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Sunuş

SUAT SEZAİ GÜRÜ’YÜ VE KAYBETTİĞİMİZ BÜTÜN
ARKADAŞLARIMIZI MÜCADELEMİZDE YAŞATACAĞIZ
47. çalışma döneminde yapacağımız merkezi kongre,
kurultay, sempozyum etkinliklerinin hazırlıklarını sürdürüyoruz.
Öğrenci Üye Kurultayı 2019, Şubat ayında tamamlanacak olan yerel kurultayların ardından 9 Mart 2019
tarihinde “Eğitim, Örgütlenme ve Üniversitelerde Yaşanan Sorunlar” ana temalarıyla Ankara’da yapılacak.
Bu etkinliğin ardından 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi/TESKON, 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde
“Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” ana temasıyla İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde yapılacak. Diğer merkezi etkinliklerimiz ise
Ekim ayından itibaren yapılacak.
TMMOB adına Odamızın sekretaryalığında 13-14
Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan Sanayi Kongresi 2019’un ana teması, Düzenleme ve Yürütme Kurullarının toplantılarında “Bunalım, Sanayi ve
Mühendisler” olarak belirlendi ve kongreye Odaların
raporlar hazırlaması ile Türkiye genelinde meslektaşlarımızla bir anket yapılması kararları alındı.
*

*

*

Odamızın asli işlevleri arasında yer alan meslek içi eğitimler konusuna bu çalışma döneminde daha özel bir
önem veriyoruz. Zira bu çalışmalar Odamızı geleceğe
taşıyacak çalışmaların başında yer alıyor.
Eğitimde yeni alanlar açmak, eğitimlerin tüm meslek
alanlarımızı kapsamasına yönelik özel çalışmalar yapmak, eğitim gerekliliklerinin yeni mezunları kapsaması, seminer, söyleşi vb. etkinliklerini MİEM eğitimlerine
giriş olarak organize etmek için özel çalışmalar yapıyoruz.
Bu kapsamda MİEM Çalışma Grubumuz, Oda Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içinde yeni eğitim alanları ve
konularını belirlemekte; kurs ve eğitimleri nicelik ve
nitelik olarak geliştirmek için önemli adımlar atmaktadır.
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1990’larda Odamızın yeniden örgütlenmesinde büyük
emeği bulunan, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üye
görevini sürdürürken 29 Ocak 1993 tarihinde bir Oda
görevi gezisi sırasında trafik kazası sonucu Suat Sezai
Gürü’yü, ölümünün 26. yılında İstanbul’da mezarı başında ve Ankara’da Oda merkezinde yakın çalışma arkadaşları ve çalışanlarımızla birlikte andık.
Suat Sezai Gürü ve aramızdan ayrılan bütün değerlerimizi saygı ve sevgiyle anıyor, mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.
*

*

*

2019’a ekonomide küçülme, bütçe açığı, milli gelirde
ve sanayi üretiminde gerileme, yüksek işsizlik, yüksek
enflasyon, kamu kaynaklarının talan edilmesi ve kriz
eşliğinde girdik. Bunların yanı sıra daha birçok temel
gösterge ve rantçı-kayırmacı politikalar, bu iktidarın
ülke ekonomisini mahvettiğini ve daha da mahvedeceğini gösteriyor.
Cumhuriyetin kurucu değerlerine, demokrasiye, laikliğe, çağdaş yaşam gereklerine, emekçilerin, kadınların, hemen herkesin hak ve özgürlüklerine yönelik
saldırılar artıyor.
Bilime-tekniğe aykırı uygulamalar yaygınlaşıyor, mesleklerimiz itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor.
Meslek alanlarımızdan hareketle Odamızın bütün çalışmaları, bu genel duruma karşı örgütlü toplum olma
yönündeki gereklilikleri yerine getirmek içindir. Bu
nedenle birliğimizi, örgütlülüğümüzü, dayanışmamızı
geliştirmemiz, temel haklarımızı savunmamız ve ülkemizin geleceğine elbirliğiyle sahip çıkmamız gerekiyor.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

PBK GÖZETİM VE KAPSAM GENİŞLETME DENETİMLERİ
Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK) gözetim ve kapsam genişletme denetimleri 07-10 Ocak 2019
tarihlerinde, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Odamız Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir Şubeleri ile
Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuzun, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığınca yayınlanan ve 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olan yeni rehbere göre gözetim, revizyon geçişi
ve kapsam genişletme olmak üzere toplam 24 adet ulusal yeterlilikte denetimi gerçekleştirildi.

Denetime Katılanlar:
Hilal Doğruöz Özer
Abdurahman Selvi
Hakkı Köse 		
Yücel Kılıçkaplan 		
Zafer Filiz 		
Mahir Dursun 		
Murat Bozgeyik 		
Zühtü Onur Pehlivanlı
Yunus Yener 		
Bedri Tekin 		
Mustafa Yazıcı 		
Arife Kurtoğlu 		
Aslı Çağlayan Turan
Egemen Ceylan 		

Baş Denetçi
Teknik Uzman
Teknik Uzman
Teknik Uzman
Teknik Uzman
Teknik Uzman
Gözlemci
Teknik Uzman
Oda Başkanı
OYK Sayman Üyesi
PBK Yönetim Kurulu Başkanı
Oda Müdürü
PBK Kalite Yönetim Temsilcisi
PBK Yöneticisi

M. Sezen Şengün 		
Emre Kıral 		
Sinan Özgöz 		
Engin Yavaş 		
Salih Kara 		
Özgür Arslan 		
Ersan Gönül 		
Burak Bayraktaroğlu
A.Özcan Bayrakcı
Erkan Deniz 		
M.Serdar Ulu 		
Hasan Hakan Güçkan
Süleyman Altunoğlu
Figen Özer		

PBK Temsilcisi
PBK Temsilcisi
PBK Temsilcisi
PBK Temsilcisi
PBK Temsilcisi
PBK Temsilcisi
PBK Sınav Yapıcısı
PBK Sınav Yapıcısı
PBK Sınav Yapıcısı
PBK Sınav Yapıcısı
PBK Sınav Yapıcısı
PBK Sınav Yapıcısı
PBK Sekreteri
PBK Sekreteri

MÜHENDİS VE MAKİNA GÜNCEL DERGİSİ YAYIN KURULU
47. DÖNEM 14. TOPLANTISI
Makina Mühendisleri Odası 47. Dönem Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu
14. toplantısını 2 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirdi.
Toplantı gündemi doğrultusunda sırasıyla Aralık sayısı
yazı içerikleri değerlendirilmiş ve önümüzdeki sayılarda
yer alması planlanan Röportaj isimleri için önerilerde
bulunuldu. Toplantıda ayrıca Otomotiv, Enerji, İşçi Sağlığı
ve Güvenliği ana temalı yazılar gözden geçirilerek yeni
yazı çağrıları yapıldı.

Katılımcılar:
Aylin Sıla Aytemiz
Melih Şahin 		
Fuat Tiniş 		
İbrahim Söğüt 		
Ümit Keskin 		

Yayın Sekreteri
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi
bülten 248
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EDİRNE ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDIK
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 11 Ocak 2019 tarihinde Edirne Şube 12. Dönem 2. Danışma Kurulu
Toplantısına katıldı.
Şube Binasında gerçekleştirilen Edirne Şube Danışma
Kurulu toplantısı açılış konuşmalarını Edirne Şube Başkanı
Aziz Avukatoğlu ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
Yener yaptı.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, konuşmasında
Ülke ve Oda gündemi üzerine değerlendirmelerde
bulundu.
Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Kerim Burak Tünay'ın
Şube Faaliyet Raporu sunumunun ardından üyelerin
görüş ve önerileri alındı.

BACA YÖNETMELİĞİ HAZIRLIK TOPLANTISINA KATILDIK
10 Ocak 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda “Baca Yönetmeliği Hazırlık Çalışmaları” konulu
toplantı yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen “Baca Yönetmeliği Hazırlık
Çalışmaları” konulu toplantıya, Odamız adına Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Serdar Ulu katıldı.

Oda Onur Kurulu Toplantısı,
12 Ocak 2019 tarihinde Oda
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurul’a
iletilen 96 dosya üzerinde
görüşüldü.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI EĞİTİM MERKEZİ AÇILIŞI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Açılış Töreni ve Genel
Üye Toplantısı 12 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirildi.
Açılış töreni öncesi düzenlenen genel üye toplantısının
açılış konuşmalarını; İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim
M. Tataroğlu gerçekleştirdi.
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç,
toplantıya ve açılışa katılan üyelerin yeni yılını kutlayarak,
2019 yılının barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Kılıç konuşmasında, yeni eğitim merkezinin açılış
amacını ve ne tür faaliyetler yürütüleceğini anlatarak, katkı sunan tüm meslektaşlara teşekkür etti. Şube üye sayısının 30 binleri aştığını belirten Kılıç; “Makina Mühendisleri
Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu olarak üyelerimize
çalışmalarımızı, etkinlik ve hizmetlerimizi ulaştırabilmek
ve üyelerimizin Odamızla fikren olduğu kadar fiziken de
yakınlıklarını sağlamak açısından hepimize büyük görevler düşüyor” dedi.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ise
konuşmasında, üniversite eğitiminin ardından mesleğe
katılan mühendisler için, meslekte ortaya çıkan yeni gelişmelerin, teknolojilerin meslektaşlara aktarımı ve adaptasyonun sağlanması için meslek içi eğitimlerin ne kadar
önemli olduğunu vurguladı. Yunus Yener konuşmasını
şöyle tamamladı: “Bütün bu çalışmaların daha da güçlenmesi ve yaygınlaşması ve özlemlerimizin yaşam bulması
siz örgütlü üyelerimizin Oda çalışmalarına koyduğunuz

katkıyı artırmanızdan geçmektedir. Oda çalışmalarımızı
daha verimli yürütmede bizlere yeni olanaklar sunacak
olan hizmet binamızın açılışı dolayısıyla, daha güçlü bir
Oda ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen bir Türkiye
yürüyüşümüzde hepimize başarılar diliyor ve bu anlamlı
gün dolayısıyla, Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına
hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim
M. Tataroğlu ise, ise Oda’nın 2018 yılındaki çalışmalarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Tataroğlu, etkinliğe katılan tüm meslektaşlarını Oda’nın başlatmış olduğu
eğitim seferberliğine davet etti. Genel üye toplantısının
ardından Anadolu Yakası Eğitim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirilerek açılış kokteyli etkinliğine geçildi.

PERİYODİK KONTROL TEMEL EĞİTİMİNE YÖNELİK TOPLANTI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde
iş ekipmanlarının periyodik kontrolünü yapmaya
yetkili kişilere yönelik düzenlenen temel eğitime ilişkin
değerlendirme toplantısı 14 Ocak 2019 tarihinde
Bakanlık binasında gerçekleştirildi.
Eğitim içeriğinin tartışıldığı toplantıya Bakanlık İSGGM,
İSGÜM personeli, TSE yetkilileri ve Odamız adına Oda
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin ile Teknik
Görevliler Evren Sağ, Bülent Göksülük, Ertan Demirci ve
N. Egemen Yılmaz katıldı.
bülten 248
şubat 2019
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AKM SİSTEM BELGELENDİRME DENETİMLERİ TAMAMLANDI
Asansör Kontrol Merkezi’nin Sistem Belgelendirme
Denetimleri tamamlandı.
Odamız Asansör Kontrol Merkezinin, 15-16 Ocak 2019
tarihleri arasında TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen TS
EN ISO/IEC 17021-1 standardı ile EA 2/17 Onaylanma
Amaçlı Akreditasyona İlişkin Dokümana göre 2. gözetim
denetimi ve TS EN ISO IEC 17021-3 standardına göre
geçiş denetimi başarıyla tamamlandı.

YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT STANDARDINDA DEĞİŞİKLİKLER KONULU ÇALIŞTAYI
TS EN 115-1:2017 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar İçin Güvenlik - Bölüm 1: Yapım ve Montaj
standardının 31.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olmasından dolayı Odamız tarafından söz konusu
standartla gelen yeniliklerin/değişikliklerin tartışıldığı çalıştay yapıldı.
18.01.2019 tarihinde İzmir’de Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen Çalıştay, T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Standardları Enstitüsü
(TSE), TMMOB Makina Mühendisleri Odası, TMMOB
Elektrik Mühendisleri Odası temsilcileri ile söz konusu
alanda faaliyet yürüten firma temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleştirdi. İlgili bakanlıklara iletilmek üzere görüş
ve önerilerin oluşturulduğu çalıştaya Oda Merkezinden
Teknik Görevliler Bülent Göksülük ve H. Cem Şavur
katılım sağladı.

MÜHENDİS VE MAKİNA GÜNCEL DERGİSİ YAYIN KURULU
47. DÖNEM 15. TOPLANTISI
Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu'nun dönem içinde düzenli periyodlarda gerçekleştirdiği
toplantılarına,16 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirdiği 15. toplantıyla devam edildi.
Toplantıda; gelecek sayılarda karma konularda
hazırlanacak sayılarımıza ilaveten “Otomotiv, AR-GE İnovasyon, İmalat” konularında özel sayıların
hazırlanmasına karar verilmiştir. Yılın ilk özel sayısı olan
otomotiv özel sayısında ülkemizdeki yerli otomobiller,
otomotiv endüstrinin bugünkü durumu ve yarını, bu
endüstri kapsamında yapılan testler, elektrikli araçlarda
geliştirilen teknoloji eğilimleri, ABS sistemleri, otomotiv
endüstrisinde üniversitelerin rolü ve çalışmaları
konularına yer verilmesi planlanmıştır.
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Ayrıca gündem doğrultusunda sırasıyla gelen genel yazı
içerikleri değerlendirilmiş ve önümüzdeki sayılarda
yer alması planlanan röportaj isimleri önerilerinde
bulunulmuş ve yeni yazı çağrıları yapılmıştır.
Katılımcılar:
Aylin Sıla Aytemiz
Melih Şahin
Fuat Tiniş
İbrahim Söğüt

Yayın Sekreteri
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi

Haber

OTOMATİK KONTROL TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMLERİ
Otomatik Kontrol Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimlerimiz 20 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Şubemizde
başlıyor.
Eğitim Tarihi

: 20-24 Şubat 2019

Eğitim Saati

: 10:00-17:00

Eğitim Yeri

: MMO İstanbul Şube

Eğitimin Amacı:
Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; AVM, otel, endüstriyel tesis vb. binalarda ekonomik, güvenli, kaliteli,
mekanik tesisat konularından, “Otomatik Kontrol Tesisatı” hizmetlerinin projelendirilmesinde, üretilmesinde,
projelerin ve tesisatların denetlenmesinde görev alacak
meslektaşlarımızın bilgi birikimlerinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak, teknolojik gelişmelerden haberdar etmek ve belgelendirilmelerini sağlamaktır.
Otomatik Kontrol Tesisatının Önemi
Otomatik Kontrol Tesisatları; doğru olarak projelendirilen ve montajı yapılan mekanik tesisatların (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Buhar, Basınçlı Hava vb.) işlevlerini
12 ay boyunca tüm koşullarda, minimum enerji ile maksimum konfor ile sağlayacak şekilde hizmet verebilmesini sağlamaktır. Mekanik tesisatların günümüzün gelişmiş
teknolojisinden de faydalanarak doğru olarak işletilmesi
ilk yatırım ve işletme giderleri açısından en az kapasitelerinin doğru projelendirilmesi kadar önemlidir.

