bu haliyle
yayınlanmasına karar verildi.
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I. ULUSLARARASI / X. ULUSAL İSİG KONGRESİ
BİLDİRİ KONULARI
1.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu, Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler
2.İSİG Alanında Ulusal-Uluslararası Mevzuat, Yönetim
Sistemleri ve Standartlar (ILO Sözleşmeleri, AB Direktifleri, Ulusal Kanun, Yönetmelikler, Standartlar )
3.Kamu Sektöründe İSİG Uygulamaları
4.İş Kazaları: Nedenleri, Sonuçları, Önleme, Değerlendirme, Bildirim, Kaza Analizi
5. Meslek Hastalıkları, İşe Bağlı Hastalıklar
6.İSİG ile Toplum Sağlığı Etkileşimi
7.Örnek İSİG Uygulamaları (Kamu ve Özel Sektör)
8.Çalışanların İSİG Eğitimleri (Teorik- Uygulamalı- İşbaşı
Konuşmaları- Ölçme Değerlendirme)
9.İSİG’de Ölçme Değerlendirme
10. İSİG’ de Mesleki Eğitim – Mesleki Yeterlilik,
11. İSİG Kültürü, İSİG Politikaları ve Yaygınlaşması, İSİG’
de Liderlik
12. İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği (GörevYetki- Sorumluklar, Karşılaşılan Sorunlar, Saha Uygulamaları, Mesleki Sorumluluk Sigortası)
13. İşyeri Sağlık-Güvenlik ve Ortak Sağlık-Güvenlik Birimleri
14. İşyerlerinde ve Ülke Düzeyinde İSİG Örgütlenmesi
ve Denetim Modelleri
15. Acil Durumlarda Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
16. Tehlike ve Risk Kavramları
17. Çalışanlarda Risk Grupları ve İSİG (Kadın, Çocuk,
Genç, Yaşlı, Göçmen, Engelli)
18. Esnek İstihdam Biçimleri ve İSİG’ e Etkisi
19. Risk Değerlendirmesi
20. İSİG’de Önleme ve Koruma
21. İşe Devamsızlık (Absenteeism) ve Önleme
22. İş Ekipmanlarında Güvenlik ve Periyodik kontroller
23. Kişisel Koruyucu Donanımlar ve CE
24. İşyeri Ortam Faktörleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik,
Psikolojik, Ergonomik,Tozlar vb.) ve Korunma
25. Psikososyal Tehlikeler (Stres, mobbing vb.) ve Güvenlik
26. KOBİ’ de İSİG Hizmetleri
27. Kapalı Alanlarda İSİG Uygulamaları
28. Tarımda İSİG
29. Taşıma, İstifleme ve Depolamada İSİG
30. Yüksekte ve Düşme Tehlikesi Olan Çalışmalarda İSİG
31. Kaynaklı İmalat Çalışmalarında İSİG

14

bülten 245
kasım 2018

32. Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik
33. Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik
34. Ekranlı Araçlarla Yapılan Çalışmalarda İSİG
35. Ergonomi
36. İSİG Çalışmaları ve Etik
37. Endüstriyel Hijyen
38. Yangın Güvenliği
39. Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve İSİG
40. Proses Güvenliği
41. Büyük Endüstriyel Kazalar (BEKRA, SEVESO)
42. İSİG’de Teşvik Uygulamaları
43. Sektörel İSİG Profesyonelliği
44. İSİG’ de Sürdürülebilirlik
45. İşyerlerinde Çağdaş Teknolojinin Getirdiği Yeni Tehlikeler (GSM, Radyo frekans, Çoklu Kimyasal Duyarlılık
Sendromu, Nanoteknoloji)
46. Kentsel Dönüşümde İSİG
47. Sporda İSİG
48. Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okullarında İSİG
49.Tünel İnşaatında İSİG
50.İSİG özel yazılımlar ve İBYS süreci
51.İSİG Lisans ve Lisansüstü çalışanlara yönelik Eğitimler
52.İSİG Yönetim sistemleri
53.OSHAS 45001 yönetin Sistemleri ve Uygulamaları
54.Kentsel Dönüşümde İSİG ve Asbest
55.İSİG’de Yerel ve Bölgesel İş birlikleri
- Kongrede Ele Alınacak Panel/Konferans Konularının Belirlenmesi hk.
Panel ve Konferans konuları belirlenirken İzmir’de 27-28
Eylül 2018 yapılan ve büyük ilgi gören Yangın Seminerindeki konu başlıklarının da Kongre Yangın Oturumu için
değerlendirilmesine, Diğer Panel ve Konferans konularının değerlendirilerek daha sonraki toplantıda belirlenmesine,
- Dilek ve Öneriler
Tüm Şubelerimizin Kongremizin duyurusu ve düzenlemede etkin çalışma yapmasına,
Düzenleme Kurulu Toplantılarına katılım dahil üstlendikleri sorumlulukların yerine getirilmesi için daha duyarlı
davranılması gerektiği görüşünün iletilmesine
Yukarıda alınan kararların Oda Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verildi.

Basın Açıklamaları

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYAT ARTIŞLARI SÜRÜYOR
DAR VE SABİT GELİRLİLER İLE TÜM EMEKÇİLERE KAMUSAL
DESTEK SAĞLANMALIDIR
Doğal gaz satış fiyatlarına 1 Ekim’den geçerli olmak üzere yapılan zamlar üzerine Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener tarafından 1 Ekim 2018 tarihinde bir basın açıklaması yapıldı.
Elektrik ve doğal gaz satış fiyatlarında 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm tüketici gruplarını
etkileyen artışlar üzerine Odamızın Enerji Çalışma Grubu
tarafından yapılan ve 13.08.2018 tarihinde kamuoyuna
açıkladığımız; Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına Yapılan
Son Zamların Analizi başlıklı kapsamlı çalışmada, konutlardan sanayiye bütün toplumu etkileyen zamların neden
1 Ağustos’ta uygulandığını, geciktirilip-geciktirilmediğini,
gerekçelerini, olası sonuçlarını, fiyatlarının belirlenmesine yönelik düzenlemelerin durumunu irdelemiştik.
Açıklama ve Raporda,1 Ağustos’ta yapılan zamları yenilerinin izleyeceği de belirtilmişti. Eylül ayı başında yapılan
zamları da 03.09.2018 tarihli basın açıklamamızda ele almıştık.
Doğal gaz satış fiyatlarına 1 Ekim’den geçerli olmak üzere
yapılan zamlar sonrasında, 2018 yılı içinde yapılan zamlar
ve toplam artış rakamları aşağıdadır.

rında yapılan artışlarla tamamen olmasa da sübvansiyon
büyük ölçüde kaldırılmıştır.
Konutlar, işyerleri, yıllık tüketimi 300.000 m3’ün altında
olan sanayi kuruluşları için BOTAŞ’ın Ekim 2018 cari satış
fiyatları, ortalama 1 USD=6 TL kabulü ile 160 USD/1000
m3 düzeyindedir. Yıllık tüketimi 300.000 m3’ten fazla
olan sanayi kuruluşları için son yapılan % 18,5 zamla satış
fiyatı 225 USD/1000 m3 yükselmiş olsa da, bu fiyatlar da
BOTAŞ’ın cari 270-370 USD/1000 m3 gaz alım fiyatlarından çok düşüktür. Bu rakamlar, doğal gazda sanayi,
ticarethane ve konut tüketicileri için sübvansiyonun eskiye göre azalmakla birlikte halen devam ettiğini göstermektedir.

Kime Destek Verilmeli?
Kamusal destek yalnız dar ve sabit gelirlilere ve emekçilere sağlanmalıdır.
Çünkü konut tüketicilerinin durumu hiç de parlak değildir. 2018 içinde seçimler sonrasında, Ağustos, Eylül ve
Ekim ayı başında yapılan üç zamla, alış fiyatları % 29,53
oranında artmıştır. Kentsel doğal gaz dağıtım şirketleri,
son yapılan zam sonrasında serbest olmayan tüketiciler
için BOTAŞ’tan 0,988904 TL/m3 fiyatla satın alacakları
gazın fiyatına; birim hizmet ve amortisman bedeli, 0,0223
TL ÖTV ve % 18 KDV ekleyeceklerdir.

Sübvansiyonların Durumu?
Ağustos 2018’e kadar elektrik üretimi için temin edilen
doğal gaz sübvanse edilmiştir. Başka bir ifade ile doğal
gazla elektrik üreten santrallara gaz, maliyet rakamlarının
altında verilmiş, yatırımcı özel şirketler kamu zararı pahasına desteklenmiştir.
Elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz için BOTAŞ’ın
01.08.2018 tarihinden itibaren uygulayacağı 270 dolar/1000 m3 ise, BOTAŞ’ın gaz alım fiyatlarına yakındır.
Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatla-

Kentsel doğal gaz dağıtım şirketlerine ödenen birim
hizmet ve amortisman bedeli, kentlere göre değişiklik
gösterdiği gibi, yıl içinde enflasyon oranlarına göre de
artmaktadır. GAZBİR verilerine göre 2017 sonunda en
yüksek birim hizmet ve amortisman bedelinin 0,371893
TL olduğu dikkate alındığında ve 2018 enflasyonu % 30
olarak kabul edilir ise, konut tüketicilerinin 1 m3 doğal
gaz için ödeyeceği bedel 1,76 TL’ye varabilecektir.
GAZBİR verilerine göre Türkiye’de 2017’de bir hanenin
yıllık ortalama gaz tüketimi 1.017 m3 olup, bu rakam Ankara için 1.099 m3’tür. Bireysel (kombi) ısıtmanın yay-
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gın olduğu Ankara’da bir konutun Ekim 2018 için geçerli
olan KDV dahil 1,6070 TL/m3 Başkent Gaz satış fiyatı
üzerinden, yıllık doğal gaz faturası 1,6070 TL/m3 x 1.099
m3=1.766 TL’ye ulaşmaktadır. Aylık ortalama ise 147
TL olmaktadır.
Asgari yaşam standardında dört kişilik bir ailenin aylık 230
kWh tüketimi ile elektrik faturası Ekim başında yeni bir
zam olmaz ise 126 TL’yi geçen bir konutun; aylık doğal
gaz ve elektrik faturası 273 TL’ye varmaktadır. Bu tutar
1.603,12 TL olan asgari ücretin % 17’sidir.
Diğer yanda, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artış başka birçok ürün ve hizmetin fiyat artışlarının da gerekçesi
olacak ve enflasyon oranı düşmek bir yana % 30’ları aşabilecektir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak ısrarla
tekrarlıyoruz.
Hiç bir zaman gerçekleşemeyen düşük oranlı enflasyon
tahminleri ile ücretleri çok yetersiz artan emekçilerin
maaşları ve asgari ücret, mevcut yüksek enflasyonu dikkate alan yüksek bir oranda artırılmalı ve asgari geçim
indirimi asgari ücret tutarına yükseltilmelidir.
Doğal gaz satış fiyatlarında sübvansiyon yalnızca düşük
gelirli konut tüketicileri için sağlanmalı, enerji yoksunlarına ise bedelsiz elektrik ve doğal gaz desteği verilmelidir.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FİYATLARI VE ZAMLARI İNCELEME RAPORU
Odamızın Enerji Çalışma Grubu’nun bu zamlardan hareketle hazırladığı, Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları ve
Zamları İnceleme Raporu Ekim 2018’i kamuoyuna sunuyoruz.

