i

ç

i

n

d

e

k

i

l

e

r

Sayı 242 Ağustos 2018

Sunuş

2

Haber

3

Etkinlik Çalışmaları

8

Basın Açıklamaları

11

Basında Odamız

16

MİEM Kurslarımız

17

TMMOB’den

19

Günce

32

Sunuş

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VE ÖZERK DEMOKRATİK YAPIMIZI
SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ
24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel
Seçimlerinin ardından yeni rejimin ilk düzenlemeleri 700,
701, 702 ve 703 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler, şuana kadar sayısı 12’ye ulaşan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve 46 Cumhurbaşkanı Kararı ile yapıldı.
Ayrıca süresi sona eren OHAL’i aratmayacak olan, yürürlükteki Anayasa’ya bile aykırı olarak hak ve özgürlükler kısıtlamalarını da içeren ve birçok yasada değişiklik yapan “Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun”da Meclisten geçirildi. Bu düzenlemeler arasında, Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca özel
kanunlarla kurulmuş olan TMMOB gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ve meslek alanlarımızla ilgili
birçok kanunda yapılan değişiklikler de bulunmaktadır.
Üst Birliğimiz TMMOB gerek seçim sonuçları gerekse bu
düzenlemeler üzerine “Mühendislerin, Mimarların, Şehir
Plancılarının Demokrasi Mücadelesi Dinmeden Sürecek”,
“OHAL-KHK Rejimine, Üniversitelere Yönelik Saldırılara,
Baskılara ve Hukuksuzluklara Karşı Mücadeleye Devam
Edeceğiz!”, “Meslek Örgütlülüğümüz ve Meslek Alanlarımıza Yönelik Antidemokratik Müdahaleler Karşısında Boyun
Eğmeyecek, Mücadeleye Devam Edeceğiz” ve “Süreklileştirilmiş OHAL Düzenine Hayır!” başlıklı açıklamalarla görüşlerimizi kamuoyuna sundu.
Yapılan düzenlemeler yeni rejimin hukuk dışı keyfiyet ve niteliğini doğrudan yansıtmaktadır. Örneğin 5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde, 16 Nisan 2017 Anayasa
değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun kamu kurumları, TMMOB dahil
bütün kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, her
düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları, kamu yararlı
derneklerle vakıflarda “inceleme, araştırma” yetkilerine eklenen “idari soruşturma”yı da aşan yetkiler de verilmiştir. Bu
yetkiler arasında “görevden alma” da bulunmaktadır. “(…)
görevi başında kalmasında sakınca görülen, her kademe ve
rütbedeki görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri”, açıktır ki Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş
olan kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının özerk yerinden yönetim kuruluşu olma özelliğini
ihlal edici, hatta ortadan kaldıran Anayasa ve hukuk dışı bir
uygulama olacaktır.
Ancak bizler Anayasal demokratik kazanımlarımıza, meslek
alanlarımıza ve meslek örgütlerimize sahip çıkmaya devam
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edecek, baskılar karşısında boyun eğmeyecek, hukukun üstünlüğü ve ülkemizin mutlu yarınları için mücadeleye devam
edeceğiz.
		 *

*

*

Odamızın web sitesinin yanı sıra sanayi ve enerji alanlarındaki çalışmalarımızı derli toplu bir şekilde yansıtacak iki web
sitesi daha açıyoruz. Sanayi portalı http://sanayi.mmo.org.tr/
adresinde açılmış bulunmaktadır. Enerji portalı da hazırlık
çalışmaları tamamlanınca hizmete girecek ve duyurusu yapılacaktır.
Haziran ayının sonunda Odamız Kalibrasyon Laboratuvarı
ve Metroloji Eğitim Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumu
tarafından yeni bir alanda akredite edildi. Buna göre KALMEM tarafından “Kurulu veya Potansiyel Rüzgâr Türbin
Sahalarında Rüzgâr Ölçümleri, Rüzgâr Ölçüm Verilerinin
Düzenlenmesi, Analizi ve Değerlendirilmesi” doğrultusunda
deney çalışması yapılabilecek.
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmesinin ardından A tipi muayene kuruluşlarının verileri
gönderdikleri Asansör Takip Sisteminin (ATS) Coğrafi Bilgi Sistemine entegrasyonuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın düzenlediği A tipi muayene kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısına katıldık. Ayrıca Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuzun (PBK) gözetim ve kapsam genişletme denetimi; Merkez Laboratuvarı denetimi;
Akredite Muayene Kuruluşu Asansör Kontrol Merkezi’nin
TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre denetimi Temmuz
ayında gerçekleştirildi. Yine Temmuz ayında Odamız ile Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü arasında, İş Ekipmanlarının Periyodik
Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimlerine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı.
		 *

*

*

1973-1980 döneminin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
sevgili Teoman Öztürk’ü aramızdan ayrılışının 24. yılında
anıt mezarının başında ve ayrıca bir forum ile andık. Bir kez
daha kendisini sevgiyle, saygıyla anıyoruz. O’nu, TMMOB’ye
ve ülkemize kattığı yurtsever halkçı toplumcu değerleri mücadelemizde yaşatacağız. Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

PBK GÖZETİM VE KAPSAM GENİŞLETME DENETİMİ
Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuzun, gözetim denetimi kapsam genişletme denetimi 3-12 Temmuz
2018 tarihlerinde PBK Merkezi, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli Sınav Merkezlerinde gerçekleştirildi.
Denetime aşağıdaki isimlerin yanı sıra ilgili alanlardaki ve sınav merkezlerindeki PBK Temsilcilerimiz, Sınav Yapıcılarımız
ve Karar Vericilerimiz katıldı:
Gökhan Birbil 		
Dr. İlhan Aydın 		
Caner Batıgün 		
Lütfiye Kılıç 		
Hasan Basri Ulaş 		
Ali Atakan 		
Prof. Dr. Tayfun Menlik
Gökhan Söylemezoğlu
Dursun Döğer 		
Hüseyin İkizoğlu 		
Yunus Yener 		
Arife Kurtoğlu 		
Mustafa Yazıcı 		
Can Öztürk 		
Aslı Çağlayan Turan