Eğitim Programı
- MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri
- Mühendislik etiği
- Kontrol Döngüsü
- Kontrol Türleri
- Kontrol sistemleri için enerji kaynakları
- Saha elemanları
- Anahtarlama cihazları (Dijital ölçüm)
- Hissediciler (Analog ölçüm)
- Motorlu vanalar
- Vana ve damper servomotorları
- Bina otomasyon sistemi ve mimari yapısı
- Veri (Data) noktası tipleri
- Uygulamalar
- HVAC Uygulamalar
- Isıtma Sistemi
- Soğutma sistemi
- Oda kontrol sistemleri
- Sıhhi Tesisat
- Bina otomasyon sistemi kullanılarak arıza analizi
- Akıllı Binalar
- Yeşil Binalar
Eğitim Ücreti:1000 TL
Belge Ücreti: 75 TL

VASIFLANDIRMA EĞİTİMLERİ
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için 18-19-20 ve 25-26-27 Ocak 2019
tarihlerinde Periyodik Kontrol (Kaldırma Makinaları, Basınçlı Kaplar, İş Makinaları) Muayene Personeli
Vasıflandırma Eğitimi yapıldı.
Online olarak webinar üzerinden yapılan eğitime aşağıda isimleri yer alan teknik görevlilerimiz katıldı.
Mahir Tuna 			
İsmail Oğulcan Kalender 		
Seyit Bilkay 			
Osman Samet Özdemir 		
Salim Akgül 			
Niyazi Oğuz 			
Ali Hakan Yıldız 			
Veli Çalışkan 			
Tarık Ayzit 			

Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Eskişehir
İstanbul
İzmir

Cem Çevrim 			
Volkan Erdem 			
Deniz Çelik 			
Ali Emrah Erdoğan 		
Atakan Çolak 			
Eğitici ve Sorumlu Personel
İlker Küpeli 			
N.Egemen Yılmaz 		
Bülent Göksülük 			

İzmir
İzmir
Mersin
Samsun
Trabzon
Kocaeli
İstanbul
Merkez
bülten 248
şubat 2019
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SUAT SEZAİ GÜRÜ'YÜ ANKARA VE İSTANBUL'DA ANDIK
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi olarak görevini sürdürürken 29 Ocak
1993'te Oda örgütlülüğünü geliştirmek üzere Oda birimlerine gerçekleştirilen seyahat sırasında geçirdiği trafik
kazası sonucu yaşamını yitiren Suat Sezai Gürü’yü kaybedişimizin 26. yılında Ankara ve İstanbul'da andık.
Makina Mühendisleri Odası’nın 29 Şubat-1 Mart 1992
tarihlerinde yapılan Oda Genel Kurulu ve seçimlerinde
12 yıl aradan sonra yeniden Oda Genel Sekreterliği’ne
seçilen Suat Sezai Gürü, 29 Ocak 2019 tarihinde Oda
Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda, ölümünün 26. yılı
nedeniyle yapılan etkinlikle anıldı.
Görevi gereği Konya Ereğli`ye yaptığı bir seyahat sırasında 29 Ocak 1993 tarihinde yaşamını yitiren Suat Sezai
Gürü için yapılan anma etkinliğine aynı zamanda Suat Sezai Gürü’nün dost ve arkadaşları da olan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda Yönetim Kurulu
Üyeleri ile Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Odamız çalışanları katıldı.
Anma etkinliğinde sırasıyla; Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz, Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz
Türkyılmaz ve okul arkadaşı Halil Salmanlı birer konuşma yaparak Suat Sezai Gürü ile ortak mücadele anılarını
paylaştılar.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Odamızın bugünlere gelmesinde Suat Sezai Gürü’nün çok büyük katkıları olduğunu hatırlatarak, bugün de ülkemizin
zorlu ve karanlık bir dönemden geçtiğine dikkat çekip,
mücadeleye aynı kararlılık ve anlayışla devam etmemiz
gerektiğini vurguladı.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
Suat Sezai Gürü ile ortak anılarını anlatarak başladığı konuşmasında; Odamızın bugünlere gelmesinde, yeniden
toplumun çıkarlarından yana bir anlayış kazanmasında
Suat Sezai Gürü’nün yoğun emek ve fedakârlıklarının olduğunu hatırlattı. Koramaz konuşmasında, referandum
süreci ve ülkenin yaşadığı karanlık günlerin altını çizerek,
TMMOB’nin tüm bileşenleriyle bu zorlu süreçte üzerine
düşen görevleri Suat Sezai Gürü’den miras kalan anlayış
ve kararlılıkla yerine getireceğini söyledi.
Dönem arkadaşları ise konuşmalarında, Suat Sezai
Gürü’nün birleştirici, mücadeleci, kararlı kişiliğiyle ve
yaptıklarıyla TMMOB ve Odamızın toplumdan, toplumun çıkarlarından, emekten, insandan, yaşamdan ve
bilimden yana olan çizgisine dikkat çekip, bu kararlılıkta
Suat Sezai Gürü’nün büyük pay sahibi olduğunu dile getirdiler.

SUAT SEZAİ GÜRÜ İSTANBUL’DA DA
MEZARI BAŞINDA ANILDI
Görevi gereği Konya Ereğli’ye yaptığı bir seyahat sırasında yaşamını yitiren Suat Sezai Gürü için yapılan anma
etkinliğine MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Battal Kılıç, Şube Müdürü Hasan Özger mücadele yıllarından yakın arkadaşları Uğur Ayken, Cemal Türküm ve
Akın Dirik de katılarak konuşma yaptılar.

Etkinlik Çalışmaları

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019 DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
TMMOB Sanayi Kongresi Düzenleme Kurulu ilk toplantısı, 12 Ocak 2019 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü
Toplantı Salonunda yapıldı.

Düzenleme Kurulu toplantısı, “Kongre Hakkında Genel
Bilgilenme, Ana Başlığı ve Ele Alınacak Konuların Belirlenmesi, Kongre Düzenleme Kurulu Toplantı Takviminin
Belirlenmesi, Kongre Yürütme Kurulunun Belirlenmesi,
Kongre Tarihinin ve Yerinin belirlenmesi, Kongre Sekreterinin Belirlenmesi, Kongre Bütçesinin Belirlenmesi,
Kongre Afiş ve İlk Duyuru Broşürü Üzerine Görüşme,
Dilek ve Öneriler” gündemiyle gerçekleşti.
Katılımcılar:
Yunus Yener 		
Elif Öztürk 		
Serap Özpolat Çete
Selçuk Soylu 		
Aylin Sıla Aytemiz 		
Aslı Aydın 		
Levent Yapıcı 		
Aziz Avukatoğlu		
Nurettin Yıldırım 		
Murat Kürekçi 		
Birhan Şahin 		

Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
MMO Mersin Şube
MMO Edirne Şube
MMO Konya Şube
MMO Kocaeli Şube
MMO Zonguldak Şube

Atila Tomsuk 		
Fikri Düşünceli 		
Yüksel Yaşartekin 		
Mahmut Emin Tümür
Sait Bahçe 		
Cemal Gedikoğlu 		
Yusuf Kenanoğlu 		
Ali Uğurlu 		
Hüseyin Kaya 		
Gazi İpek 		
Murat Öğün 		
Emre Fidan 		
Murat Fırat 		
Ufuk Ataç 		
Yaşar Üzümcü 		

MMO Eskişehir Şube
MMO Bursa Şube
MMO İzmir Şube
MMO Diyarbakır Şube
MMO Diyarbakır Şube
MMO Ankara Şube
KMO
KMO
İMO
EMO
TMO
TMO
TMMOB
TMMOB
TMMOB

Kararlar:
Karar 1:
Düzenleme Kurulu toplantısı öncesinde gerçekleştirilen
hazırlık toplantısında Kongre ana başlıkları ve içeriği ko-
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nusunda ortaya çıkan öneriler de dikkate alınarak Kongre
Ana Temasının belirlenmesi için Kongre Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
Karar 2:
Kriz sürecinde mühendisleri içeren bir anket çalışmasının
gerekli olduğu ve bjku çalışmaya ek olarak her odanın
kendi sektöründe çalışma yapması ve oda raporlarının
kongrede sunulması
Karar 3:
Kongre’nin 2 gün olacak şekilde 13 Aralık 2019 Cuma,
açılış:10.15 - 14 Aralık 2019 Cumartesi, kapanış:18.15
olacak şekilde gerçekleştirilmesine,
Karar 4:
Kongre Düzenleme Kurulu toplantı tarihlerinin Yürütme Kurulunca belirlenerek en geç 3 hafta öncesinden
TMMOB ve Odalara duyurulmasına,
Karar 5:
TMMOB Sanayi Kongresi 2015 Yürütme Kurulunun aşağıdaki isimlerden ve Düzenleme Kurulu’nun 15 gün içerisinde önereceği isimler olursa onların da ilave edilerek
oluşturulmasına,
Ali Ekber ÇAKAR			
Makina MO
Yunus YENER			
Makina MO
A. Selçuk SOYLU			
Makina MO
Emin KORAMAZ			
Makina MO
S. Melih ŞAHİN			
Makina MO

Oğuz TÜRKYILMAZ		
Makina MO
Kaya GÜVENÇ			
Makina MO
Yavuz BAYÜLKEN			
Makina MO
Dinçer METE			Makina MO
Osman SERTER			
Makina MO
Mustafa SÖNMEZ			
Makina MO
Kansu YILDIRIM			
Prof. Dr. Korkut BORATAV		
Ankara Ünv.
Prof. Dr. Aziz KONUKMAN		
Gazi Ünv.
Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU
Kemerburgaz Ünv.
Prof. Dr. Gamze YÜCESAN		
Ankara Ünv.
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN ÖNGEL
Gaziantep Ünv.
Prof. Dr. Erinç YELDAN		
Bilkent Ünv.
Karar 5:
Kongre sekreteri olarak Makina Mühendisleri Odası
Teknik Görevlisi Aylin Sıla Aytemiz ve Basın Danışmanı
Aslı Aydın’ın belirlenmesine,
Karar 7:
TMMOB Sanayi Kongresi 2019’un tahmini bütçesini netleştirmek üzere Yürütme Kuruluna görev verilmesine,
Karar 8:
Kongre afiş ve ilk duyuru şeklinin belirlenmesi konusunda
Kongre Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
Alınan kararların Yönetim Kurulu onayına sunulmasına
karar verildi.

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019 YÜRÜTME KURULU 3. TOPLANTISI
TMMOB Sanayi Kongresi 2019, 3. Yürütme Kurulu toplantısı 25 Ocak 2019 tarihinde Oda Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Toplantıya Emin Koramaz, Yunus Yener, Selçuk Soylu,
Aylin Sıla Aytemiz, Oğuz Türkyılmaz, İlhan Kamil Turan,
Kaya Güvenç, Hayri Kozanoğlu, Yavuz Bayülken, Korkut Boratav, Aziz Konukman, Mustafa Sönmez, Osman
Serter, Dinçer Mete, Kansu Yıldırım ve Gamze Özdemir
katıldı.
Toplantıda, Düzenleme Kurulunun almış olduğu kararlar
değerlendirildi. Sanayi Kongresi 2019 ana teması “Bunalım, Sanayi ve Mühendisler“ olarak belirlenirken bu kapsamda yapılacak çalışmaların içerikleri konuşuldu. Makina
Mühendisleri Odası tarafından bir önceki dönem, dört
bölgede (Gebze, Ergene Havzası, Gaziantep, Konya)
gerçekleştirilen alan araştırmalarının, bu yıl Türkiye ge-
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nelinde yapılması kararlaştırılmıştı, bu karar doğrultusunda araştırmada kullanılacak olan anket soruları tartışıldı
ve ek önerilerde bulunuldu.

Basın Açıklamaları

FATİH ALTAYLI’YA AÇIK MEKTUP
Fatih Altaylı’nın 10 Ocak 2019 tarihli Habertürk Gazetesi’ndeki köşesinde “Odalar ve baroların asıl işi ne
olmalı?” başlıklı yazısı üzerine Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener açık bir mektup yayınladı.