Bu Yıl İçinde Elektriğin Fiyatı Farklı Tüketici
Grupları İçin Yüzde 45,0–72,3, Doğal Gazın
Fiyatı Yüzde 29,5–112,5 Oranlarında Arttı
Elektrik ve Doğal Gaz Zamlarının Etkisi ile
Yıllık Enflasyonun Yüzde 30’ları Aşması Şaşırtıcı
Olmayacaktır
Hayat Pahalılığından Ezilen Çalışanların
Ücretleri En Az Yüzde 40 Artırılmalı, Asgari
Ücret Vergi Dışı Bırakılmalıdır
Bilindiği üzere elektrik ve doğal gaz satış fiyatlarında 1
Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm tüketici gruplarını etkileyen yeni artışlar yapılmıştır. Odamızın
Enerji Çalışma Grubu’nun bu zamlardan hareketle hazırladığı, Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları ve Zamları İnceleme Raporu Ekim 2018’i açıklamamızın ekinde tam metin
olarak kamuoyuna sunuyoruz.
1 Ekim’de yapılan zam sonucu değişik tüketici gruplarına
uygulanan elektrik tarifeleri (vergi ve fonlar dâhil olmak
üzere), bir önceki zammın uygulandığı Eylül 2018’e göre
yüzde 9–18,5 oranlarında, 2018 yılı ilk on ayı itibarıyla
da yüzde 45,0–72,3 oranlarında artmıştır. 1 Ekim 2018
itibarıyla 2017 Eylül ayına göre en yüksek oranda artış,
yüzde 72 ile sanayi (orta gerilim) elektrik fiyatında olmuş-
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tur. Mesken elektrik fiyatı yüzde 44,2; BAŞKENT GAZ
abone satış fiyatı yüzde 38,6; BOTAŞ serbest tüketici satış fiyatı yüzde 29,5 oranında artmıştır. Yine 1 Ekim’de
yapılan zam sonucu değişik tüketici gruplarına uygulanan
doğal gaz tarifelerinin 2018 yılı içindeki artış oranları da
yüzde 29,52–112,5’tir.
Asgari tüketim üzerinden yapılan hesaplamalara dayanarak 4 kişilik bir ailenin bir ayda en az 230 kilovat saat
elektrik harcadığı kabul edildiğinde, fon ve vergi kesintileri dâhil aylık elektrik faturası en az 137,4 TL’ye çıkmıştır. Bireysel (kombi) ısıtmanın yaygın olduğu Ankara’da,
bir konutun Ekim 2018 için geçerli olan KDV dahil
1,6070 TL/m3 gaz satış fiyatı üzerinden yıllık doğal gaz
faturası en az 1,6070 TL/m3 x 1.099 m3= 1.766 TL’ye
ulaşmaktadır. Yani aylık ortalama doğal gaz faturası en
az 147 TL olmaktadır. Buna göre asgari yaşam standardındaki dört kişilik bir ailenin aylık doğal gaz ve elektrik
faturası başkent Ankara’da en az 284 TL’ye varmaktadır.
Bu tutar, 1.603,12 TL olan asgari ücretin % 17,7’sidir.
Son bir yıl içinde resmi tüketici enflasyonu (TÜFE) artışı yüzde 24,52, üretici fiyat endeks (ÜFE) artışı yüzde
46,15 olarak gerçekleşmiştir. ÜFE’nin bu denli yüksekliğinin önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarına olumsuz
etkide bulunacağı bilinmektedir. Çalışanların ve emeklilerin ücret/maaş artışlarının, döviz, ÜFE, TÜFE, elektrik,
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doğal gaz fiyat artışlarının çok gerisinde olduğu da açık bir
gerçekliktir. Yaşamlarını birçok zorluklara göğüs gererek
ve zorunlu harcamalarını bile her geçen gün daha da kısarak yapan ücretli çalışanlar ve küçük özel işletmeler, bu
fiyat artışlarından ve yaratacağı olumsuzluklardan en çok
etkilenecek kesimlerdir. Merkez Bankası Eylül 2018 Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu da göstermektedir ki, enerji
zamlarının yaratacağı maliyet artışları nedeniyle mal ve
hizmet fiyatlarında Kasım-Aralık aylarında gündeme gelecek fiyat artışları, göstermelik fiyat denetimleri ve sınırlı
sayıda üründeki küçük fiyat indirimlerine karşın yıllık enflasyon yüzde 30’u aşabilecektir.

Ne Yapmalı?
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak bir kez daha
belirtiyoruz:
Genel olarak enerji, özel olarak elektrik sektörü
toplum çıkarları ve kamusal planlama eksenlerinde
yeniden düzenlenmelidir
- Elektrik enerjisi faaliyetleri, toplum çıkarlarının korunmasını esas alan bir kamu hizmetidir. Temelleri 1980’li
yıllarda atılan, 2002’den bu yana hız kazanan, hizmetin
kamusal niteliğini ve toplum çıkarlarını esas alarak verilmesi gereğini göz ardı eden ve sektörü piyasanın isteklerine bırakan anlayış ve uygulamalar son bulmalı; genelde
enerji sektörü, özelde de elektrik üretim-iletim-dağıtımı,
toplum çıkarlarını gözeten kamusal bir planlama anlayışı
ve toplumcu bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmelidir.
- Bugüne değin, enerji ihtiyacını karşılamak üzere genelde ithal enerji kaynağı kullanılmış ve kamusal bir planlama
anlayışı ile değil yalnızca piyasanın isteklerini gözeten ve
ithal kaynaklara dayalı yüksek maliyetli yatırımlar yapılmış, sonuçta enerjideki dışa bağımlılık Türkiye için ciddi
boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle bundan sonra izlenmesi
gereken politikanın esası; “önce enerji verimliliği için yatırım yapılması, bu yatırımlarla sağlanan tasarrufların yanı
sıra talebin yönetilmesi, mevcut tesislerin verimliliğinin
artırılması, elektrik dağıtım ve iletim şebekelerindeki teknik kayıpların azaltılması ve bütün bu uygulamalar yeterli
olmaz ise, ancak o zaman yenilenebilir kaynaklara dayalı
enerji üretim tesisi yatırımı” olmalıdır.
- Enerji kullanımını azaltan, enerjiyi verimli kullanan,
enerjiyi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan, yurt içinde üretilen ekipmanlarla temin eden bir paradigmaya geçiş sağlanmalıdır.

Kamu çalışanlarının, işçilerin, tüm emekçi ve
emeklilerin ücret ve maaşları ile asgari ücretleri
artırılmalıdır
- Bugüne değin kamu çalışanlarının, işçilerin, emeklilerin
ücret ve maaşları ile asgari ücret, hiç bir zaman tutmayan ve gerçek enflasyon oranlarının çok gerisinde kalan
oranlarda artırılmış ve bu kesimlerin gelirleri reel olarak
gerilemiştir.
- Kamu emekçilerinin ve tüm emeklilerin maaşları, asgari ücret ve işçi ücretleri yüzde 30–35 enflasyon oranı
dikkate alınarak, en az yüzde 40 artırılmalı, asgari geçim
indirim tutarı asgari ücrete eşitlenmeli ve tüm maaş ve
ücretlerin asgari ücret tutarı kadar bölümü vergi dışı kalmalıdır.
Vergiler düşürülmelidir
- Doğal gaz ve elektrikte mesken aboneleri için maliyet
unsuru olan yüzde 18 KDV oranı düşürülmelidir.
- Elektrik fiyatlarını artıran, mesken abonelerinin sırtına
yıkılan ve kamu yararına değil siyasi iktidarın yayın organı
olarak çalışan TRT’ye zorunlu ödenen paylar kaldırılmalıdır.
Yoksul ve yoksunlara enerji desteği verilmelidir
- Düşük gelirli konut tüketicileri için doğal gaz satış fiyatlarında sübvansiyon sağlanmalı, enerji yoksunlarına ise
bedelsiz elektrik ve doğal gaz desteği verilmelidir.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
bülten 245
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2019 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
KRİZİN FATURASINI HALKA YÜKLÜYOR
Oda Başkanı Yunus Yener, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine 31 Ekim 2018 tarihinde
bir açıklama yaptı.
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM’ye
sunuldu ve ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Kanun Teklifi, 16 yıldır hazırlanan bütçeler gibi iktidarın sosyal sınıflara, toplumsal hak ve özgürlüklere ve demokrasiye ilişkin duruşunun bir belgesi
niteliğindedir. İlk kez Cumhurbaşkanı tarafından Meclise
sunulan bütçe, yine demokratik katılımdan uzak ve Meclisin bütçe yapma hakkını ihlal eder bir şekilde hazırlanmıştır. İşçinin, emekçinin, köylünün, emeklinin, yoksulun,
kadının, çocuğun, gencin, bir bütün olarak toplumsal alanın büyük bir bölümünü dışlayan bütçe kamu yatırımları
ile sosyal güvenlik harcamalarını kısma ve vergi gelirlerini
artıran yanlarıyla dikkat çekmektedir.
2019 yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katkı
sunması bakımından Odamızın tasarı hakkındaki
değerlendirmeleri şu şekildedir:
2019 yılına ilişkin teklif edilen bütçe rakamlarına göre,
bütçe giderleri 2018’e göre yüzde 17 artırılarak 960 milyar 976 milyon TL büyüklüğünde belirlenmiştir. 2018 yılı
faiz harcamalarının tahmini gerçekleşmesinin bütçe payı
yüzde 9 iken, 2019 yılı için yüzde 12’ye çıkması bekleniyor. 2018’e göre 2019 yılında yüzde 54 artış yaşaması
beklenen faiz harcamalarının 2018 yılı için tahmin edilen
büyüklüğü 76 milyar 400 milyonken, 2019’da 117 milyar
317 milyon olarak teklif edilmektedir.
Diğer yandan öncelikle belirtmeliyiz, ülkemizin içinden
geçmekte olduğu kriz sürecinde bütçe, krizin faturasının
hangi kesimler üzerinde daha ağırlaşacağını belirleyen
araçlardan biri konumundadır. Bilindiği gibi iktidar, 16
yıldır bir IMF reçetesi olan “mali disiplin programı” uygulamaktadır. Nam-ı diğer “kemer sıkma programı” olan
ve emekçilerin kazanımlarını eritmeyi amaçlayan mali disiplinin, bugün kriz bahanesiyle daha da ağırlaştırıldığı ortadadır. Diğer taraftan yaklaşmakta olan yerel seçimlerle
birlikte iktidarın oy odaklı sosyal yardımlara yönelmesi,
yükselen faiz ödemeleri ve bir kara deliğe dönen cari
transferler bütçe harcamalarındaki şişmenin önüne geçilememesine ve bütçe açıklarına yol açmaktadır. Sonuç
olarak, verilen bütçe açıklarının eğitim, sağlık, sosyal gü-
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venlik başta olmak üzere toplumsal refaha katkı sunacak
harcamalardan değil, eşitlik ilkesini yok sayan, siyasi çıkar
amaçlı harcamalar ve ekonominin çarpık yönetilmesinin
bir sonucu olan yüklü faiz ödemelerinden kaynaklandığı
izlenmektedir.
Gelirler yönüyle de adaletsizlik 2019 bütçesinde sürmektedir. 2019 yılı merkezi yönetim bütçe teklifine göre bütçe gelirleri, 2018 yılı gerçekleşme tahminine göre yüzde
17’lik bir artışla 880 milyar lira olarak belirlenmiştir. 2019
yılında bütçe gelirlerinin yüzde 86’sını oluşturması beklenen vergi gelirlerinin ise yaklaşık yüzde 20’lik bir artışla 756 milyar 495 milyon lira olması teklif edilmektedir.
Bunun yanı sıra düşük gelirli vatandaşların bütçesinden,
yüksek gelirlilere göre daha fazla pay alan dolaylı vergiler, toplam vergilerin yüzde 70’ini oluşturmaya devam
etmektedir. Özel tüketim vergisinde 2018’e göre bu yıl
yüzde 15,32 artış, ithalde alınan KDV’de yüzde 25 artış,
dahilde alınan KDV’de ise yüzde 18’lik bir artış önerilmektedir. Kurumlar vergisi artışı ise yüzde 10 ile sınırlı
tutulurken, çoğu işçi ve emekçiden tahsil edilen gelir vergisindeki artış yüzde 25’e sıçramıştır.
2019 Bütçe Kanunu Teklifinde en büyük artışlardan birisi
Diyanet İşleri Başkanlığı’na yapılmıştır. Diyanet bütçesi 2018’e göre yüzde 34 artırılırken, Cumhurbaşkanlığı
bütçesi de yaklaşık yüzde 29 artırılmıştır. Kriz bahanesiyle, eğitim, sağlık, yatırım, sanayi alanlarına yeterli kaynak
ayrılmazken, Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet’teki artışlar,
iktidarın toplumsal faydaya sırtı dönük bütçe anlayışını
ortaya koymaktadır. Toplumu dini politikalarla kuşatarak
tek adam rejimini inşa eden bu anlayışın bir başka yansıması ise eğitim alanında görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde yüzde 23 artış yapılmış, fakat bu artışın
çoğu imam hatip ortaokulları ve liselerinden sorumlu Din
Öğretimi Genel Müdürlüğü bütçesindeki artıştan kaynaklanmıştır. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne her yıl
rekor düzeyde bütçe ayıran iktidar 2017’de 3 milyar 946
milyon lira ayırdığı bütçeyi 2019’da 8 milyar 679 milyon
liraya çıkarmaktadır.
İktidarın ekonomi politikaları ile günden güne kan kaybe-
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den sanayi ve yatırım alanları önceki yıllarda olduğu gibi
bu yıl da bütçenin dışlanan alanları olmuştur. Ülkemizde
süregiden sanayisizleşme ve yatırımsızlık 2018 yılında da
sürmüş ve bütçe teklifi ile 2019 yılına da taşınmıştır. Tüm
dünya yapay zeka, nesnelerin interneti gibi üretimde ileri
teknoloji boyutunu tartışırken, ülkemizde milli gelir içindeki payı günden güne eriyen sanayiye bütçeden neredeyse pay ayrılmamaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
bütçesi 2019’da yüzde 4 düşüşle 8 milyar 141 milyon liradan 7 milyar 784 milyon liraya indirilmiştir.
Sonuç olarak temel göstergeleriyle 2019 yılı bütçe tasarısının, ülkenin ve halkın gereksinimlerine yönelik, toplumsal refahı ve gelir dağılımında adaleti sağlamayı amaçlayan
ve temel insan haklarına yönelik bir bütçe olmadığı açıktır. Özellikle bugün, yani 16 yıllık ekonomi politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmış olan kriz sürecinde,