TÜRKAK Baş Denetçi
TÜRKAK Denetçi
TÜRKAK Denetçi
TÜRKAK Denetçi
TÜRKAK Denetçi
TÜRKAK Denetçi
TÜRKAK Denetçi
TÜRKAK Denetçi
TÜRKAK Teknik Uzman
TÜRKAK Stajer Denetçi
Oda Başkanı
Oda Müdürü
PBK YK Başkanı
PBK Kalite Yönetim Temsilcisi
PBK Yöneticisi

Sinem Büyükbenli
Figen Özer 		
Süleyman Altunoğlu

PBK Sorumlusu
PBK Sekreteri
PBK Sekreteri

ASANSÖR KONTROL MERKEZİ'NİN TÜRKAK DENETİMİ TAMAMLANDI
Odamızın akredite muayene kuruluşu Asansör Kontrol Merkezi’nin TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre
TÜRKAK tarafından 3-31.07.2018 tarihleri arasında Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve İzmir Şubelerimizde
gerçekleştirilen gözetim denetimleri başarıyla sonuçlandı.

AB-0130-M numaralı akreditasyon sertifikamızın kapsamına yeni alanların da eklendiği söz konusu denetimlerde Forkliftlerin Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolleri, Asansör Periyodik Kontrolleri, Kaldırma ve İletme Makineleri Periyodik
Kontrolleri, Basınçlı Kaplar ve Kazanlar Periyodik Kontrolleri, Atmosferik Depolama Tankları İmalat ve Montaj Süreci
Kontrolleri alanlarında saha ve ofis denetimleri gerçekleştirildi.
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MERKEZ LABORATUVARI AKREDİTASYON DENETİMİ
Odamız Merkez Laboratuvarı'nın (MERLAB) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından
13 Temmuz 2018 tarihinde denetimi gerçekleştirildi.

Baca Gazı Emisyon ve Toz Ölçümleri, Uçucu
Organik ve Buhar (VOC) Numune Alma,
İnorganik Flor ve Klor Ölçümleri, İş Hijyeni
Ölçümleri ile Çevresel Gürültü Tayini gibi
ölçümleri yapma konusunda 2007 yılından
beri faaliyet gösteren Odamız Merkez
Laboratuvarının (MERLAB), Türk Akreditasyon
Kurumu (TÜRKAK) tarafından 13 Temmuz
2018 tarihinde; TS EN ISO/ IEC 17025:2017
Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının
Yetkinliği için Genel Gereklilikler standardı
kapsamında denetimi tamamladı.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE
A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TOPLANTISI
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 04.05.2018 tarih ve 30411
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin akabinde
A tipi muayene kuruluşlarının verileri gönderdikleri Asansör Takip
Sisteminin (ATS) Coğrafi Bilgi Sistemine entegrasyonuna ilişkin
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma
hakkında A tipi muayene kuruluşlarına yönelik bilgilendirme
toplantısı 5 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya A Tipi Muayene
Kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Odamız adına Bülent
Göksülük, Alican Ulusaler ve Oğulcan Bulkan Karaçoban katıldı.

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 14 Temmuz 2018 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurul’a iletilen 87 dosya üzerinde görüşüldü.
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EİM MEDAK 47. DÖNEM 1. TOPLANTISI YAPILDI
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu 47. Dönem 1. Toplantısı 14 Temmuz 2018 tarihinde
Odamız Adana Şubesinde "47. Dönem EİM MEDAK Yürütmesinin Seçimi, 47. Dönem Çalışma Programının
Oluşturulması, Görüş ve Öneriler" gündemi ile gerçekleştirildi.
Oda Yönetim Kurulu'na önerilmek üzere aşağıdaki
kararlar alındı:
Karar No 1: 47. Dönem EİM MEDAK yürütmesinin aşağıdaki isimlerden oluşmasına;
Tülay Yener
Başkan
Ergin Polat
Başkan Vekili
A.Cem Çatak
Sekreter
Karar No 2: 47. Dönem çalışma programının oluşturulması
için 47. Dönem EİM MEDAK Yürütmesine görev verilmesine,
Karar No 3: Çalışma programının en geç 15 gün içerisinde
oluşturulmasına,
Karar No 4: Endüstri İşletme Mühendisliği kapsamında yapılan eğitimlerin ortaklaştırılması konusunda mevcut eğitimlerin aşağıdaki gibi sınıflandırılıp belirlenen Şubelere eğitimlerin içeriklerinin araştırılması hakkında görev verilmesine,
Proje Yönetimi (Ankara, Mersin), Üretim Yönetimi (İzmir,
Kocaeli), Lojistik Yönetimi (İstanbul) (İstanbul Şube önerisi
doğrultusunda değişebilir)
Karar No 5: Bir sonraki yapılacak toplantıda Şubelerin düzenledikleri ya da açabilecekleri eğitimler hakkında çalışma
yapmasına ve yapılan çalışmalar toplandıktan sonra standartlaştırılarak MEDAK’tan MDK’lara görevlendirme yapılmasına,
Karar No 6: 2. toplantının 8 Eylül 2018 tarihinde Adana
Şube’de düzenlenmesine,
Alınan kararların Oda Yönetim Kuruluna sunulmasına, Karar
Verildi.

Toplantıya aşağıdaki isimler katılmıştır:
Vedat İrşi 			
Merkez
Pınar Uraz 			
Merkez
Serhat Kanepeci 			
Adana Şube
Mualla Özgür Özkan 		
Ankara Şube
Tülay Yener 			
Ankara Şube
Ergin Polat 			
Bursa Şube
Metin Saribal 			
Bursa Şube
Mehmet Baran Yavuz 		
Diyarbakır Şube
Edip Yemen 			
Diyarbakır Şube
E. Pınar Keskin 			
Edirne Şube
Fadime Gökkütük 			
Eskişehir Şube
Ali İslam 				
Gaziantep Şube
Özge Renklidağ 			
Gaziantep Şube
Elif Soyvural 			
İstanbul Şube
Murat Dedeoğlu 			
İzmir Şube
A. Cem Çatak 			
Kocaeli Şube
Gökben Gökbulut Korkmaz
Mersin Şube
Hakan Önel 			
Trabzon Şube
İlker Çavuşoğlu			
Zonguldak Şube