Sayın
Fatih Altaylı,
Murat Bardakçı’nın, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar cinayetinden
hareketle üniversite sayısının fazlalığı, eğitimin düzeyi ve
mevcut eğitimin meslek sahibi değil diploma sahibi yapmayı hedeflediğini belirten görüşleri üzerine yazdığınız
8 Ocak ve 10 Ocak 2019 tarihli makalelerinizi okuduk.
Söz konusu tartışmadan bağımsız olarak, özellikle sizin
10 Ocak’taki “Odalar ve baroların asıl işi ne olmalı?”
başlıklı yazınızdan hareketle bu mektubu yazmaya karar
verdik.
Belirtmek isteriz ki, “Kalitesiz bir mimarlık fakültesi, genelde kalitesiz bir mimar yetiştirir.
Adam gibi hocası bile olmayan bir hukuk fakültesi, beş para
etmez hukukçular yetiştirir.
Eğitim vermekten aciz bir mühendislik fakültesi, iş yapmaktan aciz mühendisler çıkarır.
Arada bazı istisna talebeler çıkar belki ama geneli böyledir.”
görüşünüze katılıyoruz.
“Sıkıntı da asıl olarak üniversite kalitesinde değil, organizasyon kalitesindedir” görüşünüze ise tam olarak katılamıyoruz. Zira planlamadan müfredata, okul donanımına,
öğretim görevlilerine, eğitimin bilgi-uygulama/teori-pratik
bütünlüğüne uygunluğuna dek uzanan organizasyon düzeyi,
aynı zamanda eğitim/üniversite kalitesini de belirleyicidir.
Elbette organizasyon kalitesi üniversite kalitesini; bu temeldeki üniversite kalitesi de organizasyonun kalite ve düzeyini geliştirir. Her iki kalite/nitelik düzeyi birbirine bağlı bir
bütünlük oluşturmaktadır. Ve ne yazık ki üniversite-fakülte
sayısının da dâhil olduğu ve onunla paralel bir seyir izleyen
eğitimin niteliği ve seviyesindeki sorunlara bağlı olarak, belirttiğiniz organizasyon kalitesinde de en başta ülke ölçeğinde planlama yokluğuna bağlı sorunlar mevcuttur. Eğitimli/

nitelikli işgücü istihdamı, işsizlik ve meslek dışı işlerde çalışma zorunda kalmaya ilişkin sorunlar söz konusu bütünsel
planlama eksikliğini ortaya koymaktadır.
Yazınızın devamındaki “Çünkü bizim memlekette üniversiteden hiçbir kalite edinmeden, hiçbir halt öğrenmeden mezun olan birisi ertesi gün sıkıntısızca mesleğini icra etmeye
başlar.
Mimar çirkin, uyumsuz proje çizer.
Mühendisin hesap bilmediği için yaptığı bina, yol, baraj çöker. Ya da bire malolacakken, beşe malolur.
Doktor adam gibi eğitim almadıysa, yanlış teşhis koyar,
teşhisi tuttursa yanlış tedavi uygular, yanlış ameliyat yapar.
Hastayı öldürür.
İş bilmeyen avukat, hukuk bilmez. Adamı ipe götürür.”
sözleriniz de gerçekliğin olumsuz yanını yansıtmaktadır.
Üstelik bunlar, bizlerin kendi meslek alanlarımızdan hareketle hep dile getirdiğimiz, üzerine gittiğimiz sorun ve
gerçekliklerin arasında yer almaktadır.
Ancak aşağıda aktaracağımız sözlerinizin uygulamalarımıza dair bilgi eksikliğinden kaynaklanan ithamlar olduğunu
düşünüyoruz.
“Keza mimarlar da, mühendisler de, doktorlar da adam gibi
ülkelerde odaların veya meslek birliklerinin kabulünden geçmek zorundadır.
Hem de öyle bir kez değil.
Dönem dönem birkaç kez.
Mesleğini, gelişmeleri takip edip etmediği de sınava tabi
tutulur.
Bizde ise ne baroların ne meslek odalarının böyle bir işlevi
yoktur.
Onlar daha çok siyasetle ilgilenirler.
Türkiye’yi kurtaracak büyük işlerin peşindedirler.
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Oysa bilmezler ki, Türkiye’yi asıl kurtaracak olan işini iyi ve
düzgün yapanlar olacaktır.
Olabilirse…”
Bu noktada, Odalara üyelik, mezuniyet sonrası mesleki
gelişim ve mesleki uygulamalara dair Odalarımızın faaliyetleri ve siyasetle ilgilenme konularında sizi ve okuyucularınızı kısaca bilgilendirmek istiyoruz.
Öncelikle, biz Makina Mühendisleri Odası (MMO) dâhil,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’ye
bağlı 24 Odanın, Anayasa’nın kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarıyla ilgili 135. maddesi kapsamında ve
6235 sayılı TMMOB Kanunu’na bağlı olarak kurulduğunu
belirtmeliyim.
TMMOB Kanunu’nda bağlı Odalara üyelikle ilgili düzenleme (Madde 33) “Türkiye’de mühendislik ve mimarlık
meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren
işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık
vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler” şeklindedir.
Ancak 1983 yılında 66 nolu KHK ile yapılan değişiklikle kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımızın üyeliği zorunlu olmaktan çıkarılıp isteğe bağlı
kılınmış ve “Ancak bunlar görevlerinin gereği olan işleri
yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı meslekdaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler” hükmü getirilmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de de,
sizin sözlerinizle “mesleğe kabul” için Odalara kayıt olmak
ve kamuda çalışanların da “Odaya kayıtlı meslekdaşlarının
yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler” şeklinde bir kanun hükmü bulunmaktadır.

ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,
Yurdun doğal kaynaklarının ülke ve toplum yararları doğrultusunda işletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayinin
ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak için teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve
sanayinin yararına sunmak,

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri vb. gibi teknik belgeleri hazırlamak,
Meslek alanlarıyla ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporlarının hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik
uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara
uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak,
Meslek alanlarıyla ilgili öğretim yapan kuruluşlarla işbirliği
yaparak ülkenin gereksinimini karşılayabilecek nitelik ve nicelikte mühendisin yetişmesine yardımcı olmak,
Üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları
işlere ve tamamlayıcı öğrenimlere dayanan “uzmanlık sicil
dosyaları” tutmak ve gerektiğinde talep eden kamu ve özel
kuruluş ve kişilere uzman ve bilirkişileri önermek,
Meslek alanlarıyla ilgili, teknik kitap, gazete, dergi vb. yayınları çıkarmak, bu alanda çıkan yayınları izlemek ve bu
yayınları üyelerinin ve toplumun hizmetine sunmak, yayın
konusunda gerektiğinde yerli yabancı diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmek,

Mezuniyet sonrası mesleki gelişim ve mesleki uygulamalar ya da yazınızın başlığındaki “Odalar ve baroların asıl
işi ne olmalı?” bahsinde ise Odamızın internet sitesinde
de bulunan bazı bilgileri aktarmak isteriz:

Üyelerinin mesleki alanlarındaki ulusal ve uluslararası yeni
gelişmeleri, tartışmaları izleyebilmesi ve aktarabilmesi,
mesleki sorunların dile getirilebilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi, ilgili alanlarda politikaların oluşturulması amacıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte kongre, kurultay, sempozyum, fuar, sergi vb. düzenlemek, üyelerin sosyal-kültürel
gelişimine katkıda bulunmak için kurs, seminer, söyleşi vb.
etkinlikler düzenlemektir.”

“MMO’nun kuruluş amaçları:

Sayın Altaylı,

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin ve kalitenin artırılmasını,
yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gerçekleşmesini
ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme

Toplum güvenliğini doğrudan ilgilendiren tüm projelerin
mesleki yeterliliği Odamızca belgelendirilen üyelerimiz
tarafından hazırlanmasının gerekliliğine; bu projelerin
mesleki etik ve üyelik sicil kayıtları yönü ile Oda mesleki
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denetiminden geçirilmesi gerektiğine inanıyor ve bu yönde çalışıyoruz.
Odamız, bu yeterliliğin gelişen-değişen bilim ve teknolojiye bağlı olarak düzenlenecek sürekli eğitimlerle desteklenmesini zorunlu görmektedir.
Odamız bu kapsamda, mezuniyet sonrası meslek içi eğitimi birinci dereceden önemsemektedir.
Ayrıca Odamız üyesi meslek disiplinlerine yönelik eğitim
veren bölümlerin kalitesinde büyük farklılıklar bulunduğunu belirtmeliyiz.
Eğitim programlarının, ders içeriklerinin, öğretim üyesi
sayısı ve yeterliliklerinin, laboratuar, derslik, kütüphane,
bilgisayar donanımı, araştırma olanaklarının genel yetersizliği yanında, eğitim kuruluşları arasında da bu olanaklar
açısından ciddi dengesizlikler bulunmaktadır.
Bu görev ve nedenler bütünü itibariyle, üyelerimizin
mesleki gelişimini, gereksinimlerini ve taleplerini göz
önünde bulunduran Odamız, 1998 yılında uzmanlık alanlarımızla ilgili olarak yoğun bir meslek içi eğitim programı
çalışması başlatmıştır.
Bu amaçla Oda Merkezinde Meslek İçi Eğitim Merkezi
(MİEM) oluşturulmuş, meslek alanlarımıza yönelik eğitim
ve belgelendirme faaliyetleriyle üyelerimizin eğitilmesi ve
yetkilendirilmesi sağlanmıştır.
Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ve bağlı yönetmeliklerin yayımlanması ile yönetmelik kapsamındaki konularda kurs, seminer ve yayın çalışmalarına hız verilmiş,
kursların tüm Oda birimlerinde düzenlenmesine yönelik
organizasyonlar yapılmıştır.
Ayrıca Uygulamalı Eğitim Merkezlerimiz de bulunmaktadır. Kuruluşundan bugüne kadar MİEM kapsamında 8 bin
360 kurs düzenlenmiş, bu kurslara katılan 135 bin 217
kişi belgelendirilmiştir.
Odamızın üye sayısı 112 bin 329’dur, belgelendirilen kişi
sayısı ise 135 bin 217’dir. Yani tam da sizin söylediğiniz
gibi “Hem de öyle bir kez değil. Dönem dönem birkaç
kez.”
Ayrıca meslek içi eğitim ve belgelendirme çalışmalarının
teknik mevzuata göre şekillendirilmesi, bağımsız ve ta-

rafsız bir belgelendirme faaliyetinin yürütülmesi için Oda
bünyesinde Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik Belgelendirme faaliyetlerini yürüten Personel Belgelendirme
Kuruluşu (PBK) da kurulmuş ve akredite olmuştur.
Eğitim ve belgelendirme faaliyetlerimizin ardından kimi
Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar yetki belgeli mühendis
kavramını kendi yönetmeliklerine yansıtmıştır.
Birçok alanda Odamızdan yetki belgesi almış mühendis
çalıştırılması zorunlu hale getirilmiş ve binlerce üyemize
yeni iş alanları açılmıştır.
Bu gerçeklikler karşısında Odamızın ve Odalarımızın sizin deyişinizle “asıl işlerini” yaptıklarını göstermiş olduğumuz kanısındayız.
Sayın Altaylı,
“Onlar daha çok siyasetle ilgilenirler.
Türkiye’yi kurtaracak büyük işlerin peşindedirler” demiştiniz. İnanınız, sizin de olmasını istediğiniz çok belli olan
uygulamaları yapan Odalarımızın ve üyelerimizin mesleki-teknik sürekli eğitim ve uygulama faaliyetlerini tasfiyeye yönelik birçok uygulama söz konusudur ve bizim
yaptığımız “siyaset” esasen bu olumsuzlukları önlemeye
yöneliktir.
Eğer siyaset yapmakla itham edilirsek söyleyeceğimiz birçok şey vardır:
Kötüsü ve kinayeli olarak anılanının dışında siyasetin iyisi,
bilimseli, ülke-kamu-toplum-meslek-meslektaş yararının
bütünlüğüne dönük siyaset de vardır, olmalıdır.
Evet mesleklerimizi, meslek alanlarımızı, meslek örgütlerimizi kurtarmaya çalışıyor ve bu temelde siyaset yapıyoruz.
Evet, ülkemizde antidemokratik gelişmeler var ve bunlarla meslek alanlarımızdaki olumsuz gelişmeler arasında
organik bir bağ var, bu nedenle demokrasiyi savunuyor
ve mesleki itibarımızı korumak için siyaset yapıyoruz.
Hak vermeniz dileği ve saygılarla.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basın Açıklamaları

SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ-45:
SANAYİ GERİLİYOR, İŞSİZLİK TIRMANIYOR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin
sorunları bülteninin 45’incisini kriz, sanayi ve işsizlik sorununa ayırdı.
2018’de önce durgunluk ardından kriz şeklinde yaşanan darboğazın işsizliği ileri boyutlara taşıdığı belirtilen incelemede,
işsizliğin 2019’da bir “afet” şeklinde toplumu oldukça olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi, özellikle de 15-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 41’e ulaşan işsizliğine işaret edildi.
MMO analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:
- Ekonomide küçülme, şimdilik 31 Mart yerel seçimlerinde
seçmenin öfkesinin sandığa yansımaması için özellikle Hazine kaynakları ve öteki kamu imkânları kullanılarak hissettirilmemeye, Nisan başına kadar çöpler halının altında tutulmaya çalışılıyor ama esas kriz ateşinin Nisan ayı ile birlikte
alevleneceği yaygın bir kanı.
- Sanayi üretimindeki gerileme ivmelenerek hızlanıyor. Geçen yılın son çeyreğindeki üretimin 2017’nin yüzde 6 kadar
altında kalması bekleniyor. Bu da doğaldır ki GSYH’yi etkileyecek. GSYH’nin son çeyrekte yüzde 3-4 arasında daralması
sürpriz olmayacak. Sanayi üretiminin 2019’un ilk yarısında
da hem baz etkisi, hem ithalat düşüşünün yansıması yüzünden düşük seyredeceği beklenmeli.
- İmalat sanayiindeki yıllık gerileme yüzde 7’yi aştı. Özellikle
ara malları üretiminde gerileme yüzde 12’ye yaklaşarak sert
bir düşüş gösterdi. Aynı ölçüde olmasa da, sermaye malları üretimindeki yüzde 8,3’lük gerileme, yatırımlardaki sert
azalmadan kaynaklandı.

- Ekonomideki küçülme, beraberinde işsizliği de hızla tırmandırıyor. TÜİK, Ekim ayı İşgücü İstatistiklerine göre
standart-dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 11,6’ya yükseldi.
Dar tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 501 bin artarak 3 milyon
788 bine çıktı.