görünen o ki bütçe, krizin faturasının emekçilerin sırtına
yüklenmesinde aracı olarak görülmektedir.
Son olarak ödenek harcamalarının yasal sınırların üzerinde kullanılıyor olması ile Varlık Fonu, İşsizlik Sigortası Fonu, Tanıtma Fonu, TMSF gibi bütçe dışı fonlar ile
bütçe dışı gelir ve harcamalar gibi faktörlerin kronikleşen
varlığı halkın ve Meclisin bütçe hakkına gölge düşürmekte, denetim, bütçe tekliği, bütünlüğü ve şeffaflık ilkelerinin dışında bir bütçe ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Bu anlayış ve uygulamalardan vazgeçilmeli,
demokratik, kalkınmacı ve toplumsal gereksinimlerle yükümlenmiş bütçe hakkını esas alan adaletli bir bütçe hazırlanmalıdır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLUYORUZ
Oda Başkanı Yunus Yener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95. yıldönümü vesilesiyle
25 Ekim 2018 tarihinde bir açıklama yaptı.
95 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetle birlikte ülkemizde
hilafet ve saltanat yerine ulusun egemenliği, laiklik ve çağdaş toplumsal yaşam, eğitim-öğretim birliği, kamu işletmeciliği ve kamu-toplum yararını esas alan bir kalkınma
yaklaşımı benimsenmiş ve bu tarihsel kazanımlar ülkemizi belirli bir gelişme sürecine de sokmuştu.
Ancak kuruluşunun 95. yılında ülkemiz cumhuriyet, demokrasi, laiklik değerlerinden hayli uzaklaşmıştır.

Cumhuriyet ulus-halk egemenliğinden ümmet, zümre,
yandaş, kişi egemenliğine doğru bir içerik ve anlam kaymasına maruz kalmıştır.
Parlamenter rejim, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü,
kamu yararı ile demokratik hak ve özgürlükler ayaklar
altına alınmış, geleneksel “yurtta sulh, cihanda sulh” politikası terk edilmiştir.
Ülkemiz emek sömürüsünün, işçi, kadın, çocuk cinayetlerinin mekânı olmuştur.
Cumhuriyetin ilanının 95. yılını böylesi bir ortamda kutluyoruz!
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
olarak her düzeyde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik,
laik, bilimin, aydınlanmanın, planlama-sanayileşme-kalkınma-istihdam bütünlüğünün, kamu-toplum yararının,
ülkede, bölgede, dünyada barış politikasının esas alındığı
bir Türkiye özlemiyle bütün üyelerimizin ve halkımızın
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basında Odamız

Ekim 2018
Odamız tarafından düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
teskon sodex Fuarı, Termodinamik Dergisinde “Teskon + Sodex
Fuarı ve Teskon Kongresi Nisan 2019’da,” Tesisat Dergisinde
“7. Teskon + Sodex İzmir Fuar ve Kongresi, Nisan 2019’da
düzenlenecek,” İnşaat Yalıtım Dergisinde “İklimlendirme sektörü
Teskon+Sodex 2019’da buluşuyor,” Doğalgaz Tesisat Klima
Dergisinde “Hvac Sektörü 7. Teskon + Sodex İzmir Fuarı ile İzmir’de
buluşuyor,” Metalsan, Sektörüm ve Termoklima Dergilerinde
“14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve 7. Teskon + Sodex
İzmir Fuarı ile Hvac sektörünün İzmir buluşması Nisan 2019’da”
başlıklarıyla haber yapıldı.
02/04.10.208
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Elektrik ve Doğalgaz Fiyat
Artışları Sürüyor Dar ve Sabit Gelirliler ile Tüm Emekçilere Kamusal
Destek Sağlanmalıdır” başlıklı açıklama, Evrensel Gazetesinde
“Asgari ücretin yüzde 17’si elektrik ve doğal gaza gidiyor,” Ankara
Başkent Gazetesinde “Zamlar enflasyonu yükseltecek,” Cumhuriyet
Gazetesinde “Zamlar bu kış ocak söndürür,” Aydınlık Gazetesi’nde
“Dar ve sabit gelirlilere kamusal destek sağlanmalı,” Yenigün
Gazetesinde “Doğalgaza 2018 yılında 3. zam,” Güneydoğu Ekspres
Gazetesinde “Doğalgaz ve elektriğe yine zam yapıldı,” (03.10.2018)
Burdur Yenigün Gazetesinde “Vatandaşın kış korkusu,” Çağdaş
Kocaeli ve Demokrat Kocaeli Gazetelerinde “Bu zamlara
alışmayacağız” ve (04.10.2018) Devrim Gazetesi’nde “Elektrik ve
doğalgaz fiyat artışları sürüyor” başlıklarıyla haber yapıldı.
15/21.10.2018
Odamızın Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ile birlikte düzenlediği
Asansör Sempozyumu ve Sergisi 2018, Posta Gazetesinde
“Asansör sektörü İzmir’de buluşuyor” (19.10.2018) İzmir 9 Eylül

Gazetesi’nde “Öğrencilere asansör kullanmayı öğrettiler,” Ticaret
Gazetesi’nde “Asansör sektörünün İzmir buluşması başladı” ve
Posta İzmir Gazetesinde (21.10.2018) “Yürüyen merdiven ve
asansör eğitimi aldılar” başlıklarıyla haber yapıldı.
19/23.10.2018
Oda Enerji Çalışma Grubu’nun hazırladığı, “Elektrik ve Doğal
Gaz Fiyatları ve Zamları İnceleme Raporu Ekim 2018,” BirGün
Gazetesinde “Doğalgaz ve elektrik faturasında KDV’yi düşürün,”
Cumhuriyet Gazetesinde “Zamlar emekçi ile KOBİ’yi iflasa
götürecek,” Dünya Gazetesinde “Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı,”
Evrensel Gazetesinde “Zamlar elektrikte yüzde 70’e doğalgazda
yüzde 110’a ulaştı,” Yeni Mesaj Gazetesinde “Faturalar can
yakacak,” Yenigün Gazetesinde “Gaz ve elektrikte zamlı faturalar
yolda,” (20.10.2018) Anayurt Gazetesinde “Maaşlar faturalar
karşısında eridi,” Ankara Güçlü Anadolu Gazetesinde “Aylık
doğalgaz ve elektrik faturası 4 kişilik ailede 284 TL,” Pazarcık
Gazetesinde “Faturalar bu kış canınızı yakacak” (23.10.2018) ve
Sözcü Gazetesinde “Kabaran enerji faturası kaçağı körükleyecek”
başlıklarıyla haber yapıldı.
20/23.10.2018
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: “Kriz derinleşiyor, önlemler
yetersiz” başlıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesinde “Sancılı
bir süreç geliyor,” Aydınlık Gazetesi’nde “MMO Raporu: Kriz
derinleşiyor, önlemler yetersiz” ve (23.10.2018) Evrensel
Gazetesinde “Kriz derinleşiyor, önlemler yetersiz” başlıklarıyla
haber yapıldı.
29.10.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in BirGün Gazetesine verdiği demeç
“Valilikten geri dönün uyarısı” başlığıyla haber yapıldı.

19 Ekim 2018 BirGün
19 Ekim 2018 Cumhuriyet

2 Ekim 2018 Aydınlık
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20 Ekim 2018 Evrensel

MİEM Kurslarımız

Ekim 2018'de MİEM Kurslarına Katılım
Ekim ayı boyunca 18 şubemizde, 18 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 952 kişi katıldı.
Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

Havalandırma Tesisatı
Havuz Tesisatı

Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı Sayısı

4-6 Ekim 2018

İstanbul

15

8-9 Ekim 2018

Antalya

15

17-18 Ekim 2018

Bursa

15

19-20 Ekim 2018

Adana

18

26-27 Ekim 2018

İstanbul

8

27-28 Ekim 2018

Ankara

18

29-30 Ekim 2018

Diyarbakır

13

5-7 Ekim 2018

Ankara

17

10-12 Ekim 2018

Antalya

12

11-14 Ekim 2018

İstanbul

13

21-23 Ekim 2018

Adana

14

25-28 Ekim 2018

İstanbul

10

25-28 Ekim 2018

Adana

7

1-4 Ekim 2018

Ankara

26

1-4 Ekim 2018

Trabzon

12

6-7 / 13-14 Ekim 2018

İstanbul

4

9-10 Ekim 2018

Trabzon

14

9-12 Ekim 2018

Bursa

17

11-14 Ekim 2018

İstanbul

8

4-7 Ekim 2018

İstanbul

12

11-14 Ekim 2018

Adana

10

11-14 Ekim 2018

Trabzon

31

22-25 Ekim 2018

İzmir

11

23-26 Ekim 2018

Bursa

16

2-4 Ekim 2018

Gaziantep

6

2 Ekim 2018

Kocaeli

3

3 Ekim 2018

Gaziantep

2

12-13 Ekim 2018

Konya

14

12-13 Ekim 2018

İzmir

6

15-18 Ekim 2018

İstanbul

7

17-19 Ekim 2018

İstanbul

7
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LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Mekanik Tesisat