ODAMIZ İLE ÇALIŞMA SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI
ARASINDA EĞİTİM PROTOKOLÜ İMZALANDI
Odamız ile Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü arasında İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya
Yetkili Kişilerin Eğitimlerine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı.
20 Temmuz 2018 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde
gerçekleştirilen imza törenine Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener,
Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürü Orhan Koç, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat
Yenidünya ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Mevzuat İşleri Daire
Başkanı İsmail Gültekin katıldı.
bülten 242
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KALMEM 20. YILINDA YENİ HİZMET BİNASINDA
Odamız Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi’nin (MMO KALMEM) 20. yılı, İzmir’deki yeni
hizmet binasında düzenlenen etkinlikle kutlandı. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de etkinliğe canlı
yayın ile bağlandı.
MMO KALMEM’in Bayraklı’da bulunan yeni hizmet
binasında gerçekleşen etkinliğe İzmir Şube Yönetim
Kurulu üyeleri ve çalışanları, Denizli Şube Yönetim
Kurulu Sekreter Üyesi Mehmet Sarıca ve Şube teknik
görevlilerinin yanı sıra sanayi kuruluşlarından temsilciler
katıldı.
Etkinlik, İzmir Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin’in
konuşmasıyla başladı. Yaşartekin konuşmasında, 1998
yılında kurulan MMO KALMEM’in, Ege Bölgesi’ndeki
ilk kalibrasyon laboratuvarı olduğunu ifade ederek,
“Geniş akreditasyon kapsamıyla hizmet veren KALMEM,
rüzgâr sektöründeki çalışmalarını da genişleterek
sürdürmektedir. Bugüne kadar rüzgâr sektörüne sensör
kalibrasyonları konusunda destek veren KALMEM,
yeni faaliyet alanı ile akredite olarak, rüzgâr ölçüm
direği istasyon uygunluk raporu ve meteorolojik ölçüm
sonuç raporu hizmetleri sunmayı hedeflemektedir” diye
konuştu. Yaşartekin, etkinlik ile sadece 20. hizmet yılının
değil, aynı zamanda KALMEM’in yeni hizmet merkezinin
de kutlandığını, yeni merkezde KALMEM’in daha sağlıklı
ve verimli çalışmalar yapacağına inandığını sözlerine
ekledi.
Yaşartekin’in ardından Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener, Ankara’dan canlı bağlantı ile bir konuşma
yaptı. Yener konuşmasında, KALMEM’in sanayiye
yönelik işlevini kurulduğu günden bu yana hakkı ile
yerine getirdiğine inandığını belirterek, “Ayrıca belirtmek

isterim ki Odamız, KALMEM bünyesinde Denizli ve
Antalya şubelerimizin etkinlik alanında gezici hizmet
vermeye başlamıştır. Kuruluşundan bugüne emeği geçen
bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmasında, özellikle son zamanlarda Odamızın
kamusal hizmet ve denetim faaliyetleri ile birçok meslek
alanına yönelik kapsam daraltıcı ve kamu yararına aykırı
düzenlemeler yapıldığına dikkat çeken Yener, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Devlet
Denetleme Kurulu’nun yetkilerine Anayasa değişikliğinde
eklenen ‘İdari soruşturma’, ‘her türlü idari soruşturma’
olarak genişletilmiş, kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının özerk yerinden yönetim kuruluşu
olma özelliği görmezden gelinmiş ve yargı alanına
giren ‘görevden uzaklaştırma’, DDK’nin görev ve yetki
kapsamına alınmıştır. Bu noktada bu düzenlemenin
Cumhurbaşkanına bağlı DDK’nin ‘inceleme ve denetim’
işlevini aştığını, kurulun yargının yerine geçtiğini, emek ve
meslek örgütlerini kendi ‘özel ve keyfi ceza hukukuna’
tabi kılmaya yönelik olduğu açıklıkla görülebilmektedir.
Bu çeşit düzenlemeler açık bir şekilde kamu yararını,
kamusal üretim hizmet ve denetim gerekliliklerini, bu
yöndeki Anayasal örgütlenmeleri ve toplumsal muhalefeti
etkisizleştirme, tasfiye etme ve cezalandırmaya yöneliktir.
Ancak bilinmelidir ki ülkemize, Anayasal demokratik
kazanımlarımıza, emeğimize, mesleklerimize, meslek
alanlarımıza ve meslek örgütlerimize sahip çıkmaya
devam edecek, baskılar karşısında boyun eğmeyecek,
hukukun üstünlüğü ve ülkemizin mutlu yarınları için
mücadeleye devam edeceğiz.”
Konuşmaların ardından MMO KALMEM’in 20.
yılını kutlamak amacıyla hazırlanan pasta İzmir Şube
Başkanı Yüksel Yaşartekin, İzmir Şube geçmiş dönem
başkanlarından Mehmet Özsakarya ve Denizli Şube
Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet Sarıca tarafından
kesildi.
Daha sonra ise yeni hizmet merkezi, KALMEM personeli
tarafından ziyaretçilere gezdirilerek tanıtıldı.
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TEOMAN ÖZTÜRK, GEBZE'DE DÜZENLENEN ETKİNLİKLE ANILDI
Kocaeli Şube Gebze İlçe Temsilciliğimizde; mühendis- mimar hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip
olmasında önderlik etmiş ve TMMOB'nin 1973-1980 yılları arası başkanlığını yapmış olan Teoman Öztürk için
13 Temmuz 2018 tarihinde bir anma etkinliği düzenlendi.

Gebze Temsilcilik Lokalinde gerçekleştirilen anma programında Teoman Öztürk ve dönemi tanıtan video gösteriminin
ardından Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk ve Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi'nin katıldığı bir
söyleşi gerçekleştirildi.

NERMİN SÜLEYMANOĞLU'NU
ÖZLEMLE ANIYORUZ

DOKTOR KÖKSAL AYDIN'I
YİTİRDİK

27 Temmuz 2008 tarihinde aramızdan ayrılan Odamızın
emektarı, canımız, mesai arkadaşımız, değerli dostumuz
Nermin Süleymanoğlu`nun aramızdan ayrılışının
10. Yıldönümünde özlemle anıyoruz.