- İmalat sanayisindeki yüzde 7’yi aşan düşüş, sektörel olarak
analiz edildiğinde özellikle inşaata girdi veren alt sektörlerde
üretim düşüşü dikkat çekmektedir. Seramik, çimento gibi
taşa toprağa dayalı sanayilerin en sert düşüşü yaşadıkları görülmektedir. Bu alt daldaki yıllık üretimi düşüşü yüzde 21’i
geçmiştir. Yine inşaatla ilgili ağaç işleme sanayiinde yüzde 16
ve demir-çelik sektörünü içeren ana metal sanayiinde yüzde
12’yi aşan gerileme dikkat çekmektedir.

- Tarım dışı işsizlik oranı ise Mart 2017’den itibaren en yüksek orana ulaştı. Ekim 2018 itibariyle tarım dışı işsizlik oranı
yüzde 13,6 oldu.

- İmalat sanayisinin alt dallarından otomotiv de döviz fiyatlarındaki sert artışın girdi ithalatını, dolayısıyla üretici ve tüketici fiyatlarını yükseltmesinden etkilenmiş, daralan iç talep,
üretimi yüzde 18’in üstünde de geriletmiştir. Aynı gerileme
beyaz eşyayı içeren metal sektöründe yüzde 13’ü, bilgisayarda yüzde 12’yi bulmuştur. İthal girdi fiyatlarından etkilenerek üretimi gerileyen sektörlerden kâğıtta üretim düşüş
oranı yüzde 12’yi, plastik-lastikte yüzde 11,5’i, makine ve
elektrikli cihazlarda yüzde 11’i bulmuştur.
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- Genel işsizliğin yanında, genç işsizliğindeki artış da dikkat
çekiyor. 2017 Ekim ayında yüzde 19,3 olarak ölçülen genç
işsizliği, 2018 Ekim ayında yüzde 22,3’e, genç işsiz sayısı da
1 milyon 167 bine çıktı.
- İşgücü piyasasına çıkan 5,2 milyon gençten 4 milyonu istihdam edilirken, iş bulamayan sayısı 1 milyon 167 bin. Yani
piyasaya çıkmış genç işgücünün yüzde 22,4’ü. Ama bunlar
“dar anlamda genç işsizler,” yani işin peşine düşüp iş bulamayanlar. Oysa bir de eğitimde olmadığı halde işin peşine
düşmeyen atıl, evde, kahvede zaman öldüren 1 milyon 733
bin dolayında işsiz kadın-erkek genç nüfus var. Bunlarla birlikte geniş anlamda işsizlerin sayısı 2,9 milyona çıkıyor ve
geniş anlamda genç işsizlik oranı da yüzde 22,3 değil, yüzde
41’i buluyor.

Basın Açıklamaları

ARAÇ MUAYENELERİNDE EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM RAPORU OLMAYAN
ARAÇLARIN “AĞIR KUSURLU” OLMAKTAN ÇIKARILIP “HAFİF KUSURLU”
SAYILMASI ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞINA AYKIRI BİR UYGULAMADIR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, egzoz emisyon ölçüm raporunun bulunmamasının “hafif kusura”
dönüştürülmesi ile ilgili olarak 24 Ocak 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Hatırlanacağı üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün
19.12.2011 tarihinde yayımladığı Araç Muayene Genelgesi uyarınca, 01.01.2012 tarihinden itibaren araç muayene istasyonlarının, LPG/CNG yakıt tadilatı yapılmış
araçların vize/periyodik muayene işlemleri sırasında Gaz
Sızdırmazlık Raporu istenmesi uygulamasına son verilmişti.
Böylece Gaz Sızdırmazlık Raporu olmayan araçlar “hafif kusur”lu, Egzoz Pulu/Egzoz Emisyon Raporu almayan
araçlar ise “ağır kusur”lu kabul edilmeye başlanmıştı.
Şimdi egzoz emisyon ölçüm raporunun bulunmaması da
“hafif kusura” dönüştürülmektedir.
Bu noktada, araçların egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmanın Çevre Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca zorunlu olduğunu belirtelim. Bu ölçümler 11.03.2017 tarihli
30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı
Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği hükümlerince belirlenen standartlarda yapılmak zorundadır. Buna göre
“Çevre Kanunu kapsamında motorlu taşıt sahipleri egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen standartlara
uygunluğunu belgelemek üzere egzoz emisyon ölçümü
yaptırmak zorundadır.
Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi kapsamında egzoz
emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine
1.546 TL, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3.093 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca, emisyon kontrol sistemleri (katalitik
dönüştürücü, partikül filtre vb.) çalışmayan veya devre
dışı bırakılan taşıtlar için 1.546 TL idari para cezası uygulanmaktadır”.
Ancak Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, 16 Ocak 2019
tarihi itibariyle araç muayenelerinde “ağır kusur”un yer
aldığı egzoz emisyon ölçümleriyle ilgili kusurlar tablosunu
yenileyerek “hafif kusur” kapsamına almıştır. Oysa Çevre
Kanunu’nun 20. maddesi ve Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği halen yürürlüktedir.

Özetle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mevzuat dışı fiili bir
düzenleme yapmıştır. Bu durum ve uygulama her yönüyle mevzuata aykırıdır ve ülkemizdeki yaygın denetimsizliği artıracaktır.
Dünya araç emisyonları ve sera gazı salımları ile mücadele ederken, ülkemizde de yanlış sanayi politikaları, yanlış
termik santral uygulamaları ve denetimsizliği ile araçların
zaten çok fazla olan egzoz gazı salımları sonucu çok ciddi
hava, çevre ve halk sağlığı sorunları oluşmuşken gündeme gelen bu fiili uygulamayı anlamak mümkün değildir.
Araç yakıt ve emisyon sistemleri üzerinde kayıt dışı merdiven altı tamircilerde yaptırılan onaysız tadilat uygulamalarının yaygın oluşu da gözetildiğinde durum daha da
vahimleşmektedir.
Sonuç olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı yetkililerini halk sağlığına, karayolu/
trafik güvenliğine ve can ve mal güvenliğine zarar verici
bu yanlış uygulamaya ivedilikle bir son vermeye çağırıyoruz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
bülten 248
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Basında Odamız

Ocak 2019
Odamız tarafından düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi teskon sodex Fuarı, Termoklima Dergisinde “Teskon, sektörü İzmir’de buluşturmaya hazırlanıyor” ve Termodinamik Dergisinde “Teskon 2019, mekanik tesisatta gerçekler ve gelecek ana temasıyla düzenlenecek” başlıklarıyla
haber yapıldı.

10.01.2019
Oda Enerji Çalışma Grubu’nun BirGün Gazetesi Yazarı Özgür
Gürbüz’e verdiği demeç, “Poşeti görüyor, termik santralları
görmüyor” başlığıyla haber yapıldı.

22.01.2019

Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Sanayi geriliyor, işsizlik tırmanıyor” başlıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesinde “Ekonomik kriz nisan ayında alevlenecek,” Aydınlık
Gazetesi’nde “İşsizlik afet boyutunu alacak,” Evrensel, Anayurt, Zafer ve (26.01.2019) Ankara Güçlü Anadolu Gazetelerinde “Sanayi geriliyor, işsizlik tırmanıyor” ve (28.01.2019)
Evrensel Gazetesi Yazarı Nilgün Tunçcan Ongan’ın köşe yazısında “Eğitim işsizlik ilişkisi” başlıklarıyla haber yapıldı.

28.01.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Araç Muayenelerinde
Egzoz Emisyon Ölçüm Raporu Olmayan Araçların “Ağır Kusurlu” Olmaktan Çıkarılıp “Hafif Kusurlu” Sayılması Çevre ve
Toplum Sağlığına Aykırı Bir Uygulamadır” başlıklı açıklama,
BirGün Gazetesinde “Kusuruna bakılmayacakmış!” başlığıyla
haber yapıldı.

10 Ocak 2019 BirGün

Ocak 2019 Termodinamik Dergisi

Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Ankara’daki “Kaza”
Yüksek Hızlı Trenlere Dair Benimsenen İmaj Politikasının
Yanlışlığını Göstermektedir” başlıklı açıklama, Gazete İpekyol
Gazetesinde “Hızlı tren gecikti, belki hiç gelmez” başlığıyla
haber yapıldı.

23/28.01.2019

23 Ocak 2019 BirGün
23 Ocak 2019 Evrensel
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23 Ocak 2019 Aydınlık

MİEM Kurslarımız

Ocak 2019'da MİEM Kurslarına Katılım
Ocak ayı boyunca 13 şubemizde, 12 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 362 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

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (5 Gün)
Mekanik Tesisat
Yangın Tesisatı
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı Sayısı

19-20 Ocak 2019

Kocaeli

12

21-22 Ocak 2019

Konya

12

11-13 Ocak 2019

İstanbul

6

26-28 Ocak 2019

Konya

12

25-27 Ocak 2019

Kocaeli

13

9-12 Ocak 2019

İzmir

12

14-17 Ocak 2019

Mersin

5

28-31 Ocak 2019

Ankara

9

28-31 Ocak 2019

Adana

15

12-20 Ocak 2019

İstanbul

14

14-17 Ocak 2019

Ankara

11

16-19 Ocak 2019

Kayseri

10

21-24 Ocak 2019

İzmir

18

19-22 Ocak 2019

Ankara

20

21-24 Ocak 2019

Kayseri

13

11-13 Ocak 2019

İstanbul

10

26-28 Ocak 2019

Eskişehir

11

29-31 Ocak 2019

Denizli

12

29-31 Ocak 2019

Diyarbakır

16

14-18 Ocak 2019

Ankara

8

14-21 Ocak 2019

Bursa

7

21-27 Ocak 2019

Samsun

9

4-6 Ocak 2019

Ankara

12

4-6 Ocak 2019

Adana

13

10-11 Ocak 2019

Ankara

23

17-18 Ocak 2019

Eskişehir

23

19-21 Ocak 2019

Eskişehir

10

16-18 Ocak 2019

İzmir

14

23-25 Ocak 2019

Ankara

8

25-27 Ocak 2019

İstanbul

4

Toplam

362
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MİEM Kurslarımız

Şubat 2019 MİEM Kurs Programı
Şubat 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*

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi

Mekanik Tesisat

Yangın Tesisatı

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
Şantiye Şefliği

Soğutma Tesisatı

Havalandırma Tesisatı
Temel Bilirkişilik
Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon
*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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Tarihi

Verildiği Şube

6-7 Şubat 2019

İzmir

Sınav Tarihi
8 Şubat 2018

7-9 Şubat 2019

İstanbul

10 Şubat 2019

11-12 Şubat 2019

Mersin

13 Şubat 2019

23-24 Şubat 2019

Ankara

25 Şubat 2019

1-3 Şubat 2019

Ankara

4 Şubat 2019

13-15 Şubat 2019

Mersin

16 Şubat 2019
18 Şubat 2019

15-17 Şubat 2019

İstanbul

18-21 Şubat 2019

İstanbul

21 Şubat 2019

19-22 Şubat 2019

Samsun

22 Şubat 2019

21-24 Şubat 2019

Ankara

24 Şubat 2019

12-15 Şubat 2019

Bursa

16 Şubat 2019

4-7 Şubat 2019

Diyarbakır

8 Şubat 2019

14-17 Şubat 2019

Adana

18 Şubat 2019

9-12 Şubat 2019

Diyarbakır

13 Şubat 2019

11-14 Şubat 2019

İzmir

15 Şubat 2019

14-17 Şubat 2019

İstanbul

18 Şubat 2019

19-22 Şubat 2019

Adana

23 Şubat 2019

6-8 Şubat 2019

Kayseri

8 Şubat 2019

13-15 Şubat 2019

Ankara

15 Şubat 2019

15-17 Şubat 2019

İstanbul

17 Şubat 2019

21-23 Şubat 2019

Kocaeli

23 Şubat 2019

22-24 Şubat 2019

Bursa

24 Şubat 2019

24 Şubat 2019

Kocaeli

24 Şubat 2019

4-10 Şubat 2019

İstanbul

11 Şubat 2019

4-10 Şubat 2019

Ankara

11 Şubat 2019

11-17 Şubat 2019

Kocaeli

18 Şubat 2019

18-24 Şubat 2019

İzmir

25 Şubat 2019

5-7 Şubat 2019

Bursa

8 Şubat 2019

8-10 Şubat 2019

Eskişehir

11 Şubat 2019

8-10 Şubat 2019

Samsun

11 Şubat 2019

9-11 Şubat 2019

Kocaeli

12 Şubat 2019

21-23 Şubat 2019

İstanbul

25 Şubat 2019

4-5 Şubat 2019

Eskişehir

5 Şubat 2019

1-3 Şubat 2019

Bursa

3 Şubat 2019

16-18 Şubat 2019

Eskişehir

18 Şubat 2019

22-24 Şubat 2019

İstanbul

24 Şubat 2019

13-14 Şubat 2019

Konya

15 Şubat 2019

18-19 Şubat 2019

İstanbul

20 Şubat 2019

25-26 Şubat 2019

Kocaeli

27 Şubat 2019

11-12 Şubat 2019

İstanbul

13 Şubat 2019

11-12 Şubat 2019

Konya

13 Şubat 2019

22-23 Şubat 2019

Kocaeli

24 Şubat 2019

9-17 Şubat 2019

İstanbul

2 Şubat 2019

Eskişehir

TMMOB’den

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK MESLEĞİNİN İTİBARIYLA OYNAMAYIN!
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle mühendislik ve mimarlık meslek alanındaki bazı
işlerle ilgili tekniker, teknisyen ve teknik öğretmenlerin yetkilendirilmesine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz 3 Ocak 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
29 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le teknik öğretmen, tekniker ve
teknisyenlere III. Sınıf B Grubuna (dâhil) ve inşaat alanı
13.500 m2’ye kadar olan yapılarda yardımcı kontrol elemanı olarak çalışma hakkı tanınmıştır.
Bilindiği üzere Bakanlık bu yöndeki girişimlerini çeşitli zamanlarda çıkardığı Yönetmelik değişiklikleri ile yapmaya
çalışmış ancak başarılı olamamış, bunun üzerine 11 Mayıs
2018 tarihinde kabul edilen 7143 sayılı Kanun ile teknik
öğretmen, tekniker ve teknisyenleri de kapsayan “Yardımcı Kontrol Elemanı” tanımı doğrudan doğruya 4708
sayılı Kanuna eklenmişti. Yönetmelik değişikliği ile Yasa
hükmü uygulamaya geçirilmiş olacaktır.
Yönetmelik değişikliğiyle ayrıca 3194 sayılı İmar
Kanunu’nun 28. Maddesi gereği mimar ve mühendislerce yürütülmesi zorunlu olan şantiye şefliği hizmeti de
teknik öğretmen ve teknikerlere açılmıştır.
Öncelikle ifade etmek isteriz ki; bir Yönetmeliğin başka
bir Yasa ile hükme bağlanmış bir hususu değiştirmeye çalışması normlar hiyerarşisine aykırıdır. Bu bağlamda Birliğimizce gerekli yasal girişimlerde bulunulacaktır.
Şantiye şefliğine ve kontrol mühendisliğine ilişkin değerlendirmelerimizin meslek şovenizminin ötesinde bilimsel
ve nesnel gerçekliğe dayandığının da bilinmesini isteriz.
Yasadaki tanımı gereği şantiye şefi, inşa faaliyetini müteahhit adına yürüten, personelin ya da taşeronların sevk ve
idaresini sağlayan, iş güvenliğinin sağlanması için gerekli
tedbirlerin alınıp alınmadığını denetleyen, yapının fen ve
tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesini
sağlamakla yükümlü olan, aksi durumda hukuki ve cezai
sorumluluğu bulunan kişidir.
Tüm bu süreçlerin sağlıklı yürütülebilmesi için, şantiye
şefliği görevinin mühendis ya da mimarlar tarafından üstlenilmesi bir zorunluluktur. Hiç kuşkusuz ihtiyaç duyulması halinde yapım işinin niteliğine bağlı olarak, şantiye