Soğutma Tesisatı

2-4 Ekim 2018

İzmir

15

5-7 Ekim 2018

Samsun

23

15-17 Ekim 2018

Konya

14

15-21 Ekim 2018

Kayseri

10

15-21 Ekim 2018

İstanbul

10

15-21 Ekim 2018

Diyarbakır

18

15-21 Ekim 2018

Ankara

20

15-21 Ekim 2018

İzmir

14

22-28 Ekim 2018

Trabzon

21

8-11 Ekim 2018

İstanbul

5

1-4 Ekim 2018

İstanbul

5

5-8 Ekim 2018

Gaziantep

18

6-7 / 13-14 Ekim 2018

Edirne

22

8-11 Ekim 2018

Mersin

19

8-11 Ekim 2018

İstanbul

9

8-11 Ekim 2018

Diyarbakır

23

11-14 Ekim 2018

Eskişehir

24

9-12 Ekim 2018

Zonguldak

17

11-14 Ekim 2018

İzmir

21

12-15 Ekim 2018

Kocaeli

7

13-14 / 20-21 Ekim 2018

Kayseri

23

13-14 / 20-21 Ekim 2018

İstanbul

18

15-18 Ekim 2018

Ankara

15

16-19 Ekim 2018

İstanbul

18

19-22 Ekim 2018

Diyarbakır

12

19-22 Ekim 2018

Diyarbakır

20

20-21 / 27-28 Ekim 2018

İzmir

21

22-25 Ekim 2018

İstanbul

16

5-7 Ekim 2018

İzmir

7

19-21 Ekim 2018

Kocaeli

5

1-2 Ekim 2018

Eskişehir

25

6-7 Ekim 2018

Ankara

30

16-17 Ekim 2018

Eskişehir

25

Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri

10-14 Ekim 2018

İstanbul

7

Trafik Kazaları Bilirkişilikkursu

22-25 Ekim 2018

Denizli

14

Toplam

952

Temel Bilirkişilik Kursu

Yangın Tesisatı

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
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MİEM Kurslarımız

Kasım 2018 MİEM Kurs Programı
Kasım 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 Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi
Havalandırma Tesisatı

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

*

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

8-11 Kasım 2018

İstanbul

11 Kasım 2018

23-24 Kasım 2018

İstanbul

25 Kasım 2018

26-27 Kasım 2018

Trabzon

28 Kasım 2018

1-3 Kasım 2018

Diyarbakır

3 Ksım 2018

2-4 Kasım 2018

İstanbul

5 Kasım 2018

12-14 Kasım 2018

Bursa

15 Kasım 2018

15-18 Kasım 2018

İstanbul

19 Kasım 2018

20-22 Kasım 2018

İzmir

23 Kasım 2018

5-8 Kasım 2018

Ankara

8 Kasım 2018

22-25 Kasım 2018

İstanbul

26 Kasım 2018

26-29 Kasım 2018

Diyarbakır

30 Kasım 2018

1-4 Kasım 2018

İstanbul

5 Kasım 2018

12-15 Kasım 2018

Diyarbakır

16 Kasım 2018

26-29 Kasım 2018

Ankara

29 Kasım 2018

8-11 Kasım 2018

İstanbul

12 Kasım 2018

12-15 Kasım 2018

Diyarbakır

15 Kasım 2018

15-18 Kasım 2018

Ankara

19 Kasım 2018

22-25 Kasım 2018

Antalya

26 Kasım 2018

6-9 Kasım 2018

Trabzon

10 Kasım 2018

8-11 Kasım 2018

İstanbul

12 Kasım 2018

16-19 Kasım 2018

Diyarbakır

19 Kasım 2018

20-23 Kasım 2018

Ankara

24 Kasım 2018

9-11 Kasım 2018

Adana

11 Kasım 2018

12-14 Kasım 2018

Bursa

14 Kasım 2018

16-18 Kasım 2018

İstanbul

18 Kasım 2018

2 Kasım 2018

Kayseri

9 Kasım 2018

İstanbul

19 Kasım 2018

Bursa

5-6 Kasım 2018

İstanbul

7 Kasım 2018

2-4 Kasım 2018

İstanbul

4 Kasım 2018

2-4 Kasım 2018

Adana

4 Kasım 2018

5-7 Kasım 2018

Gaziantep

7 Kasım 2018

7-9 Kasım 2018

Kocaeli

9 Kasım 2018

16-18 Kasım 2018

Antalya

19 Kasım 2018

16-18 Kasım 2018

Bursa

18 Kasım 2018

23-25 Kasım 2018

Mersin

26 Kasım 2018

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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12-18 Kasım 2018

Samsun

18 Kasım 2018

19-25 Kasım 2018

Adana

26 Kasım 2018

5-9 Kasım 2018

Antalya

10 Kasım 2018

19-23 Kasım 2018

Ankara

24 Kasım 2018

Medikal Gaz Tesisatı

15-17 Kasım 2018

Ankara

18 Kasım 2018

Soğutma Tesisatı

12-13 Kasım 2018

İstanbul

14 Kasım 2018

1-4 Kasım 2018

Eskişehir

1-4 Kasım 2018

Kocaeli

2-5 Kasım 2018

Diyarbakır

2-5 Kasım 2018

Gaziantep

2-5 Kasım 2018

Diyarbakır

2-5 Kasım 2018

Adana

3-4 / 10-11 Kasım 2018

Ankara

3-4 / 10-11 Kasım 2018

İstanbul

5-8 Kasım 2018

Ankara

9-12 Kasım 2018

Adana

10-11 / 17-18 Kasım 2018

Denizli

10-11 / 17-18 Kasım 2018

Mersin

10-11 / 17-18 Kasım 2018

Samsun

10-11 / 17-18 Kasım 2018

İstanbul

12-15 Kasım 2018

Bursa

12-15 Kasım 2018

İstanbul

12-15 Kasım 2018

Zonguldak

15-18 Kasım 2018

İzmir

17-18 / 24-25 Kasım 2018

Ankara

17-18 / 24-25 Kasım 2018

İstanbul

20-23 Kasım 2018

İstanbul

22-25 Kasım 2018

İzmir

24-27 Kasım 2018

Kocaeli

24-27 Kasım 2018

Samsun

1-3 Kasım 2018

İstanbul

4 Kasım 2018

9-11 Kasım 2018

Ankara

12 Kasım 2018

28-30 Kasım 2018

İstanbul

1 Aralık 2018

1-2 Kasım 2018

Ankara

2 Kasım 2018

8-9 Kasım 2018

Eskişehir

9 Kasım 2018

16-17 / 23-24 Kasım 2018

İzmir

Mekanik Tesisat

Klima Tesisatı

Temel Bilirkişilik Kursu

Yangın Tesisatı

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
Trafik Kazaları Bilirkişilik Kursu
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TMMOB’den

KARMA EĞİTİM GELECEĞİMİZDİR,
GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Karma Eğitimi ortadan kaldırma doğrultusundaki yönetmelik değişikliğine ilişkin
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 3 Ekim 2018 tarihinde basın açıklaması
gerçekleştirildi.
10 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma
ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik”in 7. maddesinin 11. fıkrasında yer alan
“Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezinde karma eğitim yapılır.” ifadesi yönetmelikten çıkarılmıştır.
Bilindiği gibi, nüfusun ve öğrencinin sayılarının az olduğu
yerleşim yerlerinde, düz lise, meslek lisesi ve teknik lise
programlarını tek bir çatı altında toplayan liselere “çok
programlı lise” adı verilmektedir. 2018 yılı Liselere giriş
ve yerleştirme sınavında çok sayıda öğrenci Anadolu Lisesi istemesine rağmen yeterli kontenjan olmadığı için
yerleşememiştir. Kontenjan artırımlarının büyük bölümü
ise çok programlı liselere olmuştur.
Konunun kamuoyunda gündem yaratması üzerine, konuya ilişkin açıklama yapılarak, “Yönetmeliğin değişen
ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yargı kararları doğrultusunda güncellendiğini, Milli Eğitim Temel
Kanunu’nda zaten yer alan karma eğitim vurgusunun
okul türlerine göre ayrıca belirtilmesine gerek olmadığı”
ifade edilmiştir.

Açık ki, yapılan bu açıklamalar kamuoyunun tepkisini
azaltmaya yöneliktir. Yönetmelik değişikliğiyle bu okullardaki karma eğitim kaldırılmış olacaktır. Bu uygulamanın zaman içerisinde yaygınlaştırılarak diğer okullar için
de benzer bir değişiklik yapılması sürpriz olmayacaktır.
Tüm çocukların bir arada öğrenmesini, sosyalleşmesini
ve cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılmasını amaçlayan
karma eğitim, çağdaş toplumlarda bir gereklilik olarak
addedilmektedir. Eğitim ortamları her iki cinsiyetin gereksinimlerine uygun hale getirilerek yaygınlaştırılmaktadır. Bu alandaki pedagojik ve bilimsel yaklaşımlar karma
eğitimin önemine işaret ederken Milli Eğitim Bakanlığı’nın
aksi yöndeki çalışmaları kabul edilemez.
Tüm çabalarına karşın, İmam Hatip Liselerine istediği
ilgiyi sağlayamayan AKP iktidarının yeni taktiği, mevcut
liseleri kendi politikaları doğrultusunda dönüştürmektir.
Uzun süredir uygulanan laiklik karşıtı, gerici politikalar
nedeniyle, eğitim sistemimizin sorunları içinden çıkılmaz
bir hale dönüştürülmüştür.
Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunlara çözüm üretmek yerine
özellikle kız çocuklarını eğitimden uzaklaştırmayı hedeflemektedir. Yetişkin yaşlarında kadın ve erkeğin toplumda birlikte söz sahibi olacakları göz önüne alındığında, her
iki cinsiyet arasındaki iletişim ve saygı kavramının gelişmesini sağlayan karma eğitimden vazgeçilmek istenmesi
de bu gerici politik yaklaşımın başka bir tezahürüdür.
TMMOB, herkes için eşit, ücretsiz, nitelikli, laik ve bilimsel eğitim hakkını savunmaktadır. Siyasal iktidarın dünya
görüşü ve politik öncelikleri nedeniyle bu hakkın gasp
edilmesine, karma eğitimin tartışmaya açılmasına izin
vermeyeceğiz.
Karma eğitim geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkacağız!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB’den

KÖLELİK DÜZENİNE KARŞI İNSANCA ÇALIŞMAYI, BASKI VE ZORBALIĞA
KARŞI EMEĞİN HAKLARINI SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR!
DİSK/DEV YAPI-İŞ SENDİKASI BAŞKANI ÖZGÜR KARABULUT ve TUTUKLU
İNŞAAT İŞÇİLERİ SERBEST BIRAKILSIN!!!
3. Havalimanı inşaatındaki kötü çalışma koşullarına karşı eylem yapan işçiler ve DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş
Sendikası Başkanı Özgür Karabulut’un tutuklanması üzerine 8 Ekim 2018 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.
İstanbul 3. Havalimanı inşaatındaki insanlık dışı çalışma ve yaşam koşullarına tepki gösteren işçilere destek
olan DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Sendikası Başkanı Özgür
Karabulut’un tutuklanması, ülkemizdeki demokrasi ve
hukukun içler acısı halinin göstergesidir.
Yetkililer, işçilerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek yerine, hakkını arayan çalışanları şiddet yoluyla susturmak, tutuklayarak cezalandırmak istemektedir.
Emekçilerin en insani taleplerinin bile baskı ve şiddetle
karşılanması, her türden hak arayışının kriminalize edilmesi asla kabul edilemez.