SES eski Genel Başkanı ve Odamızın iş yeri hekimlerinden
Köksal Aydın'ı 31 Temmuz 2018 tarihinde geçirdiği bir
kalp krizi sonucu kaybettik.
Ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyoruz.
bülten 242
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Etkinlik Çalışmaları

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI
IX. ULUSLARARASI BAKIM
TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE SERGİSİ
I. DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
Odamız adına Denizli Şube yürütücülüğünde 26-27-28
Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan IX. Uluslarası BTKS'nin I. Düzenleme Kurulu Toplantısı 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Denizli Şube hizmet binasında
yapıldı. Toplantıya Oda Merkezinden Oda Başkanı Yunus
Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin ve
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Şahin katıldı.
IX. Uluslarası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi bu
dönem, "Teknolojik Dönüşüm ve Bakım Mühendisliği"
teması ile 26-27-28 Eylül 2019 tarihlerinde Denizli'de
düzenlenecek.
Toplantıya Katılanlar
Yunus Yener
Bedri Tekin
Haydar Şahin
Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk
Umut Cüneyt İyiol
Özay Karagöz
Münnami Özyurt
Mustafa Tunç
Prof. Dr. Cemal Meran
Veli Önder
Sait Bahçe
Fatih Çimen
Seyfettin Avcı
İlkin Boz

Merkez
Merkez
Merkez
Denizli Şube
Denizli Şube
Denizli Şube
Denizli Şube
Denizli Şube
Denizli Şube
Denizli Şube
Diyarbakır Şube
Edirne Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube

Alınan Kararlar
1. Bir önceki kongre hakkında genel bilgilendirme
yapıldı.
2. Kongre Düzenleme Kurulunun ikinci toplantısının
Yürütme
Kurulunun
önereceği
bir
tarihte
gerçekleştirilmesine,
3. Kongre Yürütme Kurulunun aşağıdaki şekli ile
belirlenmesinin uygunluğuna, yeni isimler eklenmesi
konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,
Ali Ekici
Cihan Deligöz
Mehmet Sarıca
Ali Pala
Erkin Palamutçu
Mustafa Cemal Özkan
Artunç Lebeoğlu
Ethem Kayhan Kaymakcı
Oğuzhan Kutucuoğlu
Prof. Dr. Aşkıner Güngör
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Prof. Dr. Cemal Meran
İlker Bitişyılmaz
Behiç Akkan
İskender Erbil

Olcay Polat
Serdar Karakaya		
Behice Çetinkaya Dilbaz
Zekai Göksel Parlar

4. Şube ve Merkez önerileriyle birlikte, aşağıdaki
kriterler doğrultusunda, Kongre Danışmanlar Kurulu'nu
oluşturması için Kongre Yürütme Kurulu'na görev
verilmesine,
- Son iki Kongrenin birinde bildiri sunan, panel
yöneticisi veya oturum başkanı olarak katılmış,
- Bakım konusunda en az 10 yıllık çalışması olan, bu
konuda makale ve yayını olan,
- Konu ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olan
5. Kongre Sekreteri olarak Şube Teknik Görevlisi Zekai
Göksel Parlar'ın görevlendirilmesine,
6. İlgili Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ile Makina
Mühendisliği bulunan tüm Üniversiteler ve sektörde
faaliyet gösteren dernek, birliklere yayın gruplarına ve
bir önceki kongreyi destekleyen kuruluşlara BTKS VIII'de
Destekleyen Kuruluşlar arasında yer almaları yönünde
çağrı yapılması konusunda Kongre Yürütme Kurulu'na
görev ve yetki verilmesine,
7. Kongre ve Sergi'nin 26-27-28 Eylül 2019 tarihlerinde
yapılmasına,
8. Kongre ve Sergi yerinin belirlenmesi konusunda
Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
9. Aşağıdaki bildiri konu başlıkları listesinin son şeklinin
verilmesi ve Kongre ana temasının
önerilen "4.
Sanayi Devriminde Bakım Mühendisliği" başlığı altında
tanımlanarak ilk çağrı broşürünün hazırlanması için
Kongre Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine,
- Bakım için tasarım
- Bakım Mühendisliği Eğitimi
- Modern Bakım Yöntemleri ve Uygulamaları
- Arıza Teşhis Yöntemleri
- Binalarda ve Asansörlerde Bakım Uygulamaları
- Hidrolik – Pnömatik Sistemlerde Bakım Uygulamaları

Etkinlik Çalışmaları

- Bakım-Ekonomi İlişkisi
- Bakım-İş Güvenliği İlişkisi
- Kestirimci Bakım Yöntemleri ve Uygulamaları
- Güvenilirlik Esaslı Bakım
- Toplam Üretken Bakım – TPM
- 5S Uygulamaları
- Kaizen Uygulamaları
- Bakımda Yağ Seçimi ve Önemi
- Basınçlı Su Sistemlerinde Bakım ve Uygulamaları
- Bakım Mühendislerinin Sorunları
10. Kongreye davet edilecek yabancı konuşmacı ve konu
başlığının belirlenmesi hususunda Kongre Sekreterlerinin
araştırma yapmasına ve bütçe sınırları içerisinde kalacak
şekilde programda yer verilmesi konusunda Yürütme
Kurulu'na görev ve yetki verilmesine karar verildi.
11. Kongre'de yapılması planlanan kurs ve seminerler
hakkında, önerilerin değerlendirilmesi ve son şeklini
vermek üzere Yürütme Kurulu'na görev ve yetki
verilmesine,
12. Kongre Danışmanlar Kurulu ve Sektör Dernekleri
toplantı tarihlerinin ihtiyaca göre belirlenmesi için Kongre
Yürütme Kurulu'na görev verilmesine,
13. Kongre tahmini Gelir-Gider bütçesinin ekli (Ek.1)
şeklinin uygunluğuna,
14. Kongreye katılım modellerinin ve koşullarının ekli
(Ek.2) şeklinin uygunluğuna,
15. İlk çağrı duyuruları, afiş ve diğer kongre duyuru ve
tanıtımlarının yapılması konusunda Kongre Yürütme
Kurulu'na görev verilmesine, bildiriler kitabı reklam
bedellerinin (Ek 3) şeklinin uygunluğuna,
16. Araştırmacıların özellikle Akademisyenlerin özgün
bilimsel ve teknolojik araştırmalarını içeren bildirilerle
katılımını ve bu alanda araştırmalar yapılmasına teşvik
etmek, gerek Kongre'yi gerekse dergiyi bilimsel bir
platform olarak daha üst düzeye taşıyabilmek amacıyla,
Kongre‘ye teklif edilen, Kongre ve Bilim Grubu tarafından
değerlendirilmiş olan Bilimsel ve Teknolojik araştırma
oturumlarında, panelde sunulan bildirilerin Mühendis ve
Makina, Endüstri Mühendisliği ya da Tesisat Mühendisliği
Dergisinde yayınlanması konusunun Oda Yönetim
Kurulu'na sunulmasına,
17. Kongrede düzenlenecek sosyal etkinlikler ile ilgili
değerlendirmenin Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,
Yukarıda yer alan IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri
Kongre ve Sergisi Düzenleme Kurulu birinci toplantısında
alınan 17 kararın Oda Yönetim Kurulu onayına
sunulmasına karar verildi.