organizasyonunun tamamından sorumlu olan şantiye şefi
mimar ya da mühendislerin sevk ve idaresi altında çalışacak teknik öğretmen veya teknikerler istihdam edilebilir.
Denetim hizmeti; proje yönetim tekniklerinin bilinmesini, diğer mühendislik disiplinlerinin proje uygulamaları
konusunda yeterli düzeyde mesleki deneyimi, malzeme
bilgisini, teknik, idari ve hukuk, mevzuatı bilmeyi gerektiren, ciddi sorumluluğu olan bir görevdir. Bu düzenleme
bilime, bilgiye ve uzmanlığa aykırıdır.
Teknisyen, tekniker ve teknik öğretmenlerin yapı denetim sisteminde mühendis ve mimarların sevk ve idaresi
altında yardımcı kontrol elemanı olarak görev almaları
öğrenimlerine denk düşen bir uygulamadır. Ancak yeni
düzenlemeyle unvan ve statüleri birbirinden tamamen
farklı olduğu halde mühendis ve mimarlar ile öğretmenler, iki yıllık okul mezunları ve hatta ortaöğretim mezunları yapıların kontrolünde eşit oranda yetkili kılınmaktadır.
Ülkemizdeki teknik öğretmenlerin, teknikerlerin ve teknisyenlerin ciddi bir işsizlik sorunu yaşamakta olduğu
bilinen bir gerçektir. Bunun nedeni de tıpkı mühendis,
mimarlarda olduğu gibi eğitim, öğretim ve istihdam bütünlüklü planlama anlayışının terk edilmesidir.
Kalifiye eleman sorununun en yoğun yaşandığı inşaat
sektöründe üretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesini
sağlayacak teknik öğretmen, tekniker ve teknisyen gibi
ara elemanlara ihtiyaç vardır. Siyasi iktidar ise üretim süreçlerini yeniden düzenleyerek, teknik elemanları hukuki
statüye kavuşturmak ve üretim sürecindeki önemlerini
görünür kılmak yerine, mühendislik mimarlık mesleklerinin çalışma alanlarını teknik elemanlara açarak geçici
çözümler üretme peşindedir.
Birliğimiz meslek alanlarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik
bu türden müdahalelerin karşısında durmaya devam edecektir.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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OHAL KHK’LARIYLA İHRAÇ EDİLEN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR
PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB’nin Krize Karşı Emeğimize Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz kampanyası kapsamında
düzenlediği calıştayların üçüncüsü olan “OHAL KHK’larıyla İhraç Edilen Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının
Sorunları Çalışayı” 5 Ocak 2019 tarihinde İMO Rüştü Özal Salonu’nda gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nden
ihraç edilen Melda Yaman’ın üstlendiği Çalıştaya, farklı
illerde ihraç edilen TMMOB üyeleri katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, ihraç edilen mühendis,
mimar ve şehir plancılarının sorunlarına dikkat cekti ve
TMMOB’nin OHAL ve KHK rejimine karşı verdiği mücadeleye ilişkin bilgiler paylaştı.
OHAL ve KHK rejiminin hukuksuzluğunu vurgulayan
Koramaz, Danıştay içtihadı birleştirme genel kurulunun
1989 tarihli kararının altını çizerek, OHAL ve KHK’larının
geçerliliğinin OHAL dönemiyle sınırlı olması gerektiğini,
haklarında mahkeme kararı olmayan ihraçların tüm haklarıyla birlikte mesleklerine iade edilmeleri gerektiğini
söyledi.
Çalıştayın ilk oturumunda Barış için Akademisyenler imzacisi olduğu icin Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen
KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen sendikalarin OHAL
ve KHK’lara karşı mücadele sürecini aktardı. KESK ve
bağlı sendikalarının bir yandan OHAL rejimine karşı mücadele ederken, diger yandan da ihraç edilen 4500 KESK
üyesiyle gerçekleştirilen dayanışma faaliyetlerini dile getirdi.
Çalıştayın ikinci oturumunda İstanbul Üniversitesi’nden
ihraç edilen hukukcu akademisyen Cemil Ozansü, OHAL
ve KHK rejiminin hukuki statüsü hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Ozansü sunumunda ihraçların sadece işten
atılmakla kalmadıklarını, yeni bir hukuki statüde yaşamaya mecbur bırakıldıklarının altını cizdi.
Çalıştayın üçüncü oturumunda kendisi de kamudan ihraç
edilen HDP Kocaeli Milletvekili Faruk Gergerlioğlu ihraçların durumuna ilişkin TBMM’de yürütülen çalışmaları
aktardı. Gergerlioğlu konuşmasında OHAL inceleme komisyonu ile yaptığı görüşmeleri ve sürecin antidemokratik işleyişini dile getirdi. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da Meclis Komisyonu’nun çalışmalarına değinerek,
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“Sorunları çözmek için kuruldu ancak en büyük sorun şu
anda komisyonun kendisi. Komisyon bir dosyaya ancak
iki dakika ayırıyor, iki dakikada dosya sonuçlandırıyorlar
ve büyük bir kısmı için de ret sonucu çıkıyor” dedi.
Çalıştayın son oturumunda ise forum yapıldı. Forum moderatörlüğünü yine KHK ile ihraç edilmiş Maden Mühendisi Erşat Akyazılı, yardımcılığını harita mühendisi Can
Deniz Akdemir ve şehir plancısı Dilek Karabulut yatılar.
Forumda, ihraç edilen TMMOB Üyesi mühendis, mimar
ve şehir plancıları kendi deneyimlerini ve mücadele pratiklerini paylaştılar.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın açılış konuşması şöyle:
“Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına selamlıyorum. Olağanüstü Hal Kanun
Hükmünde Kararnameleriyle ihraç edilen mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarını tartışacağımız çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz.
Bugünkü çalıştayımız “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla yürüttüğümüz kampanya kapsamında düzenlediğimiz çalıştayların
üçüncüsü oluyor. Geçtiğimiz haftalarda “Kamuda Çalışan
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları” ve Ücretli Çalışan-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının
Sorunları” çalıştaylarımızı gerçekleştirdik.
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45. Genel Kurulumuzda aldığımız kararlara dayanan bu
çalıştaylarımızda yürütülen tartışmaların örgütsel faaliyetlerimiz açısından ön açıcı olacağına inanıyorum.
Sarsıcı bir kriz döneminden geçiyoruz. İktidar her ne kadar gerek TÜİK rakamlarını manipüle ederek, gerekse
medya üzerindeki etkisini kullanarak krizi görünmez kılmaya çalışsa da, krizin etkileri gündelik hayatın her alanında hissediliyor.
Üretimini durduran fabrikalar, işçi çıkaran işletmeler,
iptal edilen projeler, iflas eden şirketler ekonomideki
krizin şiddetinin giderek arttığını gösteriyor. Mart ayında
gerçekleştirilecek seçimler nedeniyle iktidarın tüm kaynakları seferber etmesine rağmen ekonomi küçülmeye
devam ediyor.
Ekonomi hızla küçülürken, fiyat artışları ise devam etmektedir. Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyasına, Enflasyon sepetinde etkisi yüksek kalemlerde yapılan
vergi indirimlerine rağmen, 2018 yılı enflasyonu %20’nin
üzerinde açıklandı. İşsizlik rakamları yüzde 11’ün üzerinde ve döviz kuru da en küçük fırsatta yukarılara fırlıyor.
Halkın yaşamını sürdürmesini güçleştiren bu ekonomik
krizin nedeni, yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikalarıdır. Yurt dışından sağlanan sıcak para akışına dayalı
rant ekonomisi, ülkemizde düzenli ve giderek daha sık
aralıklarla krizlere neden olmaktadır. Yaşanan her kriz,
halkın daha fazla yoksullaşmasına, ülke varlıklarının değersizleşmesine neden olmaktadır.
Emeğiyle geçinen kesimlerin krizler karşısında dayanma
gücü azalırken, krizlerin toplumsal maliyeti artmaktadır.
İşsiz kaldığı için, borcunu ödeyemediği için, ailesinin geçimini sağlayamadığı, çocuklarına bakamadığı için depresyona girenlerin, kendini yakanların, intihar edenlerin
haberleri hepimizin yüreğini acıtmaktadır.
Yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi bu duruma sürükleyen yöneticilerin kriz karşısındaki tutumu, krizin toplumsal sonuçlarını daha da derinleştirmektedir. Kriz
karşısında siyasal iktidarın çözüm önerisi, ekonominin
küçültülerek krizin bedelini emeğiyle geçinen yoksul kesimlere ödetmek olmuştur. Temel ihtiyaç maddelerinin
fiyatları, vergiler ve kredi maliyetleri artarken, yoksul
kesimlere sağlanan sosyal yardımlar, burslar ve sağlık
yardımları giderek azaltılmaktadır. Kriz gerekçesiyle in-