Kölelik düzenine karşı insanca çalışmayı, baskı ve zorbalığa karşı emeğin haklarını savunmak suç değildir.
Havalimanı işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi, özlük haklarının geliştirilmesi için mücadele
eden Dev Yapı-İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut ve
tüm tutuklu işçiler derhal serbest bırakılmalıdır.
Sendikal faaliyetler ve sendikalar üzerinde baskılar kaldırılmalıdır.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“10 EKİM KATLİAMI’NIN 3. YIL DÖNÜMÜNDE BULUŞUYORUZ” PANELİ
10 Ekim 2015 Ankara Katliamı’nın yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında “10 Ekim Katliamı’nın 3. Yıl
Dönümünde Buluşuyoruz” paneli TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın yürütücülüğü ile
8 Ekim 2018 tarihinde Tüm Bel-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.
KESK Genel Sektereti Ramazan Gürbüz, Av. Nuray Özdoğan, 10 Ekim-Der Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun ve
10 Ekim Ailelerinden İzzettin Çevik’in konuşmacı olarak
katıldığı panelde, 10 Ekim Katliamının ardından yaşananlar, dava ve karar duruşması süreçleri değerlendirilirken;
adalet arayışının yeni dönemdeki önemi ve yöntemleri
tartışıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, ülkemiz tarihinin gördüğü en büyük katliam olan 10 Ekim
Katliamı’nın, içine sürüklendiğimiz şiddet ve kaos ortamına karşı emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçlü
bir ses ortaya çıkarma isteğine, sadece alanda toplananlara değil, insanlığın ortak değerleri olan Emek, Barış ve
Demokrasi fikirlerine karşı olduğunu aktardı. Koramaz,
Katliam sonrasında emniyet güçlerinin yaralıları hedef
alan şiddeti, siyasi iktidarın olayın üzerini örtmeye yöne-
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lik tutumu ve olayda ihmali bulunan kamu görevlileri yargılanmadığı, hesap vermediği sürece adaletin etksik kalacağını söyledi. Panel, 10 Ekim 2018 tarihinde katliamın
3. yılında saat 10.04’te Ankara Garı önünde Emek-BarışDemokrasi Meydanı’nda gerçekleşecek anma törenine
yapılan çağrı ile son buldu.

TMMOB’den

KATLİAMIN 3. YILDÖNÜMÜNDE ARKADAŞLARIMIZI ANIYOR, ONLARIN
HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ!
10 Ekim Katliamı’nın üçüncü yıldönümünde DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der tarafından ortak basın
açıklaması gerçekleştirilerek, Ankara Garı önünde ve yurt genelinde düzenlenecek anma etkinliklerine katılım
çağrısı yapıldı.
Bundan tam 3 yıl önce, 10 Ekim 2015 tarihinde, Ankara
Garı önünde ülke tarihimizin en büyük katliamı yaşandı.
DİSK, KESK; TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla, EMEK, BARIŞ ve DEMOKRASİ için bir araya gelen on binlerce güzel
insan, IŞİD üyesi canlı bombaların hedefi oldu.
Katliamda kaybettiğimiz 103 arkadaşımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor.

Katliamın üzerinden geçen üç yıl, kaybettiğimiz arkadaşlarımıza özlemimizi büyüttüğü gibi, katliamın sorumlularına olan öfkemizi de büyütmüştür.
Katliam sonrasında emniyet güçlerinin yaralıları hedef
alan şiddeti, siyasi iktidarın olayın üzerini örtmeye yönelik tutumu, olayda ihmali bulunan kamu görevlilerinin
yargıdan kaçırılması ve 3 yıl boyunca her anmamıza yapılan şiddetli saldırılar öfkemizi daha da büyütmüştür.
Türkiye, uzun süreden beri yoğun bir şiddet ve baskı ikliminde yaşamaktadır.

10 Ekim 2015 tarihinde düzenlemek istediğimiz mitingimizin amacı, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında ülkemizin içine sürüklendiği şiddet ve kaos ortamına karşı
emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçlü bir ses
ortaya çıkarmaktı.

10 Ekim Katliamı, içinde bulunduğumuz bu korku rejiminin en önemli ve trajik sembollerinden biri olarak tarihe
geçmiştir.

Katliamı gerçekleştirenlerin hedefi ise, sadece alanda
toplananlar değil, insanlığın ortak değerleri olan Emek,
Barış ve Demokrasi fikirleriydi.

Ülkemizin bu karanlıktan kurtulması, başta 10 Ekim olmak üzere o dönemde birbiri ardına yaşanan kitlesel katliamlarla hesaplaşılmasıyla mümkündür.

Bu anlamıyla 10 Ekim katliamı, aynı zamanda, insanlığa
karşı işlenmiş en büyük suçlardan biridir.

Bu hesaplaşma, yitirdiğimiz arkadaşlarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur.
Emek, Barış ve Demokrasi fikri, 10 Ekim’de bizlerden
koparılan arkadaşlarımızın en büyük düşüydü.
Bizler bu düşün peşinde koşmaya, arkadaşlarımızın düşünü gerçek kılmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.
Bu kararlılığımızı göstermek, arkadaşlarımızın anısına sahip çıkmak ve katliamı bir kez daha kınamak için yarın
10:04’te ellerimizde karanfillerimizle Ankara Garı önünde, Emek-Barış-Demokrasi Meydanı’nda buluşacağız.
Sadece Ankara’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek anma etkinliklerine tüm halkımızı davet
ediyoruz.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB –
10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği
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TMMOB’den

KATLİAMIN 3. YILINDA ANKARA GARI ÖNÜNDEYDİK
Türkiye’nin en kanlı saldırısı 10 Ekim 2015 Ankara Gar Katliamı üçüncü yılında TMMOB, DİSK, KESK, TTB ve
10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği çağrısıyla Gar önünde anıldı.
Yüzlerce kişinin katıldığı anmada Emek, Barış, Demokrasi
Bileşenleri adına ortak açıklamayı DİSK Yönetim Kurulu
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu. Açıklama şöyle:
10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde gerçekleşen katliamın üçüncü yıldönümünde, kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz.
Bundan üç yıl önce, ülkemizin içinden geçtiği şiddet ve
çatışma ortamının sona erdirilmesi için “Savaşa inat, barış
hemen şimdi” şiarıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen
on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Emek, Barış ve
Demokrasi Mitingimize savaştan beslenen karanlık odaklar katliamla cevap verdiler.
Yüreği insan sevgisiyle ve barış özlemiyle dolu 103 arkadaşımız yaşamını yitirdi. Yaklaşık 500 arkadaşımız yaralandı. Halen çok sayıda arkadaşımız farklı organ kayıplarına uğrayarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.
Yaşanan bu büyük katliamın acısı yüreklerimizi yakmaya
devam ediyor. Acımız kadar öfkemiz de tazeliğini koruyor. Gerçek katiller dışarıda gezdiği için isyanımız her
gün biraz daha büyüyor. Acımızı ve öfkemizi büyüten en
büyük nedenlerden birisi de, katliam öncesinden bugüne
kadar siyasi iktidarın ve idarecilerin takındıkları tutum ve
yargı sürecidir.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Ağustos günü 10 Ekim
Ankara katliamı davasında kararını açıkladı. Yargı süreci
hızla bitirilmek istendi. Yargının tutumu ve açıklanan karar katliamın gerçek faillerinin kimler olduğuna dair kuşkumuzu daha da büyüttü.
Duruşmalarda yaşananlara, siyasi iktidarın ve mahkemenin tavrına bakıldığında davanın birkaç tetikçinin, yardım
ve yataklı edenlerin çeşitli cezalarla sonuçlandırılması
üzerine kurgulandığı anlaşılmaktadır. Karar da buna uygun olarak verilmiştir.
Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda adeta katillere
Ankara’ya kadar bir koridor açıldığı anlaşılmasına rağmen
Mahkeme heyeti raporu ciddiye almadığı gibi avukatlarımızın ısrarlı talebine rağmen raporda kastı/ihmali yazılı
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olan kamu görevlilerini ne sanık olarak yargılamış, ne de
tanık olarak dinlemiştir!
7 Haziran-1 Kasım 2015 sürecinde arka arkaya patlayan
bombaların, yaşanan katliamların “ya biz ya kaos” tehdidi
ile ilişkisi sorgulanmadığı sürece adalet sağlanmamış, gerçek failler ortaya çıkarılmamış olacaktır. Katliam sonrası
anket yapıp oylarının ne kadar arttığını araştıran ve büyük
bir aymazlıkla TV’lerde açıklayanlar, halklarımıza hesap
vermedikçe öfkemiz de, acımız da dinmeyecektir.
Katillere adeta koridor açan, yol kontrollerini kaldıran,
saldırı olacağı istihbaratını tertip komitesinden gizleyenler, patlamaların ardından birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden olan gaz sıkma emri verenler, ambulansların geç gelmesinin sorumlusu olanlar, güvenlik tedbiri
almayanlar yargılanmadıkça gerçek adalet mücadelemiz
sürecektir.
“Kokteyl örgüt” diyerek davayı sulandıranlar, katliamın
IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen mahkeme
kararı sonrası hala koltuklarında oturmaya devam ediyorlarsa dava dosyasının daha başındayız demektir. Katliamın
tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana
kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımızın hesabını
mutlaka soracağız. Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış
mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da
bu doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam
edeceğiz.
Barış karanfillerimize ve ailelerine verdiğimiz sözü 3.
Yıldönümü vesilesiyle bir kez daha yineliyoruz: Barış özleminiz yerine gelinceye kadar mücadelemiz bedeli ne
olursa olsun devam edecektir. Gerçek katiller ortaya çıkarılıncaya ve gerçek adalet yerini buluncaya kadar and
olsun ki durup dinlenmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz,
yılmayacağız. Affetmeyeceğiz, unutmayacağız, unutturmayacağız.
DİSK-KESK-TMMOB-TTB
10 EKİM BARIŞ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
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TMMOB, CUMARTESİ ANNELERİNİN YANINDADIR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Emek, Meslek Örgütleri başkanlarının da katıldığı
Cumartesi Anneleri’nin 707. Hafta eylemi, Galatasaray Meydanına yürüyüşe izin verilmediği için İnsan Hakları
Derneği (İHD) önünde 13 Ekim 2018’de gerçekleştirildi.
Gözaltında kaybedilen yakınları için 23 yıldır adalet mücadelesini sürdüren Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray
Lisesi önünde oturma eylemi yapmaları 700. haftasında
Beyoğlu Kaymakamı tarafından yasaklanmış; yasağın ardından her hafta İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi
önünde toplanıp Galatasaray Meydanı’na yürümeye çalışan kayıp yakınları polis şiddetine maruz kalmıştı.
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’na çıkmasına izin vermeyen polis, 13 Ekim 2018 tarihinde ise dernek önünde açıklama yapılmasına izin verdi.
TMMOB, KESK, DİSK, ve CHP ile HDP Milletvekilleriyle avukat gruplarının destek verdiği 707. hafta basın
açıklamasını zorla kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı Besna
Tosun okudu. “Hakikat ve adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz” diyen Tosun, gözaltına alındıktan sonra kaybedilen Abdulkerim Şemsettin Yurtseven, Mikdat Özeken ve Münür Sarıtaş’ın gözaltında kaybedilişlerinin 23.
yılında cezasızlıkla kapatılan davalarının yeniden açılmasını talep etti. Tosun, “Onların akıbetlerini açığa çıkartacak
ve ceza adaletini sağlayacak bir yargılamanın başlatılmasını istiyoruz. Hakikat ve adalet talebimiz gerçekleşinceye
kadar kayıplarımızı aramaktan ve kayıplarımızla buluşma
mekanımız olan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumartesi Anneleri’nin 707’nci hafta eylemine katılan
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
BirGün’e konuştu. Koramaz, şunları söyledi:
“Bizler Cumartesi Anneleri’nden çok şey öğrendik. Cumartesi Anneleri bizlere vazgeçmemeyi öğretti, dirençli olmayı öğretti, umutlu olmayı öğretti. Bilinmelidir ki,
Cumartesi Anneleri bu toplumun vicdanı ve hafızasıdır.
Kardeşlerimizi, evlatlarımızı aramızdan alan ve onları öylece unutmamızı bekleyen karanlık yüreklilere karşı vicdanımızı ve hafızamızı koruyacağız.
Kaybettiklerimizi asla unutmayacağız.
Anılarını ve mücadelelerini daima yaşatacağız.”
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TMMOB YÖNETİM KURULU VE ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Toplantısı 15 Ekim 2018 tarihinde “Kamuda çalışan mühendis,
mimar ve şehir plancılarının ücretlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi; ücretli çalışan mühendis, mimar ve
şehir plancılarının sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri” gündemiyle TMMOB’de gerçekleştirildi.
Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu üyeleri Baki Remzi Suiçmez,
A. Ülkü Karaalioğlu, Niyazi Karadeniz, TMMOB Genel
Sekreteri Dersim Gül, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Odalardan Çağıl Kaderoğlu (FMO), Orhan
Kasap (HKMO), Hüseyin Kaya (İMO), Şevket Demirbaş
(JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Yunus
Yener (MMO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO) ve
Özden Güngör (ZMO) katıldı.