XII. ENDÜSTRİ İŞLETME
MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI 1.
DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
XII. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı 1. Düzenleme Kurulu Toplantısı 14 Temmuz 2018 tarihinde Adana
Şube'de gerçekleştirildi.
Toplantıya Katılanlar
Pınar Uraz			
Vedat Irşi			
Hasan Emir Kavi			
Çağdaş Türköz			
Serhat Kanepeci			
Tülay Yener			
Ergin Polat			
Metin Sarıbal			
Fadime Gökkütük		
Elif Soyvural			
Murat Dedeoğlu			
Bircan Çiçekdeş			
Mehmet Baran Yavuz		
Edip Yemen			
Emine Pınar Keskin		
Ali Cem Çatak			
Ali İslam				
Özge Renklidağ			
Gökben Gökbulut Korkmaz
İlker Çavuşoğlu			
Hakan Önel			

Merkez
Merkez
Adana Şube
Adana Şube
Adana Şube
Ankara Şube
Bursa Şube
Bursa Şube
Eskişehir Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
İzmir Şube
Diyarbakir Şube
Diyarbakir Şube
Edirne Şube
Kocaeli Şube
Gaziantep Şube
Gaziantep Şube
Mersin Şube
Zonguldak Şube
Trabzon Şube

Makina Mühendisleri Odası adına Adana’da düzenlenecek
olan XII. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı
hakkında Oda Yönetim Kurulu üyesi Vedat Irşi ve Şube
Başkanı Hasan Emir Kavi’nin açıklama ve bilgilendirme
yapmasından sonra gündemdeki konular görüşüldü.
Alınan Kararlar
Karar No 01. Kongre Sekreterinin Şube önerisi
doğrultusunda Serçin Üçkardeş olmasına,
Karar No 02.
a) 12. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı'nın, 6-7
Aralık 2019 tarihinde 2 gün süreyle yapılmasına,
b) Kurultay yerinin Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan
amfisi olarak belirlenmesine,
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Etkinlik Çalışmaları

Karar No 03.
a) Kurultay Yürütme Kurulu'nun aşağıdaki isimlerden
oluşmasına,
Kongre Yürütme Kurulu
Çağdaş Türköz		
Serhat Kanepeci
Burçin Yıldırım		
Yusuf Kuvvetli
Nuşin Uncu		
Vahap Uğurludemir
Gökben G. Korkmaz
Ali İslam
Edip Yemen
b) Düzenleme kuruluna ek olarak
Danışmanlar Kurulu için isim istenmesine,

şubelerden

Karar No 04. Kurultayın amaç ve kapsamının Düzenleme
Kurulu tarafından yapılan önermeler dikkate alınarak,
a) Endüstrİnsan 4.0 ve Akıllı İşletme
b) Akıllı İşletme ve Endüstri-İşletme Mühendisliğinin
Geleceği
Seçeneklerinden biri olması yönünde Yürütme Kuruluna
görev verilmesine,
Karar No 05. Bildiri konularının aşağıdaki şekilde
olmasına,
Bildiri Konuları
1. Dijitalleşme
2. Dijital Dönüşüm ve Endüstri-İşletme Mühendislerinin
Meslek İçi Eğitimi
3. İşletmelerin Dijital Dönüşümünde Endüstri-İşletme
Mühendisliğinin Rolü
4. Dördüncü Sanayi Devrimi
5. Dördüncü Sanayi Devrimi ve Sosyal Etkileri
6. Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka
7. Akıllı Fabrikaların Tasarımı
8. Akıllı Fabrikalar ve Organizasyon Yönetimi
9. Üretim Sistemlerindeki Yeni Yaklaşımlar
10. Endüstri-İşletme Mühendisliğinin Yeni Çalışma Alanları
11. Akıllı Fabrikalarda Mühendislerin Yeri
12. Büyük Veri
13. Bulut Bilişim
14. Veri Madenciliği
15. Robotik Sistemler ve İnsansı Robotlar
16. Üretimde Akıllı Robotların Kullanımı
17. Üretim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı
18. Taşıma Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı
19. Planlamada Yeni Yaklaşımlar
20. Yöneylem Araştırması ve Akıllı Fabrikalardaki Uygulamaları
21. Üretim ve Hizmet Sistemlerinin Simülasyonu
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22. İnsan Kaynakları Yönetimi
23. Ar-Ge Yönetimi
24. Bilgi Teknolojileri
25. Karar Verme Yaklaşımları
26. Karar Destek Sistemleri
27. Uzman Sistemler
28. Bulanık Mantık
29. Sürdürülebilirlik
30. Teknoloji Transferi Yönetimi
31. İnovasyon
32. Karanlık Fabrikalar
34. Bitcoin (Kripto Para)
35. Bilgi Güvenliği
36. Çevre 4.0
37. Kalite 4.0
Karar No 06. Kurultay takviminin aşağıda belirtilen
şekilde olmasına,
Bildiri Özetlerinin Kurultay Sekretaryasına Gönderilmesi
İçin Son Gün: 30 Haziran 2019
Bildiri Özetleri Değerlendirme Sonuçlarının Yazarlara Bildirilmesi: 30 Temmuz 2019
Tam Metin Bildirilerin Kurultay Sekretaryasına Gönderilmesi İçin Son Gün: 31 Ağustos 2019
Tam Metin Bildiri Değerlendirme Sonuçlarının Yazarlara Bildirilmesi: 15 Ekim 2019
Karar No 07. 2. toplantı tarihinin 8 Eylül 2018 olmasına,
Karar No 08. Kurultaya Fabrikaların desteklerinin
sağlanması için Düzenleme Kurulunda görev alanlardan
yardım alınmasına,
Karar No 09. Afiş çalışmaları ve Kurultay ana temasının
belirmesi üzere Yürütme tarafından ön hazırlık yapılarak,
yapılan çalışmaların düzenleme kuruluyla paylaşılıp
genel görüş alındıktan sonra, son halinin 08 Eylül 2018
tarihine hazır olacak şekilde, Yürütme Kurulu'na görev
verilmesine,
Karar No 10. Dilek ve öneriler gündem maddesi
çerçevesinde;
-