sanlar işsiz bırakılmakta, ücretler baskı altına alınmaktadır. Ülkemiz, sadece parası olanın para kazanabildiği bir
rant ekonomisine mahkum edilmektedir. İşsizlik fonunda
toplanan kaynak, işsiz kalanların hayatlarının idamesi için
değil, bankaların ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Ülkemiz
bu denli büyük bir krizle boğuşurken, iktidar sahipleri
“savurganlık” ve “yolsuzluk” içinde yaşamaktadır. AKP’li
Belediyelere kadar uzanan bu savurganlık ve yolsuzluklar, Sayıştay Raporlarında açık biçimde tespit edilmiştir.
Halkı tasarrufa çağıran yöneticiler, büyük bir şatafat içerisinde yaşamaya devam etmektedir. Ülkeyi yönetenler
lüks içerisinde yaşarken, halkın yoksulluğa mahkum edilmesini kabul etmiyoruz. Krizin bedelinin emekçilere ve
yoksullara ödetilmesine hayır diyoruz!
Bu doğrultuda DİSK, KESK ve TTB ile birlikte aldığımız
mücadele kararı doğrultusunda her kurum kendi örgütsel yapısı içerisinde krizin yükünün emekçilere ödetilmemesi için çalışmalar yürütmeye başladı. Biz de kasım ayından itibaren buna uygun bir çalışma programı hazırladık.
Biliyorsunuz bu taleplerimizi kamuoyuyla paylaşabilmek
için 19 Kasım tarihinde yaptığımız basın toplantısıyla bir
kampanya sürecinin içine girdik. Bu doğrultuda ilk olarak
Odalarımız aracılığıyla tüm üyelerimize mektup göndererek yaşadığımız sorunlar karşısında dayanışma ve mücadele çağrısında bulunduk. İl Koordinasyon Kurullarımız
aracılığıyla basın açıklamaları gerçekleştirdik. Kampanya
taleplerimizi içeren broşür ve görseller hazırlayarak sosyal medya platformlarında yaygınlaştırdık.
24 Kasım tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda 2019 yılı
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı asgari ücretinin 4500 TL
olarak karar altına aldık. Bu kararın ardından SGK tarafından geçtiğimiz yıl tek taraflı olarak feshedilen işbirliği
protokolünün yeniden uygulanması için SBK’ya toplu faks
gönderme eylemi gerçekleştirdik. Ve nihayet mecliste
başlayan Bütçe Görüşmeleri öncesinde kamuda çalışan
meslektaşlarımıza ilişkin taleplerimizi içeren mektubumuzu milletvekillerine gönderdik. Bugün yaşadığımız kriz
sadece ekonomiyle sınırlı değil. Türkiye’de uzun yıllardır
derin bir siyasal kriz yaşanıyor. AKP’nin toplumsal meşruiyetini kaybetmesi ve demokratik sınırlar içerisinde
ülkeyi yönetme kapasitesinin kalmamasıyla başlayan bu
siyasal kriz bugün faşizan bir tek adam rejimine dönüşmüş durumda.
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Tek adam rejimini doğuran toplumsal, siyasal ve anayasal
koşullar 2016 yılında ilan edilen OHAL rejimi içinde hazırlandı. Resmi olarak OHAL altında geçen 2 yıllık süreç,
sadece kişisel hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, hukuksuz ve keyfi yönetim anlayışının had safhada
yaşandığı değil, Anayasa’nın değiştirildiği, parlamenter
demokrasinin ortadan kaldırılarak tek adam rejiminin
inşa edildiği dönem oldu. Ülkeyi olağan demokratik koşullarda yönetemeyeceğini, iktidarını sürdüremeyeceğini
bilen AKP, baskı ve keyfiyete dayalı bir OHAL rejimi ve
onu takip eden tek adam rejimiyle ülkeyi kendi yönetebileceği bir biçime dönüştürdü.
Biliyorsunuz 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında
“Darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi” amacıyla 3 aylığına ilan edilen Olağanüstü Hal tam iki yıl sürdü. OHAL
kaldırılmadan hemen önce çıkartılan yasayla da OHAL
dönemine benzer yetkilerin valilikler ve kamu kurumları
aracılığıyla 3 yıl boyunca kullanılabileceğine dair düzenleme yapıldı. Yani bugün aslında OHAL rejimi fiilen devam ediyor. Ankara’da Valilik tarafından uygulanan açık
alanlarda eylem ve eğlence düzenleme yasağı bunun en
somut örneklerinden birisi.
OHAL dönemi boyunca yaşanan hak ihlallerini tek tek
saymayacağım ama OHAL’in ilk yılında Erdoğan’ın yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda “Biz OHAL’i grev
tehdidi olan yere müdahale için kullanıyoruz” sözünün
OHAL’in emekçi karşıtı yüzünü açıkça ortaya koyması
açısından önemli görüyorum. Nitekim bu dönem boyunca çok sayıda grev ertelendi. Sendikaların düzenlemek
istediği mitingler, yürüyüşler yasaklandı.
2016-2018 yılları arasında yaşanan OHAL döneminin en
kendine özgü kamuda yaşanan ihraçlardı. Daha önceki
OHAL, Sıkıyönetim ve Darbe dönemlerinde görmediğimiz kadar kamu çalışanı OHAL KHK’larıyla ihraç edildi.
2yıl boyunca yayınlanan 13 ayrı ihraç KHK’sı ile 135 binin
üzerinde kamu çalışanı ihraç edildi. Bunlardan yaklaşık
5 bini, KHK’larla ya da Komisyon Kararıyla işlerine geri
döndü. Halen yaklaşık 130 bin kişi ihraç durumunda. İhraç edilenlerin arasında 4543 KESK üyesi kamu çalışanı
var. Çoğunluğu kayyum atanan belediyelerden olmak
üzere 2 bin yakın DİSK üyesi işçi, 3 bin 500 civarı TTB
üyesi hekim ve 3 bine yakın da mühendis, mimar ve şehir
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plancısı var.
Mühendis, mimar ve şehir plancıları konusunda net rakam veremeyişimizin birkaç nedeni var. İlki ihraç listelerinin gelişi güzel hazırlanıyor olması nedeniyle bazı
listelerde mesleki ünvanların yer almaması. Diğeri de
yönetici pozisyonunda görev yapan mühendis, mimar ve
şehir plancılarının mesleki ünvanla değil, görev ünvanıyla
listelerde yer alması.
Bu ihraçlar arasında çeşitli illerde kamu görevlisi olarak
çalışan Oda yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz; il, ilçe
ve işyeri temsilcilerimiz, akademide görev yapan meslek
mensuplarımız ve hayatını darbecilerle ve gerici cemaatlerle mücadele ederek geçiren çok sayıda üyemiz de
bulunuyor. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı şu an aramızda
zaten ve forum bölümünde de kendi deneyimlerini aktaracaklardır.
OHAL dönemi ihraçlarının en tartışmalı yönü, ihraçların
herhangi bir idari soruşturmaya ya da yargı kararına dayanmadan yapılmış olması. Kimler tarafından ne şekilde
hazırlandığı belli olmayan listelerle yapılan ihraç kararlarına karşı yargı yolu da kapatıldı. İdare Mahkemelerine,
Anayasa Mahkemesine ve AİHM’e yapılan tüm başvurular, OHAL İnceleme Komisyonu adres gösterilerek
reddedildi. OHAL İnceleme Komisyonu ise bağımsız bir
yargı kurumu değil, yine KHK ile kurulmuş idari bir yapı.
Yürütme kendi işlemine karşı itirazı yine kendi biriminde
inceleyerek karara bağlıyor. Bunu da bir yargı süreci gibi
göstererek iç hukuk yollarını tümüyle geciktiriyor.
Bunda kendilerince başarılı da oldular. 2 yılı aşkın sürede
OHAL Komisyonuna yapılan 125 bin civarındaki başvurunun henüz % 40’ını karar bağladılar. Komisyonunun
son açıklamasına göre 2 yılda 50 bin 600 dosya incelemiş
ve bunların sadece 3 bin 700’i kabul edilerek işe iadeleri sağlanmış. Başvurusu kabul edilmeyenlerin mahkeme
yolu ise 2 buçuk yılın ardından daha yeni başlıyor.
Kamudan ihraç edilen arkadaşlarımız sadece işlerini kaybetmekle kalmadılar. Aynı zamanda başka işlerde çalışmaları önünde engeller de çıkartıldı. Meslek alanımızda
bunu en somut olarak yapı denetim alanında yaşadık.
Yapı denetimi kuruluşlarında çalışan mühendis ve mimarlardan KHK ile ihraç edilmiş olanların belgeleri Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edildi. Yeni başvurular
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da reddedilerek yapı denetimi sistemindeki sicilleri silindi.
İhraç arkadaşlarımızın yurt içinde kamusal hizmeti niteliğindeki işlerde çalışmasına izin verilmediği gibi, pasaport
yasakları nedeniyle yurt dışına da çıkmaları engellenmektedir. Meslektaşlarımızın çalışma hakkını elinden alan bu
uygulamalara ilişkin bizler TMMOB olarak hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz.
Biliyorsunuz Anayasamıza göre “OHAL Rejimi”, “neden, konu, amaç ve süre” bakımlarından sınırlandırılmış
istisnai bir yönetim biçimidir. Herhangi bir nedene bağlı
olmaksızın sürekli bir olağanüstü hal uygulaması söz konusu olamaz. Türkiye’deki OHAL Rejimi ve buna bağlı
sınırlandırmalar da resmi olarak 19 Temmuz 2018 tarihi
itibariyle ortadan kalkmıştır. Ama İhraç arkadaşlarımızın
durumunda gördüğümüz gibi OHAL kararnameleri etkilerini sürdürmektedir. Buna benzer bir hukuki durum
12 Eylül Darbesi sonrasında 1402’lik olarak bilinen kamu
ihraçlarında da ortaya çıkmıştı. Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, kamudan ihraç edilenlere ilişkin olarak 1989 tarihinde “sıkıyönetim komutanlarının istemleri
üzerine işlerine son verilen memurların, diğer kamu görevlilerinin ve kamu hizmetlerinde görevli işçilerin işlerine son verildiği bölgede sıkıyönetim kalktıktan sonra,
kurumlarınca eski görevlerine iade edilmeleri gerektiği”
doğrultusunda bağlayıcı bir karar almıştır.
Danıştay’ın bu kararı, Sıkıyönetim ve OHAL dönemlerinde alınan tüm kararlar için bağlayıcıdır. Bunun anlamı,
OHAL döneminde alınan kararların da yürürlükten kalktığı, hukuksuz biçimde ihraç edilen ve haklarında kamu
görevinden yasaklı olmalarını gerektirecek bir ceza verilmeyen herkesin görevlerine iade edilmesi gerektiğidir. Biz bulunduğumuz her ortamda, hakkında verilmiş
herhangi bir mahkeme kararı bulunmayan, hukuksuz
biçimde işinden ihraç edilmiş kamu emekçilerinin geçmişe dönük tüm haklarıyla birlikte işlerine iade edilmesini
savunuyoruz.
Son 2 buçuk yıldır OHAL ve KHK düzenine karşı mücadele, Birliğimizin en önemli gündemlerinden birisi oldu.
OHAL’in kaldırılması için, ihraç edilen arkadaşlarımızın
işlerine iadesi için, ihraç edilen yönetici ve üyelerimizle
dayanışmamızı gösterebilmek için onlarca basın açıklaması gerçekleştirdik. Özellikle kayyum atanan beledi-

yelerden ihraç edilen üyelerimizle yan yana gelebilmek
için Diyarbakır’da yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdik. İhraç edilen üyelerimizin işlerine dönebilmeleri
için TBMM ve bakanlıklar nezdinde çok sayıda girişimde
bulunduk.
DİSK, KESK ve TTB ile birlikte yürüttüğümüz OHAL
Değil Demokrasi İstiyoruz Kampanyası boyunca neredeyse her ilde İKK’larımız aracılığıyla basın açıklamaları
gerçekleştirdik. Ankara ve İstanbul’da geniş katılımlı forumlar yaptık. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle toplantılar gerçekleştirdik. Özellikle Ankara’da ihraç
edilen Akademisyenlerle yoğun bir dayanışma sergiledik.
Odalarımızda yürütülen seminerler ihraç edilen akademisyenlere kürsü olarak açıldı.
Elbette şunu da hatırlamak gerekiyor ki TMMOB bir sendikal örgütlenme değil. Üyelerimizle kurduğumuz ilişkinin zemini çok daha farklı. Buna rağmen bizler tüm yasal
sınırlılıkları aşan sorumluluk duygusuyla tüm ihraç edilen
üyelerimizle dayanışma içinde bulunduk. Şunu bilin ki
bizler nasıl ki OHAL Rejimine karşı boyun eğmediysek,
hiçbir arkadaşımızın da bu süreçte boynunu eğdirmedik.
Bizler dün olduğu gibi bugün de üyelerimizin, ülkemizin
ve mesleğimizin geleceğini savunmaya devam edeceğiz.
Karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi
anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe
ve barış içinde yaşamayı; paranın tek egemen güç olduğu
piyasa anlayışına karşı eşitliği ve adaleti savunmaya devam
edeceğiz.
Emekçi sınıfların haklar mücadelesine; halkımızın işsizlik,
yoksulluk ve yolsuzlukla mücadelesinde taleplerine sahip
çıkmaya devam edeceğiz. Hukuksuz biçimde işinden,
ekmeklerinden edilen arkadaşlarımızın ekmek, adalet ve
onur mücadelesine omuz vermeye devam edeceğiz.
Çalıştayımızın düzenlenmesinde emeği geçen düzenleme
kurulu üyelerimize hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Burada yürütülecek tartışmaların sorunlarımızın
çözümüne ve örgütlülüğümüzün büyütülmesine katkı
vereceğine olan inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü,
Yaşasın Mücadelemiz!”
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GERÇEKTEN BU KAPİTALİZM NELERE MUKTEDİRMİŞ?
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Cumhurbaşkanının katılımıyla Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde
Acarlar Gölü ve Longoz ormanı bölgesinin hemen yanında yer alan ve BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye
devredilen alanda kurulması planlanan fabrikaya ilişkin 14 Ocak 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde Acarlar Gölü ve longoz ormanı bölgesinin hemen yanında yer alan ve 2016 yılında
Bakanlar Kurulu Kararı ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye devredilen alanda kurulması planlanan fabrikanın temeli, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla
atıldı.
Adı geçen bölge ilk olarak 1998 yılında serbest bölge olarak ilan edilmiş ve Birliğimiz tarafından açılan davalar sonucunda Danıştay, son derece değerli ve hassas koşullara
sahip, endemik türlerin, benzerine az rastlanır longoz
ormanı ve Acarlar Gölünün de içinde yer aldığı bölgenin
korunması yönünde karar almıştır. Aynı bölgenin 2007
yılında yeniden serbest bölge olarak ilan edilmesine ilişkin karar, Danıştay tarafından bir kez daha iptal edilmiştir. Ne yazık ki, bu bölgenin çevresel ve doğal önemine
ilişkin mahkeme kararlarına rağmen, yargı kararlarının
yerine getirilmesi Anayasal bir zorunlulukken idare buna
uymamış, yıllar içerisinde bu bölgeye yönelik tahribat ve
yapılaşma devam etmiştir.
Daha 3 gün önce katıldığı Yerel Yönetimler
Sempozyumu’nda yeşil alanları hedef alan yapılaşmaları
“Bu kapitalizm nelere muktedir. Orman morman ne var
ne yok kesiyor, atıyor… Doğa şöyle olmuş, böyle olmuş
umurunda değil” sözleriyle eleştiren Erdoğan’ın, bu sözlerinden sadece 3 gün sonra, doğaya ve çevreye zarar
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verdiği bilirkişi ve mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş olan
BMC Karasu Fabrikasının açılışını gerçekleştirmesi üzerine söyleyecek söz bulamıyoruz.
Söylediği ile yaptıkları arasındaki çelişki Cumhurbaşkanı’nın
kendi kişiliğini bağlar elbette ama idarenin başı olarak
Cumhurbaşkanının yargı kararlarına uyma zorunluluğu
Anayasal bir gerekliliktir.
Temel atma töreni yapılan bölgenin BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye tahsisine ilişkin açtığımız dava süreci devam etmektedir. Geçtiğimiz Haziran ayı içerinde
bölgede mahkeme tarafından atanan bilirkişi incelemesi
yapılmış ve adı geçen şirketin bölgeye verdiği zararlar
tespit edilmişti. Yandaş şirkete devredilen bu arazide,
henüz mahkeme süreci devam ederken, oldubitti biçiminde bir yapılaşmaya gidilmesi kabul edilemez.
Dün gerçekleştirilen temel atma töreni, iktidarın çevreye olduğu kadar hukuka da saygı göstermediğinin en açık
göstergesidir.
Bizler TMMOB olarak çevreyi, doğayı ve toplum çıkarını korumaya, hukuksuzluklarla mücadele etmeye devam
edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz”…
Emin KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TMMOB’den

TÜRKİYE’NİN İÇİNDE BULUNDUĞU HUKUKİ GARABETİN
EN AÇIK GÖSTERGESİ OLAN OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME
KOMİSYONU DERHAL LAĞVEDİLMELİDİR!
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun 2 yıllık çalışma sürecine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz tarafından 23 Ocak 2019 tarihinde bir basın açıklaması yapıldı.