TMMOB YÖNETİM KURULU, ODA BAŞKANLARI VE
CHP HEYETİ ORTAK TOPLANTISI
TMMOB Yönetim Kurulu, Oda Başkanları ve CHP Heyeti ortak toplantısı 17 Ekim 2018 tarihinde
TMMOB’de gerçekleştirildi.
Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının
ücretlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi; ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları ve
bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda CHP Heyetinin konuya ilişkin hazırladığı yasa teklifi
üzerinde duruldu. TMMOB’ye bağlı Odaların sorumluluk
alanlarına ilişkin çalışmalar da Oda Başkanları tarafından
aktarıldı.
Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, Sayman Üye Tores Dinçöz, Yönetim Kurulu üyeleri Baki
Remzi Suiçmez, A. Ülkü Karaalioğlu, Niyazi Karadeniz,
Ayşegül Oruçkaptan, Ufuk Ataç, Bülent Onat, TMMOB
Genel Sekreteri Dersim Gül, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Odalardan Kemal Zeki Taydaş (GIDAMO), Emrah Kaymak (İÇMO), Hüseyin Kaya (İMO),
Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali
Uğurlu (KMO), Ayhan Yüksel (MadenMO), Yunus Yener
(MMO), Orhan Sarıaltın (ŞPO), Özden Güngör (ZMO,
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Karaca ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’den oluştu.
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64 YILDIR MESLEĞİMİZİ, MESLEKTAŞLARIMIZI VE ÜLKEMİZİN
ÇIKARLARINI SAVUNUYORUZ, SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
18-21 Ekim 1954 tarihlerinde toplanan TMMOB’nin İlk Genel Kurulu’nun 64. yıldönümünde kutlanan
Mühendislik-Mimarlık Haftası nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın
açıklaması gerçekleştirildi.
4 Şubat 1954 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6235
Sayılı Kanun’la kurulan TMMOB’nin ilk Genel Kurulu, 1821 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Farklı mühendislik ve mimarlık disiplinlerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda,
TMMOB tüzüğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10
meslek odası kurulmuştur. TMMOB’nin örgütsel hayatının fiilen başlangıcı olan ilk genel kurulumuzun yapıldığı
18-21 Ekim günleri her yıl Mühendislik-Mimarlık Haftası
olarak kutlanmaktadır.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 64 yıldır, sanayiden planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından
madenciliğe, ulaşımdan iletişime kadar insana ve topluma
dair her alanda mesleki bilgi ve birikimimizi emekten,
halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından
yana kullanmaktadır. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın
hak ve çıkarlarını, ülkemiz çıkarları temelinde koruyup
geliştirirken, mesleki birikimlerimizin toplum yararına
kullanılmasının zeminini yaratmak TMMOB’nin mücadele diyalektiğidir.

1954 yılından bu yana aradan geçen 64 yıl içerisinde
Türkiye’nin teknik gücünü oluşturan mimar, mühendis
ve şehir plancılarının sayısı artmış, meslek disiplinleri
çeşitlenmiştir. Bugün Birliğimiz bünyesinde 24 Oda, bu
Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu
bulunmaktadır. TMMOB, 100’den fazla mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 550 binin üzerinde
üyesiyle, Türkiye’nin en büyük mesleki kitle örgütlerinden biridir.

Bugün ülkemizde derin bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Dışa bağımlı bağımlı ekonomi politikalarının kaçınılmaz sonucu olan bu kriz, tüm halkın olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşamlarını da olumsuz
etkilemektedir. Tek adam rejiminin yarattığı siyasal ortam ekonomik riskleri derinleştirirken, halkın hak arama
taleplerinin şiddetle bastırılarak görmezden gelinmesi
krizin sonuçlarını daha da ağırlaştırmaktadır.

64 yıl önce genel kurul salonunda başlayan örgütlü mücadelemizin, yıllar içerisinde emek ve demokrasi mücadelesi ile kaynaşmasıyla birlikte, Birliğimizin bugün taşıdığı
kurumsal kimliği ortaya çıkmıştır. Bu kimlik, ülkemizin
kalkınma ve sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu yararı ve hakça paylaşımdan yana, yurtsever, devrimci, ilerici ve toplumcu
geleneğimizdir.

İşsizlik, güvencesizlik, esnek istihdam ve düşük ücret gibi
sorunlar genç meslektaşlarımızın en büyük problemi haline gelmiştir. Kriz nedeniyle kapanan işletmeler, duran
yatırımlar ve üretimini azaltan şirketler meslek alanımızdaki işsizleşme sorununu giderek derinleştirmektedir.
Kamuda çalışan meslektaşlarımız ise düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli istihdam, özlük hakkı kayıpları ve teknik
personel ataması yapılmaması gibi sorunlarla yüz yüzedir.
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Kriz tüm meslektaşlarımızın emeğinin değersizleşmesine, gelirlerinin düşmesine ve borçlarının artmasına neden
olmaktadır.
Birliğimiz, meslektaşlarımızın bu sorunlarının derhal çözülmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir programla aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir Türkiye’nin yaratılması için mücadele etmektedir.
Birliğimiz, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık,
şehir plancılığı hizmeti alması için mücadele etmektedir.
Birliğimiz, yaratıcı fikirlerin, aklın ve teknolojinin gelişmesi, öne çıkması ve toplumsal yaşamı kolaylaştırması
için mücadele etmektedir. Bu mücadelemiz, toplumun
genel çıkarı yerine sermaye kesimlerinin çıkarlarını, ülkenin öncelikleri yerine uluslararası tekellerin önceliklerini önemseyen yöneticiler tarafından boşa düşürülmek
istenmektedir. Yasa ve yönetmelik değişiklikleri yapılarak, mesleki denetim yetkilerimiz kısıtlanarak, mesleki
unvan ve alanlarımız aşındırılarak, özlük haklarımız gasp
edilerek, belediyeler ve kamu kurumlarıyla yaptığımız
protokoller iptal edilerek, Birlik yöneticilerimize davalar
açılarak mühendis, mimar ve şehir plancılarının öz örgütü
olan Birliğimiz güçsüzleştirilmek istenmektedir.
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki haklarına
ve onların savunucusu olan TMMOB örgütlülüğüne sahip
çıkmak aslında tüm toplumun geleceğini sahip çıkmak
demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır.
Mesleğimizin bu özelliği, bizlere toplumsal bir görev ve
sorumluluk vermektedir.
TMMOB ve bağlı odaları, geçmişte olduğu gibi bugün de
meslek alanları ile ilgili her konuda bilgiyi biriktirmeyi ve
kamuoyuyla paylaşmayı ana çalışma alanı olarak görmektedir. Bu doğrultuda yayınlanan raporlarla, açılan kamu
davalarıyla, düzenlenen kongre-sempozyumlarla, yapılan
açıklamalarla, gerçekleştirilen mitinglerle bilimin ve tekniğin halktan ve doğandan yana kullanılmasıyla başka bir
dünyanın mümkün olabileceğini ortaya koymaya çalışmaktadır.
Bu sorumluluk duygusuyla, meslektaşlarımızın
haklarının korunması için şu hususların bir kez
daha altını çizmek istiyoruz:
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- Birliğimiz ve bağlı odalarımızın üzerindeki, bakanlıklar,
Devlet Denetleme Kurulu ve merkezi idare üzerinden
yapılan her türden vesayet ve denetim girişimlerine derhal son verilmelidir.
- Birliğimizin görevlerini, yetkilerini, seçim sistemini ve
yönetim yapısını değiştirme yolundaki yasal düzenlemeler geri çekilmelidir.
- Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının
ek gösterge, eşit işe eşit ücret, kadrolu istihdam, mesleki
atama ve özel hizmet tazminatı talepleri karşılanarak, ücretleri insanca yaşanabilir bir düzeye çıkartılmalıdır.
- Kayıt dışı çalışmanın ve ücret adaletsizliklerinin engellenebilmesi için, Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu
arasında 2012 yılında imzalanan fakat 2017 yılında SGK
tarafından keyfi biçimde iptal edilen Asgari Ücret Protokolü yeniden uygulanmaya başlamalıdır.
- Birliğimize bağlı odalarımızın mesleki denetimi yetkilerini kısıtlayan tüm düzenlemeler kaldırılmalıdır.
- Mesleki çıkarlarımızı ve statülerimizi aşındırmaya ve
gasp etmeye yönelik uygulama ve düzenlemeler geri çekilmelidir.
- Birliğimizin ve bağlı odalarımızın kamusal yaşamı düzenlemeye yönelik kurul, konsey ve organlara katılımının
önündeki engeller kaldırılmalıdır.
TMMOB olarak bu taleplerimizin takipçisi olmaya devam
edeceğiz. Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün
dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki
insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci
içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”
Bu inanç ve kararlılıkla Odalarımızı ve TMMOB’yi savunmaya, büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü,
Yaşasın Mücadelemiz!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den

TMMOB, DİSK, KESK VE TTB BAŞKANLARI
FLORMAR İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİ
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB Başkanları, sendikalı oldukları için işten atılan ve 161 gündür fabrika önünde
direnen Flormar işçilerine 22 Ekim 2018 tarihinde destek ziyaretinde bulundular.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
destek ziyaretinde şunları söyledi:
“Tam 161 gündür işlerine, alın terlerine ve sendikal haklarına sahip çıkmak için direnen Flormar işçisi arkadaşlarım, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
OHAL koşulları altında başlattığınız ve işverenin tüm baskı ve zorbalıklarına rağmen yılmadan devam ettirdiğiniz
direnişiniz hepimize büyük umut veriyor.
Ne mutlu size ki bu umudu tüm Türkiye’ye yaydınız,
“Flormar Değil Direniş Güzelleştirir” sloganını dillere pelesenk ettiniz.
Daha iyi koşullarda çalışmak, emeğinin karşılığını istemek
ve bunlar için sendikalara üye olmak tüm emekçilerin en
temel hakkıdır.
Dünyanın hiçbir yerinde işçiler sendikalı olduğu gerekçesiyle işinden atılamaz. Ama ne yazık ki Türkiye’de bunun
örneklerine çok rastlıyoruz.
Çünkü patronlar, karşılarında sesini çıkaramayan, boyun
eğen işçi istiyorlar. Bir araya gelerek hakkını arayan işçilerden korkuyorlar.