Tüm Şubelerin vaka analiz yarışması yaparak
sonuçlarını değerlendirmesine,

-

Rf ID ve/veya Dijital uygulama ile geri bildirim
toplanmasına,

-

Bildiri programı ve özet metinlerin yanına karekod
eklenmesine, alınan kararların Oda Yönetim Kurulu
onayına sunulmasına karar verildi.

Basın Açıklamaları

TEKİRDAĞ’DA YAŞANAN TREN FACİASININ NEDENİ YAĞIŞLAR
DEĞİL MÜHENDİSLİK VE ALTYAPI ÇALIŞMALARININ İHMAL
EDİLMESİDİR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Edirne-İstanbul demiryolu hattı üzerinde Tekirdağ’da yaşanan kaza
ile ilgili 9 Temmuz 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Dün bariz ihmaller nedeniyle Edirne-İstanbul demiryolu
hattı üzerinde Tekirdağ’da yaşanan kazada yaşamını kaybeden insanlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza şifalar diliyoruz.
Demiryolu altyapısı ve üstyapısıyla ilgili inceleme yapmak
isteyen Odamız ve TMMOB’ye bağlı ilgili meslek Odalarından oluşan heyete olay yerinde inceleme izni verilmemiştir ancak görünür verilerden hareketle yaptığımız bazı
tespitleri kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.
Kamuoyunca da bilindiği üzere olayın gerçekleştiği alan
dere yatağı üzerindedir, bir tarım arazisidir ve bu alanda
özellikle son yıllarda yoğun yağışlar olmaktadır. Bu hat,
travers–zemin bağlantısı tekniğine uygun yapılmamış ve
böylesine hayati önemi olan bir imalatta mühendislik göz
ardı edilmiştir. Böylesi sorunlu bir alan üzerindeki demiryolu hattının özellikle yol altyapısı sorunludur. Bilim, fen
ve mühendislik açısından birçok yanlışı içermektedir. Bu
durumdaki bir hattın altyapı, yenileme-bakım-onarım çalışmalarının uzman kadro tarafından teknik gerekliliklere
uygun ve daimi olarak yapılması gerekir. Demiryollarında
günlük kontrol yapan yol bekçileri uygulamasının yerine
başka bir denetim ve gözetim sistemi kurulmadan beş yıl
önce kaldırılmış olması da bu kapsamdaki bir başka ihmal
ve yanlışa işaret etmektedir.
“Bakım Nisan ayında yapıldı, nedeni yağışlar” diyerek
konuyu doğa olaylarına dayandırmak, söz konusu teknik
gerekliliklerin hâlâ bilincinde olunmadığını, altyapı mühendisliğinin, altyapı yenileme çalışmalarının ve uzman
denetiminin öneminin hâlâ kavranmadığını göstermektedir.
Demiryolu hizmetlerinin serbestleştirilmesi ve özelleştirilmesi mevcut sorunlara kaynaklık eden önemli yapısal
düzenlemelerin başında gelmektedir. 2013 yılında yürürlüğe giren Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun ile bir bütün olarak artıları ve
eksileri bulunan 162 yıllık demiryolu kazanımları tasfiye
edilmiştir. Yüksek hızlı tren hatları dışındaki demiryolu

hatlarının bugünkü bakımsızlığı ve uzman kadro eksikliği
buradan kaynaklanmaktadır.
Oysa doğru bir demiryolu politikası, diğer faktörlerle
birlikte arazi, kullanım ömrü, güvenlik, enerji verimliliği,
çevre gibi temel unsurlara ve kamu işletmeciliği ile kamusal hizmet perspektifine dayanır. Bu kapsamda ulaştırmanın bütünü ve demiryollarında altyapı, araç, arazi, tesis,
işletme ve taşınmazlara yönelik bütün özelleştirmeler,
belediyeler ile üçüncü şahıslara devirler durdurulmalıdır.
TCDD’nin parçalanarak işlevsizleştirilmesi, siyasi kadro
atamaları ve her düzeydeki uzman kadro kıyımına son
verilmelidir. TCDD’nin personel açığı siyasi değil mesleki
ve teknik ölçütler içinde giderilmeli, mühendisliğe ve ehil
kadroya önem verilmeli, hizmet dışı bırakılan bakım-tamir atölyeleri ve bütün tesisler yeniden işlevli kılınmalıdır.
TCDD, nitelikli personel yetiştirilmesi için üniversiteler
ve meslek odalarıyla işbirliği yapmalı, meslek içi eğitim
geliştirilmelidir.
Demiryolu modlarındaki atıl kapasitelerin değerlendirilmesi için mutlaka işletme iyileştirmeleri yapılmalı; demiryolu hatları ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarılarak yeniden yapılandırılmalı; ulaşım güvenliğini etkileyen hatlar
en kısa sürede onarılmalı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon
gereksinimleri karşılanmalıdır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basın Açıklamaları