OHAL döneminde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara
bağlamak üzere 23 Ocak 2017 tarihinde kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun başlangıçta
öngörülen 2 yıllık çalışma süresinin sonuna gelindi.
26 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile görev süresi 1 yıl daha uzatılan Komisyon
görev yaptığı 2 yıl içerisinde, 125 bin 600 başvurunun sadece 50 bin 300’ünü karara bağladı. 2 yıllık çalışma süresi
boyunca başvuruların yarısını bile inceleyemeyen OHAL
İşlemleri Komisyonu’nun gerçek amacının hukuki sürecin
önünü tıkamak ve etkili başvuru yollarını geciktirmek olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun oluşumu ve
işlevi, Türkiye’nin içinde bulunduğu hukuki garabetin en
açık göstergesidir. Herhangi bir idari soruşturmaya ya da
yargı kararına dayanmaksızın, keyfi bir işlemle görevlerinden ihraç edilen kişilerin hukuk önünde haklarını arama
talebi, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından
bilinçli biçimde kesilmektedir.
İsnat edilen suçun ispat edilmesi gerekliliği evrensel bir
hukuk ilkesi iken, Türkiye’de KHK ile ihraç edilen kamu
görevlileri, suçsuz olduklarını ispat edebilmek için bile

bir yargı organına başvuramamaktadır. İhraç edilen 135
bini aşkın kamu görevlisinin İdare Mahkemelerine, Anayasa Mahkemesine ve AİHM’e yaptıkları tüm başvurular,
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu adres gösterilerek
reddedilmiştir. Oysa OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu bir yargı organı değildir.
OHAL İnceleme Komisyonu yine Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş idari bir organdır. İdarenin kendi
işlemine karşı itirazı yine kendi biriminde inceleyerek karara bağlamasının hukuk devleti ile bağdaşır yanı yoktur.
Geciken adalet, adalet değildir. 2 yılı aşkın zamandır haksız-hukuksuz biçimde işlerinden atılarak büyük mağduriyetler yaşamış yurttaşlarımızın yargı önüne çıkması geciktirilerek bir kez daha mağdur edilmesi kabul edilemez.
Haksızlıkların daha da büyümemesi için OHAL İşlemleri
İnceleme Komisyonu derhal lağvedilmelidir. Haklarında
mahkeme kararı olmayan ihraçlar tüm haklarıyla birlikte
derhal görevlerine iade edilmelidir.
Asılsız suç isnadıyla insanları bunca yıl mağdur eden idareciler ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmalıdır.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU DANIŞMA
KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu Danışma Kurulu Toplantısı 26 Ocak 2019 tarihinde Makina
Mühendisleri Odası Suat Sezai Gürü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Sempozyum
Düzenleme Kurulu Üyeleri Ebru Akgün Yalçın (EMO),
Kemal Zeki Taydaş (GIDA MO), Erkin Etike (KMO), Halim Karan (İMO), Nadir Avşaroğlu (MADEN MO), Oğuz
Türkyılmaz (MMO), Mehmet Soğancı (MMO), Selçuk
Soylu (MMO), İsmail Küçük (Meteoroloji MO), Sempozyum Sekreteri Eren Şahiner, Sempozyum Danışma Kurulu Üyeleri Akın Atauz, Ali Rıza Güngen, Argun Akdoğan,
Aykut Çoban, Aysun Gezen (KESK Eş Genel Başkanı),
Aziz Konukman, Cemal Taluğ, Erol Taymaz, Fikret Başkaya, Galip Yalman, Gamze Yücesan, Gökhan Günaydın,
Hakan Özyıldız, Halit Suiçmez, Hayri Kozanoğlu, Mustafa Sönmez, Oğuz Oyan, Oktar Türel, Ozan Zengin, Serdar Şahinkaya ve Yücel Çağlar katıldı.
Toplantıda, TMMOB 45. Dönem Genel Kurulu’nda alınan karar uyarınca “kamusal üretim, hizmet ve denetimi
yeniden kazanmak ve kamu kaynak ve varlıklarının yağmasını durdurmak için mücadele yöntemlerini tartışmak,
geliştirmek ve kamuoyuyla paylaşmak” amacıyla düzenlenecek olan sempozyumun içeriği, kapsamı ve yöntemi
üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
toplantının açılışında şöyle konuştu:
“Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Yoğun çalışma
programınızda zaman ayırıp burada olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum.
Pek çoğunuzun yakından tanıdığı gibi, ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki birliği olarak
TMMOB, bir yandan üyelerinin hak ve çıkarlarını, ülkemiz çıkarları temelinde koruyup geliştirirken diğer yandan da mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılması için mücadele etmektedir.
Sermaye kesimlerinin dar ve bencil çıkarları karşısında
kamunun ortak önceliklerinin korunması 1970’li yılların
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başından itibaren TMMOB için bir nirengi noktası olmuştur. Son 50 yıldır planlamadan sanayileşme politikalarına, özelleştirmelerden kentsel mekanların korunmasına,
çevre mücadelesinden işçi sağlığına kadar her alandaki
mücadele çizgimiz bu kamusal anlayışla oluşturulmuştur.
Basın açıklamalarımızda, kongre ve sempozyumlarımızda, raporlarımızda sürekli olarak kamu yararının, kamusal varlıkların, kamucu bakış açısının altını çizmemizin
nedeni, neoliberal politikaların kamuya ait olan her şeye
ve kamuculuk fikrine karşı yürüttüğü sistematik savaştır.
1980’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlayan özelleştirme politikalarıyla kamu kaynakları ve olanaklarıyla inşa
edilen kurumlarımız, fabrikalarımız, madenlerimiz, işletmelerimiz tümüyle sermayeye aktarılmıştır. Aynı süreçte
eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamu hizmetleri de
ticarileştirilerek birer rant kapısı haline dönüştürülmüştür.
Özallı yıllardan itibaren iktidara gelen tüm hükümetlerin öncelikli programı “özelleştirmelerin tamamlanması”
olmuştur.
Başlangıçta “verimsizlik”, “zarar eden kitleri elden çıkartma” ve “devletin sırtındaki kamburdan kurtulma”
söylemiyle ilerleyen özelleştirme uygulamaları, 2000’li

TMMOB’den
yıllardan itibaren en karlı kuruluşların en önce satıldığı bir
yağmaya dönüşmüştür.
16 yılı aşkın süredir devam eden AKP iktidarı, bu uygulamaların en yoğunlaştığı dönem oldu. AKP bu piyasalaştırma sürecini kendine yakın kesimlere rant ve imtiyaz
sağlama aracı kullanarak kendisine doğrudan bağımlı bir
sermaye sınıfı da yaratmış oldu.
Son 16 yılda bir yanda özelleştirmeler yoluyla yandaş
sermaye kesimlerine büyük çaplı kaynak aktarımları yaşanırken, diğer yandan emekçi ve yoksul kesimlerin kamusal hizmetlere erişimi kısıtlandı. Sosyal devlet anlayışı
yerine, parti ilişkileri eliyle sürdürülen yardım ağları ön
plana çıktı.
TMMOB olarak bu sürecin önüne geçebilmek, kamusal
mal ve hizmetlerin sermaye kesimlerine peşkeş çekilmesini önleyebilmek için büyük mücadeleler verdik.
Birliğimizin Anaysa ve yasalardan kaynaklanan kamusal
niteliği sayesinde, hem özelleştirme süreçlerini mümkün
kılan yasal düzenlemelere hem de tek tek tüm özelleştirme işlemlerine karşı yoğun bir hukuki mücadele sürdürdük.
Birlik ve bağlı odalar olarak özelleştirme uygulamalarına
karşı binlerce dava açtık, çok sayıda bilimsel etkinlik düzenledik ve kitlesel kampanyalar düzenledik. Açtığımız
bu davalar ve yürüttüğümüz kitlesel mücadele, özelleştirme uygulamalarını durduramasa da, sürecin bütünüyle
yağmaya dönüşmesine engel olmuştur.
TMMOB olarak sadece özelleştirme süreçlerine müdahil
olmadık. Aynı zamanda kent kimliğimizin ve ortak yaşam
alanlarımızın korunması konusunda da büyük mücadeleler verdik.
Kentlerimize kimliğini veren yapıların koruma altına alınması, park-bahçe-meydan gibi ortak kullanım alanlarının
bu özelliklerinin devam ettirilmesi için hem hukuki hem
de sosyal alanda büyük çaba harcadık.
İnanıyorum ki bu çabalar, toplumun geniş kesimlerinde
kent bilincinin yerleşmesi, ortak mekanlara sahip çıkma
anlayışın gelişmesi açısından çok değerli sonuçlar yaratmıştır. Siyasi iktidarın birliğimizi bu denli hedef almasının
altında yatan gerekçe, Birliğimizin neoliberal saldırılar
karşısındaki kararlı tutumu ve mücadelesidir.

Yöneticilerimizi hedef alan dava ve soruşturmalar bir
yana, TMMOB’nin kamusal, özerk ve merkezi yapısını
ortadan kaldırmaya yönelik yasa ve mevzuat değişiklikleriyle de kurumsal yapımız hedef alınmaktadır.
Siyasal iktidarın kamusal olan her anlayış ve varlığa yönelik sistematik saldırganlığı karşısında kamusal olanın savunusu tüm toplumsal muhalefetin öncelikli görevlerinden
birisi haline gelmiştir.
Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 45. Genel Kurulumuzda da bu konunun önemi konuşuldu ve Kamusal Üretim,
Hizmet ve Denetimi Yeniden Kazanmak ve Kamu Kaynak ve Varlıklarının Yağmasını Durdurmak için Mücadele
doğrultusunda Genel Kurul Kararı alındı.
Bu doğrultuda kararımız “kamu” kavramını tüm boyutlarıyla ele alabileceğimiz, neoliberal yıkım politikaları karşısında kamusal bir odak yaratabileceğimiz “KAMUCU
POLİTİKALAR SEMPOZYUMU” olarak şekillendi.
Oda temsilcilerimizden oluşan düzenleme kurulumuzla
yaptığımız ön toplantıların ardından bu alanda çalışma
yürüten siz değerli hocalarımızla oluşturduğumuz Danışma Kurulumuzla bu ilk toplantımız. Sempozyumumuz
esas olarak burada yürüteceğimiz tartışmalar ve sizlerin
önerileriniz ekseninde şekillenecek. Burada yürütülecek
tartışmaların sadece sempozyum planlanması açısından
değil, TMMOB’nin mücadelesi açısından da değerli katkıları olacağına inanıyorum.
Hepinize buraya katıldığınız için bir kez daha teşekkür
ediyorum.”
bülten 248
şubat 2019
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ANTALYA ÖZELİNDE YAŞANANLAR TÜM ÜLKENİN FOTOĞRAFI
NİTELİĞİNDEDİR! RANTA DAYALI PLANSIZ KENTLEŞME/YAPILAŞMA
VE SOSYO-EKONOMİK POLİTİKALAR HER DOĞA OLAYININ BİR AFETE
DÖNÜŞMESİ SONUCUNU DOĞURMAKTADIR.
Geçtiğimiz hafta boyunca Antalya’da yaşanan ve şiddetli fırtınanın sebepleri ve sonuçlarına ilişkin TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 30 Ocak 2019 tarihinde bir basın açıklaması yapıldı.
Geçtiğimiz hafta içerisinde Antalya ve çevresinde gerçekleşen şiddetli fırtına ve hortumlarda yaşanan can ve mal
kayıpları tüm ülkemizde derin bir üzüntüye neden oldu.
Fırtınada yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
Sadece ülkemizin değil, tüm dünyamızın geleceğini tehdit
eden küresel ısınmanın iklim ve doğa üzerindeki telafisi
mümkün olmayan olumsuz etkileri her geçen gün daha
fazla hissedilmektedir.
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli raporlarında,
dünya iklim sisteminin şüphe götürmeyecek şekilde ısındığı; 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortalama yüzey
sıcaklıklarındaki artışın büyük kısmının fosil yakıt kullanımı, yanlış arazi kullanım değişiklikleri, ormansızlaştırma,
enerji ve sanayi süreçleri gibi insan faaliyetlerinden kaynaklandığı ve bu bulgunun giderek daha güçlü ve somut
kanıtlara dayandığı belirtilmektedir.
Aynı raporlarda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden
en çok etkilenecek bölgeler arasında gösterilen Akdeniz
Havzası’nda yer alan Türkiye’nin iklim değişikliğinden en
çok etkilenecek kırılgan bir jeo-stratejik konumda bulunduğu ifade edilmektedir.
Bu sürecin aynı hızda devam etmesi halinde, Birleşmiş
Milletler Dünya Su Gelişim Raporuna göre Karadeniz
Bölgesi hariç, 30 yıl gibi kısa bir süre sonra Türkiye’de
su kıtlığının üstesinden gelinemez bir düzeye ulaşacağı
öngörülmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre,
Türkiye’de, aşırı hava olayları olarak ifade edilen, bugüne
kadar kaydedilen ortalamanın çok üstünde aşırı sıcaklıklar, kısa süreli şiddetli yağışlarla birlikte ani sellere neden
olan gök gürültülü sağanak yağışlar, dolu yağışları, alışık
olunmayan hortumlar, fırtınaların sayısı artmaktadır.
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1990-99 yılları arasında yılda ortalama 67 aşırı hava olayı
yaşandığı kaydedilirken, 2010-2016 yılları arasında fırtına,
hortum ve su baskınlarının da olduğu 584 aşırı hava olayı
kaydedilmiştir.
Son yıllarda, kentlerde ani ve yüksek miktardaki yağışlarla
oluşan sellerin sıklığı, Akdeniz kıyı kuşağında da hortumların görülmesi aşırı hava olaylarının normal bir durum
haline gelmesi anlamını taşımaktadır.
Antalya özelinde yaşananlar aslında tüm ülkenin
fotoğrafı niteliğindedir.
Antalya’da olduğu gibi ülke sathında yaşanan aşırı hava
olaylarının yol açtığı can ve mal kayıpları, bugüne dek görülmemiş ölçüde, hiçbir insani, hukuki, ulusal ya da evrensel değer ve kural tanımaksızın ülkeyi, kentleri dünyanın emlak/rant piyasası haline getiren, yağma ve talana
açan, üretimden vazgeçerek ülke ekonomisini arazi rantı
üzerinden temellendiren emperyalizme bağımlı neoliberal politikaların bir sonucudur.
Öyle ki, merkezi idarenin sınırsız yetkisi, geçtiğimiz 5 yılda, 3. Havaalanı, kanal İstanbul, karasu otomotiv sanayi
gibi mega projeler adı altında el değmemiş kıyı, orman,
mera, tarım alanı, sulak alan, mili park bırakmamış, tüm
bunlarla yetinilmeyerek kamu güvenliği, kamu yararı hiçe
sayılarak imar affı kalıcı hale getirilmiştir.
Antalya, ormanlara, uzun kıyılara ve kumsallara, doğal
limanlara, doğal, tarihi, arkeolojik ve kültürel varlıklara
sahip uluslararası nitelikte bir turizm merkezidir.
Ancak ülkenin diğer kentlerine benzer biçimde
Antalya kentinde de,
- Hızlı nüfus artışı ile kentin tarım alanlarına kontrolsüz
yayılması, kıyı, tarım, orman, maki, fundalık fark gözetmeksizin yapılaşmaya açılması,