Bu korku nedeniyle türlü yalanlarla işçileri işinden ediyorlar, onları susturabilmek için her şeyi yapıyorlar. Bunu
yaparken de en büyük desteği hükümetten alıyorlar.
Bunun en son örneğini 3. Havalimanı işçilerinin haklı isyanında da gördük.
Tahtakuruları arasında yatmamak, balık istifi biçimde
taşınmamak, insanca koşullarda çalışmak istedikleri için
gaza boğuldular, gözaltına alındılar, teröristlikle suçlandılar ve bir kısmı da tutuklandılar.
Ortada bir terör varsa, o da patronların ve siyasi iktidarın
hakkını arayan emekçilere uyguladığı bir terör vardır.
Bizler emek ve meslek odaları olarak yıllardan beri patronların ve siyasal iktidarın emekçilere uyguladığı bu teröre karşı çıktık, bundan sonra da çıkmaya devam edeceğiz.
Bu ülkedeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü olarak direnişinizi br kez da coşkuyla selamlıyorum.
Sendikalı olalım güzelleşelim, örgütlenelim güzelleşelim,
bir araya gelelim güzelleşelim!
Yaşasın emekçilerin birliği,
Yaşasın sınıf dayanışması!”
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TMMOB VE BAĞLI ODALARINI, BAKANLIKLARIN İDARİ VE MALİ
DENETİMİNE BAĞLAYAN BAKANLAR KURULU KARARINA
İLİŞKİN AÇTIĞIMIZ DAVA DANIŞTAY 8. DAİRESİNDE GÖRÜLDÜ
TMMOB ve bağlı bazı odalarının idari ve mali denetimlerinin ilgili bakanlıklar tarafından yapılmasına ilişkin
Bakanlar Kurulu Kararı ile bu karara dayanılarak çıkarılan denetim usul ve esaslarına ilişkin tebliğin iptali
istemiyle Birliğimiz ve Odalarımız tarafından açılan davalar, 24 Ekim 2018 tarihinde Danıştay 8. Dairesi’nde
görüldü.
Bilindiği gibi 17 Aralık 2013 tarih 28854 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Birliğimize bağlı Çevre Mühendisleri Odası,
Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri
Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri
Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üzerinde
idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
yapılacağı düzenlenmişti. Birliğimiz ve bağlı odalarımız ilgili kararnamenin, kararnameye dayanak gösterilen yasaların ve kararname uyarınca düzenlenen tebliğlerin iptali
istemiyle dava açmıştı.
Danıştay 8. Dairesinde görülen duruşmaya, TMMOB
Genel Sekreteri Dersim Gül, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, ZMO Yönetim Kurulu Başkanı Özden
Güngör, Jeofizik MO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket

Demirbaş, Jeoloji MO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Alan ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile TMMOB Hukuk
Müşaviri Ekin Öztürk ve Odaların Hukuk Müşavirleri katıldılar.
Duruşmada, Birlik ve Odalarımızın Hukuk Müşavirlerinin
iptal isteminin gerekçelerine ilişkin konuşmalarının ardından, Bakanlık avukatları karşı görüşlerini dile getirdiler.
Mahkeme kararı daha sonra taraflara tebliğ edilecek.

DİSK, TMMOB, TTB: KESK’İN YANINDAYIZ!
Bir süreden beri KESK’i ve Yürütme Kurulu Üyelerini hedef alan-hedef gösteren tavır ve açıklamalara karşı
DİSK, TMMOB ve TTB 27 Ekim 2018 tarihinde açıklama yaparak KESK’in yanında olduklarını ifade ettiler.
Bugün ülkemizde yaşanan emek ve demokrasi karşıtı yönelimlere karşı, demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesine ve dayanışmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç
var.
Bu mücadeleyi ancak bir arada olursak, omuz omuza yürürsek, çabalarımızı ortaklaştırabilirsek büyütebiliriz.
Yol arkadaşımız KESK, insanca bir yaşam, onurlu bir gelecek için verdiğimiz mücadelenin önemli bileşenlerinden
birisidir.
KESK; emekten ve halktan yana tavizsiz ve onurlu müca-
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dele çizgisiyle İçinde bulunduğumuz bu karanlık dönemde de yalnızca kamu çalışanlarının değil, tüm ülkenin sesi,
soluğu, umudu ve vicdanı olmuştur.
Gerekçesi ne olursa olsun kamu emekçilerinin onurlu
mücadelesinin eseri olan KESK’in yıpratılmasını, karalanmasını ve yöneticilerinin hedef gösterilmesini kabul
etmiyoruz.
KESK’e yönelik her türlü karalama kampanyası karşısında
KESK’in yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.
TMMOB - DİSK - TTB

TMMOB’den

KRİZE KARŞI EMEĞİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN OMUZ OMUZA
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel
Başkanı Aysun Gezen, TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman ve çok sayıda sendika, meslek örgütü,
demokratik kitle örgütü ve siyasi parti, krize karşı emeğin haklarını omuz omuza savunacaklarını ilan eden bir
deklarasyonu 26 Ekim 2018 tarihinde kamuoyu ile paylaştı.
Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa çeviren
ekonomik kriz karşısında, “Krizin bedelini ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, yüzde 99 korunsun” talebi etrafında ortak bir mücadeleyi örgütlemek üzere çok sayıda
sendika, meslek örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle
örgütü tarafından hazırlanan deklarasyon, 26 Ekim 2018
Cuma günü, saat 12.30’da, DİSK Genel Merkezinde düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.
Açıklamaya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK
Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TTB Merkez Konsey
Başkanı Sinan Adıyaman ve çok sayıda sendika, meslek
örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi
katıldı.
“Krize Karşı Emeğin Haklarını Savunmak İçin Omuz
Omuza” başlıklı deklarasyonu okuyan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, imzacı kurumlarla beraber emeğin haklarını savunmak için işyeri işyeri, ilçe ilçe, il il ortak
mücadele programı çıkarılacağını söyledi.

kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. En yetkili
ağızlar “kriz” sözcüğünü kullanmaktan özenle kaçınsalar
da, bizler için krizin anlamı birbiri ardına kapanan dükkanlardır, marketlerde sürekli yapılan zamlardır, kabaran
elektrik-su-doğalgaz faturalarıdır, ödenemeyen borçlardır, evlere gelen hacizlerdir, işsizliktir, iş cinayetleridir.
Krizin anlamı, yaşamımızın giderek sürdürülemez hale
gelmesidir.
Geçen ay açıklanan 2019-2021 döneminin Yeni Ekonomi
Programı’ndaki göstergeler de “kriz yok” söylemlerini
boşa çıkarmaktadır. Enflasyon, büyüme, milli gelir, bütçe
açığı, reel sektör borçları ve işsizlik göstergeleri, durumun vahametine işaret etmektedir.
Aslında bugün temel mesele, bu büyük krizin faturasının
kime ödetileceğidir. İktidar çevreleri şimdiye kadar yaşanan tüm krizlerde olduğu gibi bu krizin faturasını da işçi
sınıfına, emekçilere, yoksul halk kesimlerine çıkartmak
niyetindedir.

Deklarasyonun tam metni şöyle:

Üçte ikisi özel sektöre ve bankalara ait 467 milyar dolar
dış borç ve bu devasa borcun ağır sonuçları 81 milyona
ödetilmek istenmektedir.

Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa çeviren

Küçük bir azınlığın borcu, zamlarla, adaletsiz vergilerle,
işsizlik tehdidiyle halkın yüzde 99’unun sırtına yıkılmak-
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TMMOB’den
tadır. İşsizlik fonuyla bankalar beslenmekte, kıdem tazminatına göz dikilmekte, iş güvencesi tamamen ortadan
kaldırılmaktadır.
Masallarla, yalanlarla, hamasetle, kin ve düşmanlıkla aklımızı, zor kullanarak tepkimizi bastırmaya çalışanlar
zamları alkışlamamızı, yoksulluğa şükretmemizi, işsizliği
kader bilmemizi beklemektedir.
Ancak tek sesli medyadaki yalan bombardımanı da, inşaatlarda insanca çalışmak isteyen işçilere atılan gaz bombaları da, hakkını arayan emekçilere yönelik toplu gözaltı
ve tutuklamalar da gerçeğin balçıkla sıvanmasına yetmiyor.
Gerçek çıplaktır: AKP iktidarının sürdürdüğü, ithalata,
betonlaşmaya, dış borçlanmaya, ranta, spekülasyona dayalı ekonomik model hızla çökmektedir. Çöken sadece
ekonomik model değildir: Torpilli akademisyeninden
iktidara yanaşması sanatçısına, serseri futbolcusundan
mafyatik tarikatlarına kadar toplumsal çürüme yaygınlaşmaktadır.
Sendikal örgütlenmenin engellendiği, onbinlerce kamu
emekçisinin ihraç edildiği, grevlerin yasaklandığı, hak
aramanın bastırıldığı bir ortamda elde edilen yüksek kar
oranlarını paylaşmayanlar bugün zararlarını ve borçlarını
halkın sırtına yıkmaktadır. “Nimete” kimseyi ortak etmeyen patronlar, külfeti nüfusun yüzde 99’unun üzerine
yıkmaya çalışmaktadır. Oysa fatura bu düzen sayesinde
küplerini dolduran patronlara kesilmelidir.
Faturayı ödemesi gereken sadece patronlar değil, aynı
zamanda siyasi iktidardır. Ülkemizi büyük bir yıkımın eşiğine getiren neoliberal politikaları yıllardır kimler hayata
geçirdiyse krizin sorumlusu da onlardır. Krizin sorumlusu, Türkiye’yi sermaye için cazip bir ülke yapmak adına
emeğin en temel haklarını gasp edenlerdir.
Krizin sorumlusu şeker fabrikalarından kağıt fabrikalarına kamu birikimini özelleştirmeler yoluyla talan edip
Türkiye’yi ithalata mahkum edenlerdir.
Krizin sorumlusu sosyal hak olarak tanımlanması gereken
kamusal hizmetleri, yerli tarımsal üretimi, kentleri, doğayı imha eden politikaları hayata geçirenlerdir.
Krizin sorumlusu ülkenin kaynaklarını üretime değil yandaşa, halka değil şatafata, barışa değil savaşa kullanan siyasi iktidardır.
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Bu ülkenin yüzde 99’u borçlu değil alacaklıdır. Çünkü
ekonomik büyüme söz konusu iken, bu ülkenin işçileri,
kamu çalışanları, tüm emekçileri yoksullaşmayla, gelir
dağılımı ve vergi adaletsizliğiyle, iş cinayetleriyle, eğitim
ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerin ticarileşmesiyle, fabrikalarımızın satılmasıyla büyük bedeller
ödemiştir.
Bizler biliyoruz ki işsizlik, zamlar, yoksulluk kader değildir ve toplumun emeğiyle geçinen çoğunluğunu koruyan,
kamucu/halkçı politikalar hem mümkün hem de zorunludur. Ücretlerin artırılmasından toplu işten çıkarmaların
yasaklanmasına, kamu hizmetlerine zam yapılmamasından vergi adaletine dair somut, uygulanabilir politikalarla
işsizlik de yoksullaşma da önlenebilir.
Her ekonomik kriz bir karar aşamasıdır ve bugün verilecek kararın temel sorusu şudur: Kriz karşısında işçiler,
kamu emekçileri, işsizler, gençler, kadınlar, emekliler,
köylüler, yoksullar mı korunacak, şirketler, bankalar,
patronlar ve ülkeyi yönetenler mi korunacak? Krizin bedelini emeğiyle bu ülkenin değerlerini yaratan yüzde 99
mu ödeyecek, krizi yaratan yüzde 1 mi ödeyecek?
Biz aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak “Krizin bedelini ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, yüzde 99 korunsun” talebiyle ortak bir mücadeleyi örgütleyeceğimizi, bu
talep etrafında buluşabilecek herkesi, emeğin savunması
için omuz omuza mücadeleye çağırdığımızı ilan ederiz.