“KAZA” GİBİ SUNULAN PAMUKOVA VE DİĞER DEMİRYOLU
CİNAYETLERİ, KAMU İŞLETMECİLİĞİ VE MÜHENDİSLİK
BİLİMLERİNİN GEREKLERİNİN TERK EDİLMESİNDEN
KAYNAKLANIYOR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 22 Temmuz 2004 tarihinde 41 yurttaşımızın ölümü, 81 yurttaşımızın
yaralanmasına yol açan Pamukova yüksek hızlı tren (YHT) “kazası”nın yıldönümü nedeniyle 20 Temmuz 2018
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

22 Temmuz 2004 tarihinde 41 yurttaşımızın ölümü, 81
yurttaşımızın yaralanmasına yol açan Pamukova yüksek
hızlı tren (YHT) “kazası”, bu ayın 8‘inde Tekirdağ-Çorlu’daki “kaza” ile tekrar görüldüğü üzere, demiryolu
politikalarındaki sorunlara ayna tutmaya devam etmektedir.
Güvenilir, dengeli, toplum yararını temel alan bütünleşik
bir ulaşım sistemi ihtiyacı bugün daha fazla hissedilmektedir. Ancak ulaşım politikaları aksi yöndedir.
Mevcut ulaşım sistemi her gün tanık olduğumuz üzere
daha dengesiz, güvenliksiz, pahalı ve sağlıksız bir yapı
arz etmektedir. Bu nedenle Odamız Pamukova ve diğer
demiryolu “kazaları”na yol açan nedenlere ve demiryolu politikalarına dikkat çekme gereği duymaktadır.
Toplu ölümlere de yol açan “kazaların” çoğu, bilim in-
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sanları, uzman meslektaşlarımız ve bilirkişi raporlarının
da gösterdiği üzere mühendislik bilimlerinin gereklerinin yerine getirilmemesi, altyapı eksikleri, zemin etüdü çalışmalarının yapılmayışı, bakım-onarım, yenileme
çalışmalarının yetersizliği, personel yapısındaki nitelik
düşüşü ve sayısal azalma nedeniyle yaşanmaktadır. Bu
sorunlara Odamız tarafından yayımlanan Ulaşımda Demiryolu Gerçeği Raporu’nda işaret edilmiştir.
Raporumuzda da tespit edildiği üzere demiryolları
1950’lerden itibaren karayolu ağırlıklı ulaşım politikaları
nedeniyle ikinci plana itilmiştir.
Demiryolu hat uzunlukları bu açıdan önemli veriler sunmaktadır. Demiryolu konvansiyonel hatlarının 4.136
km’si Cumhuriyetin ilanından önce, 3.746 km’si 19231950 yılları arasında yapılmıştır. 2017 yılı sonunda ise

Basın Açıklamaları

1.213 km’si YHT olmak üzere toplam 12.608 km hat
uzunluğu bulunmaktadır. Yani 68 yılda 4.726 km demiryolu yapılmıştır.
1923-1950 dönemi Türkiye’sinin olanakları ile günümüzdeki olanaklar karşılaştırıldığında bugün demiryollarına ne kadar az önem verildiği anlaşılabilmektedir.
YHT ise bir gereklilik olmakla birlikte yolcu taşıma ağırlıklı ve imaj/prestij eksenli olarak uygulanmaktadır.
Önemli bir karşılaştırma da yolcu ve yük taşımacılığı
üzerinden yapılabilir. Öyle ki 1950’de ülkemizde yolcu
taşımalarının yüzde 42,2’si demiryolu ile, yüzde 49,9’u
karayolu ile; yük taşımalarının ise yüzde 55,1’i demiryolu ile, yüzde 17,1’i karayolu ile yapılmaktaydı.
Bugün yolcu ve yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 90’ı
karayolu ile yapılmaktadır. Demiryolu yolcu taşımacılığı
yüzde 1’e, demiryolu yük taşımacılığı yüzde 4’e gerilemiştir.

yapı ile bakım, sinyalizasyon, elektrifikasyon yatırımları
ihmal edilmiş, bakım atölyeleri kapatılarak azaltılmış,
TCDD’nin taşınmazları ve limanları satılmaya başlanmış,
çalışanlar güvencesiz çalışma biçimlerine tabi kılınmış,
2000 yılında 47.212 olan demiryollarında çalışan sayısı
2017 sonunda 17.747’ye, binlerce yol ve geçit bakım
görevlisinin çalışması gereken hatlarda bakım görevlisi
sayısı 39’a düşmüştür.
Özetle kamusal hizmet, kamu-toplum yararı eksenli güvenli ve ucuz ulaşım hakkı, karayolları, havayolları, denizyolları ve demiryolu işletmeciliğinin ticarileştirilmesi
ve demiryolu işletmeciliğinin zayıflatılması süreciyle tasfiye edilmektedir.
Oysa doğru bir demiryolu politikası, diğer faktörlerle
birlikte arazi, kullanım ömrü, güvenlik, enerji verimliliği,
çevre gibi temel unsurlara ve kamu işletmeciliği ile kamusal hizmet perspektifine dayanır.

Oysa demiryolu yapım maliyeti karayoluna göre düz
arazide 8 kat, orta engebeli arazide 5 kat daha ekonomiktir.

Bu kapsamda ulaştırmanın bütünü ve demiryollarında
altyapı, araç, arazi, tesis, işletme ve taşınmazlara yönelik
bütün özelleştirmeler, belediyeler ve üçüncü şahıslara
devirler durdurulmalıdır.

Demiryollarının enerji tüketim toplamı içindeki oranı
yüzde 2 iken karayollarının enerji tüketimi yüzde 80’in
üzerindedir.

TCDD’nin parçalanarak işlevsizleştirilmesi, siyasi kadro
atamaları ve her düzeydeki uzman kadro kıyımına son
verilmelidir.

Bu veriler çevre kirliliği ve gürültü unsurları ile birlikte
değerlendirildiğinde demiryolu taşımacılığının ekonomiklik, enerji verimliliği, arazi kullanımı ve çevre sağlığı
açısından taşıdığı önem açıklıkla görülmektedir.

TCDD’nin yanlış politikalarla oluşan personel açığı siyasi
değil mesleki ve teknik ölçütler içinde giderilmeli, mühendislik bilimlerinin kriterlerine ve ehil kadroya önem
verilmeli, hizmet dışı bırakılan bakım-tamir atölyeleri ve
bütün tesisler yeniden işlevli kılınmalıdır.