TMMOB’den
- Adeta kıyı kesiminde beton bir set haline gelen turizm
tesisleri, Belek ve Kundu ormanları örneğinde olduğu
gibi kıyı ve orman alanlarının turizm tesislerine tahsisi,
- Finike ilçesi örneğinde olduğu gibi fütursuzca verilen
maden/mermer ruhsatlarıyla orman alanlarının/doğal
alanların tahribi,
- Sadece Alakır Çayı üzerinde planlanan 8 adet HES projesi olduğu göz önüne alındığında akarsuların HES’lere
teslimi,
- Kıyıların, açık alan düzenlemesi, liman, mendirek gibi
kıyı yapıları, dolgu vb müdahalelerle neredeyse tamamının doğal niteliğini kaybetmesi,
- Caretta Caretta’ların sayılı üreme alanları da dâhil, tüm
sahillerin yapılaşmaya açılması,
- Akarsu yataklarının ıslah çalışmaları adı altında daraltılması/ müdahale görmesi,
- Kumluca Adrasan bölgesinde her yıl çıkan(çıkarılan)
yangınlarla ormanlık, makilik, fundalık alan kayıpları,
- Kentsel altyapının yağışlara bağlı yüzey akışın drenajını
sağlayacak şekilde yapılmaması,
gibi yanlış arazi kullanım kararları ve arazi kullanım değişiklikleri doğa olaylarının afet olarak yaşanmasına yol
açmaktadır.
Bugüne kadar hazırladığımız raporlarda da ısrarla belirttiğimiz gibi, güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir, her türlü afete
hazır kentler ve korunmuş bir doğa için, insanca barınma
hakkı için planlama ve yapı denetimi uygulamalarında;
tarım alanları, orman, su, mera, kıyılar vb doğal varlıkların korunmasında; kentlerin yönetiminde; enerji, gıda ve
çevreye ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasında şehir planlama, mimarlık ve mühendisliğin
gerektirdiği bilimsel– teknik kriterlerin ve mesleki denetimin devre dışı bırakılmasının sonuçları ülkenin hemen
her noktasında yaşanmakta, seller, toprak kaymaları, can
ve mal kayıpları ile ağır bedeller ödenmektedir.
Gerçekte hepsi birer doğa olayı olan deprem, heyelan, çığ, kaya düşmesi, su baskını, hortum vb. aşırı hava olaylarının afete, yani insani ve ekonomik
yıkıma dönüşmemesi, olumsuz etkilerinin en aza
indirilmesi için;

- Kıyılar, akarsular ve sulak alanlarda suyun doğal yayılım/
akış alanı içinde kalan alanlar yapılaşma dışı tutulması,
- Derelerin, vadilerin, ormanların, kıyıların, yaylaların, su
havzalarının, kısacası yapılaşmaya uygun olmayan alanların yapılaşmaya açılmaması,
- Bütüncül planlamanın bir gereği olarak risk haritalarının
yapılması, afete duyarlı sakınım planlarının acil olarak hayata geçirilmesi,
- Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, ithal kömüre
dayalı termik santral yapmaktan vazgeçilmesi,
- Düşük standartlarda ve mühendislik hizmeti görmemiş
güvenliksiz yapı üretimini adeta destekleyen imar affının
bir seçenek olmaktan çıkarılması,
- Hiçbir kural gözetmeksizin HES ve maden, taş ocağı ve
mermer şirketlerine verilen izinlerin iptal edilmesi,
- Merkezi idare planlama yetkisinin; kentlerin, kıyıların,
tarım alanlarının, ormanların, meraların, giderek yaylaların talanına dönüşen, nükleer santraller, termik santraller, gelişigüzel madencilik uygulamaları, şehir hastaneleri,
kentsel dönüşüm projeleri, “büyük projeler” adı altında
ülke topraklarının yandaş ulusal/ uluslararası sermayeye
sunulmasının bir aracı olarak kullanılmasından vazgeçilmesi,
Kısacası, ranta dayalı plansız kentleşme/yapılaşma ve sosyo-ekonomik uygulamalar yerine ülke çıkarlarını ve toplumsal gereksinimleri esas alan, insana ve doğaya duyarlı
politikaların yaşama geçirilmesi hayati önemdedir.
Aksi halde sıradan doğa olayları da afete dönüşecek, ormanların, tarım alanlarının, derelerin, kıyıların tahribi ve
milyonlarca yılda oluşan tarım toprakları sellerle denize
akmaya, hortumlar nedeniyle can ve mal kayıpları artmaya devam edecek.
TMMOB olarak kamusal yatırımların, kararların ve planların doğa ve çevreyle barışık olması içim mücadele etmeye, sermayenin sınırsız sömürü hırsı karşısında yurttaşlarımızı ve doğamızı korumaya devam edeceğiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB III. KADIN SEMPOZYUMU “KRİZ, KENT, KADIN”
BAŞLIĞINDA 23 ŞUBAT’TA DÜZENLENECEK
İlki 2015 yılında gerçekleştirilen TMMOB Kadın Sempozyumu’nun üçüncüsü TMMOB Kadın Çalışma Grubu
tarafından İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda 23 Şubat 2019 tarihinde yapılacak.
Sempozyum programı şöyle:
TMMOB 3. KADIN SEMPOZYUMU PROGRAMI
“KRİZ, KENT, KADIN”
09:00-09:30 Kayıt
09:30-10:00 Açılış Konuşmaları
- Işık GÜRBULAK
TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı

10:00-11:00 EKONOMİK KRİZİN KADIN ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ
Moderatör: Ezgi PEKŞEN SOYSAL
TMMOB Kadın Çalışma Grubu - BMO
Konuşmacılar:
- Doç. Dr.Emel MEMİŞ
Ankara Ün. SBF
- Dr. Özge İZDEŞ TERKOĞLU

- Emin KORAMAZ

İstanbul Ün. Öğretim Üyesi

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

11:00-11:15 ARA
11:15-12:00 SORU-CEVAP
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
13:00-14:00 YEREL YÖNETİMLERDE KADIN
Moderatör: Buket ÇELİK
TMMOB Kadın Çalışma Grubu - İMO
Konuşmacılar:
- Satı BURUNUCU
TÜMBELSEN Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Gülay GÜNLÜK ŞENESEN
İstanbul Ün. SBF Öğretim Üyesi
14:00-14:45 SORU-CEVAP
14:45-15:00 ARA
15:00-17:50 FORUM
Moderatörler: Işık GÜRBULAK
TMMOB Kadın Çalışma Grubu - EMO
- Serap DAĞDELEN
TMMOB Kadın Çalışma Grubu - HKMO
17:50-18:00 KAPANIŞ
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2 Ocak Çarşamba
Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu 14. toplantısı gerçekleştirildi.
TMMOB’de gerçekleştirilen KHK ile İhraç Edilen
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu toplantısına çalışma grubu Odamız temsilcileri
Oda Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bedri Tekin ve
Denizli Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Mehmet Sarıca katıldı.
5 Ocak Cumartesi
TMMOB'nin Krize Karşı Emeğimize Mesleğimize
ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz kampanyası kapsamında düzenlediği calıştayların üçüncüsü olan
“OHAL KHK’larıyla İhraç Edilen Mühendis Mimar
ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı" İMO Rüştü
Özal Salonu’nda gerçekleştirildi. Çalıştaya, Oda
Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarımız katıldı.
8 Ocak Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
TMMOB’de gerçekleştirilen Kamuda Çalışan
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları
Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu
üyesi Haydar Şahin katıldı.
9 Ocak Çarşamba
TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısına
Oda Yönetim Kurulu üyesi Harun Erpolat katıldı.
10 Ocak Perşembe
TMMOB’de gerçekleştirilen Mesleki Denetim
Çalışma Grubu toplantısına Yönetim Kurulu üyesi
Harun Erpolat katıldı.
Personel Belgelendirme Kuruluşu gözetim ve
kapsam genişletme denetimleri 07-10 Ocak 2019
tarihlerinde, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Odamız Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir
Şubeleri ile Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda düzenlenen
“Baca Yönetmeliği Hazırlık Çalışmaları” konulu
toplantıya Odamız adına Ankara Şube Yönetim
Kurulu Üyesi Mehmet Serdar Ulu katıldı.
T.C. Sanayi veTeknoloji Bakanlığı Sanayi Genel
Müdürlüğünde gerçekleştirilen MAKTEK toplantısına Hüseyin Kaya katıldı.
11 Ocak Cuma
Edirne Şube'nin Şube Binasında yapılan 12. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısına Oda Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirilen GAZTEK toplantıısna Oda Yönetim kurulu
üyesi Harun Erpolat katıldı.
12 Ocak Cumartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
TMMOB Sanayi Kongresi Düzenleme Kurulu ilk
toplantısı Oda Suat Sezai Gürü Toplantı Salonunda yapıldı.
İstanbul Şube Anadolu Yakası Eğitim Merkezi
Açılış Töreni ve Genel Üye Toplantısına Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana
Komisyonu 47. Dönem 4. Toplantısı İzmir Şube'de
gerçekleştirildi.
Trabzon Şube üye toplantısına Oda Yönetim
kurulu Sayman üyesi Bedri tekin katıldı.
14 Ocak Pazartesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde iş ekipmanlarının periyodik kontrolünü
yapmaya yetkili kişilere yönelik düzenlenen temel
eğitime ilişkin değerlendirme toplantısına Odamız
adına Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin ile Teknik Görevliler Evren Sağ, Bülent Göksülük, Ertan Demirci ve N.Egemen Yılmaz katıldı.
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15 Ocak Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
16 Ocak Çarşamba
Asansör Kontrol Merkezi’nin Sistem Belgelendirme Denetimleri tamamlandı.
Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu 15. toplantısı gerçekleştirildi.
18 Ocak Cuma
Fatih Altaylı'nın 10 Ocak 2019 tarihli Habertürk
Gazetesi'ndeki köşesinde “Odalar ve baroların
asıl işi ne olmalı?” başlıklı yazısı üzerine Oda Başkanı Yunus Yener açık bir mektup yayınladı.
TS EN 115-1:2017 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen
Bantlar İçin Güvenlik - Bölüm 1: Yapım ve Montaj
standardının 31.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olmasından dolayı Odamız tarafından söz
konusu standartla gelen yeniliklerin/değişikliklerin
tartışıldığı çalıştay yapıldı.Çalıştaya Oda Merkezinden Oda Teknik Görevlileri Bülent Göksülük ve
H.Cem Şavur katılım sağladı.
TMMOB Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim kurulu üyesi İsmail
Odabaşı katıldı.
19 Ocak Cumartesi
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün
gazetesi yazarı Hrant Dink, katledilişinin 12’inci yılında BirGün Gazetesi Ankara Bürosu önünde anıldı. Anmaya TMMOB Başkanı Emin Koramaz, Oda
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ile yönetici ve
üyelerimiz katıldı.
22 Ocak Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Sanayinin sorunları bülteninin 45’incisini kriz,
sanayi ve işsizlik başlığı ile yayımlandı.
23 Ocak Çarşamba
TMMOB’de gerçekleştirilen Kamuda Çalışan
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları
Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu
üyesi Haydar Şahin katıldı.
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Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile görüşme yapıldı. Görüşmeye Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ile Ankara Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Sadettin Özkalender katıldı.
24 Ocak Perşembe
TMMOB’de gerçekleştirilen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim
Kurulu Sayman üyesi Bedri Tekin katıldı.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, egzoz emisyon ölçüm raporunun bulunmamasının
“hafif kusura” dönüştürülmesi ile ilgili olarak bir
basın açıklaması yaptı.
25 Ocak Cuma
TMMOB Sanayi Kongresi 2019 Yürütme Kurulu, Sanayi Kongresi 2019’a yönelik 3. toplantısını
Oda Merkezi'nde gerçekleştirdi.
26 Ocak Cumartesi
ODTÜ Mezunları Derneği'nde TMMOB Başkanı
Emin Koramaz'ın konuşmacılarından olduğu "Günümüzde Toplumsal Mücadele" Paneli gerçekleştirildi. Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz ve çalışanlarımız katılım sağladı.
TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu Danışma Kurul toplantısı Odamız Suat Sezai Gürü
Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya
Odamız temsilcileri Oğuz Türkyılmaz, Mehmet
Soğancı ve Selçuk Soylu katıldı.
27 Ocak Pazar
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında
yetkilendirilmesi için 18-19-20 ve 25-26-27 Ocak
2019 tarihlerinde Periyodik Kontrol (Kaldırma Makinaları, Basınçlı Kaplar, İş Makinaları) Muayene
Personeli Vasıflandırma Eğitimi yapıldı.
29 Ocak Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Odamız Yönetim Kurulu Sekreter Üye görevini
sürdürürken 29 Ocak 1993'te Oda görev gezisi
sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını
yitiren Suat Sezai Gürü kaybedişimizin 26. yılında
Ankara ve İstanbul'da anıldı.