TMMOB’den

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN!
Cumhuriyetin ilanının 95. yılında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla yaşanan gelişmelere ilişkin
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Ülkemizin kuruluşunun, bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin simgesi olan Cumhuriyetin ilanının 95. Yılını
ve Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.
Halkın kendi yaşamı ve geleceği hakkında söz ve karar
sahibi olduğu bir yönetim biçimi olarak Cumhuriyet, insanlık tarihinin en büyük kazanımlarından biridir.
Bundan 95. Yıl önce Başkent Ankara’da, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde ilan edilen Cumhuriyet, ülkemiz için
demokrasi, laiklik ve çağdaşlaşma yolunda en önemli
adım olmuştur.
Ne yazık ki ülkemiz açısından Cumhuriyetin 95. Yılı,
Cumhuriyet fikrinden ve idealinden uzaklaşılan bir yıl
olmuştur. Güçler ayrılığının kaldırılması, parlamenter rejimin sona ermesi, hukukun üstünlüğünün tanınmaması,
laiklik ilkesinin yok sayılması ve kamuculuk anlayışının
terk edilmesi gibi uygulamalar nedeniyle “kimsesizlerin
kimsesi olan” Cumhuriyet anlayışından uzaklaşılmaktadır.
Cumhuriyet Bayramı resmi törenlerinin 95 yıldır ilk kez

başkent Ankara dışına taşınması, Cumhuriyet idealinden
uzaklaşmanın sembolik ve önemli bir göstergesidir.
Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarının yapılacağı açıklanan
Üçüncü Havalimanı bu ülkenin ortak hafızasına, harcanan
kamu kaynakları, katledilen orman alanları, iş cinayetleri ve kötü çalışma koşulları ile kazınmıştır. Bu anlamıyla,
Üçüncü havalimanı halkın ortak geleceğinin güvencesi
olan Cumhuriyet değerleriyle değil, “ben yaptım oldu”
anlayışına sahip tek adam rejimi ile özdeştir. Tüm bu nedenlerle Cumhuriyet Bayramı resmi töreninin İstanbul
Üçüncü Havalimanı’nda yapılacak olması kabul edilemez.
TMMOB olarak, emperyalizme, faşizme ve gericiliğe
karşı tam bağımsız, eşit, özgür demokratik bir Türkiye
mücadelesini mutlaka kazanacağımıza olan inancımızla
tüm halkımızın Cumhuriyet bayramını bir kez daha kutluyoruz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB’den

10 EKİM KATLİAMI ANITINA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ!
10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim - Der), DİSK, KESK, TMMOB, TTB, emek-meslek örgütleri,
siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri, Ankara Tren Garı’nda IŞID’in gerçekleştirdiği bombalı saldırı
sonucu yaşamını kaybeden 103 canımızın isimlerinin bulunduğu sembolik 10 Ekim Anıtı’na, Milli Türk Talebe
Birliği tarafından yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla protesto etti.
Katliamda yaşamını yitirenler için yapılan saygı duruşunun
ardından açıklamayı 10 Ekim- Der Başkanı Avukat Mehtap Sakinci Coşgun yaptı.
Coşgun, MTTB tarafından yapılan saldırının her zaman
yapılan saldırılardan farklı olduğunu belirtti. Anıta ilk defa
bu kadar kapsamlı zarar verildiğine dikkat çeken Coşgun,
mobese kameralarına, fotoğraflara rağmen saldırganların
bulunup cezalandırılmamasına tepki gösterdi. Coşgun,
katliamdan bu yana anıta yönelik 4 saldırı gerçekleştiğini
belirterek, “10 Ekim 2015’ten önce burada yeterli güvenlik önlemi almayan Emniyet, Ankara Valiliği sonraki
süreçte de kamera kayıtlarına rağmen saldırıları, eylemleri maalesef durdurmadı. Bu saatten sonra buradaki sembolik anıta yapılan hiçbir saldırıyı 10 Ekim Derneği olarak
kabul etmiyoruz. Bununla ilgili fiili ve hukuki süreçleri işleteceğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz” dedi. Saldırının
yapıldığı tarihe de dikkat çeken Coşgun, sözlerini şöyle
sürdürdü:

38

bülten 245
kasım 2018

“Katliamın yıl dönümünün üzerinden 16 gün geçe yapıldı.
En hassas olduğumuz Ekim ayında yapıldı. Bunun bir provakatif eylem olduğunun da farkındayız. Bu zamana kadar
ki hiçbir eylemi, saldırıyı hayatını kaybeden 103 insana
yapılan hiçbir haksızlığı kabul etmiyoruz. Ölüm hakkını
çiğneyen, yaşam hakkını ihlal eden bir katliam sonrasında
buradaki fotoğraflara yapılmış en ufak bir çiziği bile kabul
etmiyoruz.
Hayatını kaybedenlerin hatıralarına dönük yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Burada anıt yapılmasına dair bir takım girişimlerimiz devam ediyordu. Ama üçüncü yılında hayatını kaybedenlerin o gün, katliamın anılmasına dair idare
tarafından, devlet tarafından bırakın bir anıt yapılmasını,
mevcut anıtın dahi korunmamasının da altını çizip tarihe
şerh düşüyoruz. Bu tahammülsüzlüğün belli bir sınırı aştığını düşünüyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız ve cezai
sürecin tamamını takip edeceğiz. Bunu teşhir etmeye devam edeceğiz.” dedi.

TMMOB’den
‘Onlara Bu Cesareti Verenleri Tanıyoruz’
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
da şöyle konuştu:
“İnsanlık dışı saldırıyı gerçekleştirenlere ve onlara cesaret
verenlere buradan bir sözümüz var.
Bunları kınıyoruz. Bunları lanetliyoruz.
Biz bu saldırıyı gerçekleştiren gerici güruhun mazisini
de biliyoruz. Onlar bu ülkenin devrimcileri “Amerikan
emperyalizmine Hayır” diye 6. Filo’nun önünde nöbet
tutarken onlara saldıranların bugünkü temsilcileri. Onlar
Amerikan yandaşları. Onlar irticacılar. Onlar gericiler.
Onlar insanlık düşmanları.

dından bizlere gaz bombalarıyla saldırıp ambulansları geciktirenlerdir.
Onlar Türkiye tarihinin bu en kanlı katliamını insanlık
suçu olarak yargılayamayanlardır.
Bugün 10 Ekim’de bundan üç sene evvel buraya gelip barış güvercinlerini bir daha anmak için toplandık. Onlara
bir sözümüz olmalı. Onlar eşit, özgür, demokratik bir
Türkiye istiyorlardı. Onlar gericiliğin değil, insanca yaşanacak bir düşüncenin hakim olduğu bir Türkiye istiyorlardı. Gericilere, faşizme, emperyalizme inat, biz onların
bize açtığı yolda, Eşit, Özgür, Barış içerisinde yaşayan demokratik bir Türkiye’yi mutlaka kuracağız. Bu dört örgütün, gönlü insanlıktan yana atan herkesin onlara sözüdür.

Onları tanıyoruz da onları bu kadar pervasız hale getirenleri, onlara cesaret verenleri de çok iyi tanıyoruz. Onları
bu duruma getiren, “IŞID’ciler kendilerini patlatmadan
yakalayamayız” diyenlerdir. İstihbarat raporlarını göz
ardı edenlerdir. İzledikleri iç ve dış politikayla ülkemizi
başta IŞID olmak üzere cemaatçi örgütlerin cirit attığı bir
ülke haline getirenlerdir.

Kahrolsun faşizm!

Onlar cinayetin, katliamın hemen ardından arkasında
kokteyl örgüt arayıp IŞID’ı aklamak isteyenlerdir.

10 Ekim-Der, açıklamanın ardından Ankara Adliyesi’ne
suç duyurusunda bulundu.

Onlar 10 Ekim günü bu meydanda katliamın hemen ar-

Öte yandan, anıtın eski haline getirileceği belirtildi.

Kahrolsun gericilik!
Kahrolsun emperyalizm!
Yaşasın halkların kardeşliği!
Yaşasın barış! Yaşasın demokrasi!”

TMMOB’DEN 10 EKİM ANITI SALDIRILARINA SUÇ DUYURUSU
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ankara Tren Garı önündeki 10 Ekim Anıtı’na yapılan saldırıya ilişkin
31 Ekim 2018 tarihinde suç duyurusunda bulundu.

Ankara Tren Garı önündeki 10 Ekim Anıtının üzerine
26 Ekim 2018 tarihinde barış yazısına dahi tahammülü
olmayan kişilerce saldırı gerçekleştirilmiş, anıtın üzerine
“HAİN PKK” yazılmış, 10 Ekim günü katledilenlerin fotoğraflarının üzerine “MTTB” logosu basılmış, emek-barış ve demokrasi yazılarının üstü karalanmıştı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
10 Ekim Anıtı’na yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.
Saldırıya karşı TMMOB tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
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Günce


Ekim

2018
Günce

1 Ekim 2018
 Doğal gaz satış fiyatlarına yapılan zamlar üzerine Oda
Başkanı Yunus Yener tarafından bir basın açıklaması yapıldı.
2 Ekim 2018 Salı
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

19 Ekim Cuma
 Sanayinin sorunları bülteninin 42’incisi yayımlandı.

6 Ekim Cumartesi
 Adana Şube'de yapılan X. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Kongresi Düzenleme Kurulu 2. Toplantısına OYK Sayman üyesi
Bedri Tekin katıldı.
 Oda Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Öğrenci Üye
Komisyonu 2. Toplantısına OYK Sekreter üyesi Elif Öztürk,
Oda Teknik Görevlileri Cem Şavur ve Meltem Özdemir katıldı.
9 Ekim 2018 Salı
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

21 Ekim Pazar
 Denizli Şubemizin XII. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısına Oda Başkanı Yunus Yener katıldı.

10 Ekim Çarşamba
 Ankara Gar Katliamı, üçüncü yılında Gar önünde anıldı.
11 Ekim Perşembe
 Binaların Yangından Korunması hakkında TMMOB Yönetmelik komisyonu toplantısına OYK üyesi Harun Erpolat katıldı.
 Ankara Gar Katliamı’nda 11 üyesi hayatını kaybeden KESK
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın "Ankara Gar’ın En
Kara Günü" isimli kitabının tanıtım etkinliğine Oda Başkanı Yunus Yener de katılarak TMMOB adına bir konuşma yaptı.
15 Ekim Cuma
 TMMOB'de gerçekleştirilen TMMOB Yönetim Kurulu ve
Oda Başkanları Toplantısına Oda Başkanı Yunus Yener katıldı.
16 Ekim Salı
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
17 Ekim Çarşamba
 TMMOB’de gerçekleştirilen TMMOB YK, Oda Başkanları
ve CHP Heyeti toplantısına Oda Başkanı Yunus Yener katıldı.
18 Ekim Perşembe
 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası’nın birlikte düzenlediği “Tasarım ve teknoloji" ana
temalı Asansör Sempozyumu ve Sergisi 2018, 18-20 Ekim
tarihleri arasında İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
 Odamız Enerji Çalışma Grubu’nun enerji zamlarından hareketle hazırladığı, Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları ve Zamları
İnceleme Raporu Ekim 2018 kamuoyu ile paylaşıldı.
 TMMOB Mesleki Denetim Çalışma Grubu toplantısına OYK
üyesi Harun Erpolat katıldı.
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20 Ekim Cumartesi
 Mücadele arkadaşımız, 43. ve 44. Dönem OYK üyemiz
Bünyamin Aydın'ı ölümünün 6. yılında özlemle andık.

22 Ekim Pazartesi
 Emniyet Genel Müdürlüğünde, Motor ve Şasi Numaraları
konulu toplantıya Oda Başkanı Yunus Yener ve Oda Bilgi İşlem Sorumlusu Abdullah Güney katıldı.
23 Ekim Salı
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
24 Ekim Çarşamba
 TMMOB ve bağlı bazı odalarının idari ve mali denetimlerinin ilgili bakanlıklar tarafından yapılmasına ilişkin Bakanlar
Kurulu Kararı ile bu karara dayanılarak çıkarılan denetim usul
ve esaslarına ilişkin tebliğin iptali istemiyle TMMOB ve Odalar tarafından açılan davalar, Danıştay 8. Dairesi’nde görüldü.
Duruşmaya Oda Başkanı Yunus Yener de katıldı.
 TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısına OYK üyesi
Harun Erpolat ve Oda Denetleme Kurulu üyesi Hüseyin Kaya
katıldı.
25 Ekim Perşembe
 Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu toplantısı Oda Merkezi'nde gerçekleştirdi.
 Oda Başkanı Yunus Yener yaptığı açıklama ile 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramını kutladı.
 Oda Başkanı Yunus Yener, Eskişehir Şube Danışma Kurulu
Toplantısına katıldı.
30 Ekim Salı
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
 KKTC Makina Mühendisleri Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Odamıza ziyarette bulundu. Oda faaaliyetleri
hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan ziyarete Oda
Başkanı Yunus Yener, OYK Sayman üyesi Bedri Tekin ve Oda
Müdürü Arife Kurtoğlu katıldı.
31 Ekim Çarşamba
 Oda Başkanı Yunus Yener, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine bir basın açıklaması yaptı.
 MİEM Çalışma Grubu toplantısı Oda Merkezi'nde yapıldı.