Demiryolu işletmeciliği yatırımdan bakıma, yenilenmeye, personele, eğitime ve yeni hatların kurgulanmasına
dek merkezi bir planlamayı gerektirmektedir.
Ancak BOOZ, ALLEN-HAMİLTON, CANAC, EUROMED vb. kuruluşların hazırladığı raporlar ve AB uyum
programları ile gündeme gelen serbestleştirme ve
TCDD’nin yeniden yapılandırılması politikası uyarınca
162 yıllık demiryolu kazanımları tasfiye edilmektedir.
Bu program uyarınca TCDD parçalanarak şirketleştirilmiş, kamu hizmeti anlayışı yerine piyasacı yaklaşım
benimsenmiş, mühendislik hizmetleri ve kriterleri kısıtlanmış, teknik mükemmellik yaklaşımı terkedilmiş, alt-

TCDD, nitelikli personel yetiştirilmesi için üniversiteler
ve meslek odalarıyla işbirliği yapmalı, meslek içi eğitim
geliştirilmelidir.
Demiryolu modlarındaki atıl kapasitelerin değerlendirilmesi için mutlaka işletme iyileştirmeleri yapılmalı, ulaşım güvenliğini etkileyen bütün hatlar ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarılmalı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon
gereksinimleri karşılanmalıdır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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YATAĞAN TERMİK SANTRALİNDEKİ KAZANIN NEDENİ
BAKIM, ONARIM, YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMAMASI
VE KAMUSAL DENETİM EKSİKLİĞİDİR
Yatağan Termik Santralinde 19 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen kaza üzerine TMMOB’ye bağlı
Elektrik, Kimya, Maden ve Makina Mühendisleri Odaları 30 Temmuz 2018 tarihinde ortak bir açıklama yaptı.
Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Yatağan Termik
Santrali’nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin
çökmesi sonucu oluşan kazada 11 kişi yaralı olarak kurtarılırken göçük altında kalan 2 işçi yaşamını kaybetmiştir.
İSG’nin önemi ve yapılması gerekenler
Bu olay, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin (İSG) önemini bir
kez daha ortaya koymuştur. Sorunların çözümü için düzenleyici mevzuatın varlığı zorunlu bir önkoşuldur. Yasal
metinler ne kadar nitelikli olsa da uygulamaya nemelazımcılık egemen ise, karşı karşıya kaldığımız sorunlar çözülmez. Sorunların çözümü için, önce sorun ve nedenleri
doğru tanımlanmalı, sonra sorunu ötelemek veya gizlemek için değil bütünüyle ortadan kaldırmak için yapılması gerekenler belirlenmeli, belirlenen önlemler eksiksiz
uygulanmalı ve uygulamaların doğru yapılıp yapılmadığı
denetlenmelidir.

Her kazanın teknik bir nedeni vardır, bu kazanın da olası
teknik nedenleri vardır. Ortam ve iklim şartlarının hızlandırıcı etkisiyle korozyon, metal yorgunluğu, mekanik
arızalar gibi sebeplerle konveyör sisteminin çalışma kapasitesinde düşme ve aynı hatta daha fazla yük ile çalıştırılmaya devam edilmesi kazaya neden olmuş olabilir.
Konveyör sisteminin taşıyıcı kolonları, oluşan korozyon
ve metal yorgunluğu nedeniyle konveyör sistemini ve taşınan kömürün yükü taşıyamaz hale gelerek çökmelere
neden olmuş olabilir. Kaynaklı veya perçinli birleştirmelerde oluşan çatlaklar, yapılan iyileştirme ve tamiratların
yetersiz olması veya yeterliliğinin tespit edilmemiş olması
da diğer bir sebeptir. Yapılan bilirkişilik incelemeleri ile
kazanın nedeni netleşecektir. Ancak iş kazalarının/cinayetlerinin ortak nedeni, sermaye ve devletin işçilerin canını önemsememesidir.

Tarım, maden, inşaat, enerji, imalat sanayi vb. bütün sektörlerde kullanılan makina ve ekipmanların normal bakım
ve onarımı düzenli olarak yapılmalı, bakım ve onarımın
düzgün yapıldığı, makina ve ekipmanların çalışanlar için
bir risk oluşturup-oluşturmadığı periyodik bakımlarla
kontrol edilmelidir.

İşçi sağlığı ve güvenliği ile biraz ilgisi olan herkes bilir ki
bütün kazalar öngörülebilir. Her kaza yönetim sistemi
kurulması, mühendislik ve idari önlemlerin alınması ile
önlenebilir. Kaza meydana gelmesi olasılığı da göz önünde bulundurularak zarar azaltıcı önlemler alınır. Olumsuz
durumlara yönelik acil durum planlaması yapılır, kriz yönetimi sistemi kurulur.

Kazaların teknik nedenleri ve önlemleri

Kazaların özelleştirme kaynaklı nedenleri

Yatağan Termik Santralında madenlerde çıkarılan kömürün santral sahasına taşınması için kullanılan kömür nakil
sisteminin göçmesi ile sonuçlanan kaza, alınması gereken
önlemleri ve yapılması gereken çalışmalara bir kez daha
işaret etmiştir.

Ancak özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans (kiralama)
gibi yanlış uygulamalarla kamu kurum ve kuruluşlarında
uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan bilgi ve deneyim birikimi kaybedilmekte ve adeta bu tür iş kazalarına çağrı yapılmaktadır. Özelleştirilecekleri gerekçesi ile kamu
elindeyken de, uzun zamandır bakım/onarım/yenileme
çalışmaları aksamış olan termik santralları devralan ve
genellikle maden ve santral işletmeciliğinde yeterli bilgi
ve deneyim sahibi olmayan özel şirketler de, bir an önce
ve her ne pahasına olursa olsun üretimi arttırma tutkusu ve çalışanların hayatına mal olma pahasına da olsa İSG
kurallarını dikkate almamakta, bakım/onarım/yenileme
çalışmalarını yapmamaktadır.
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Yatağan Termik Santralında kömür taşıyıcı sistemde ve
taşıma kolonlarında gerekli onarım ve yenilemenin yapılmamış olması, yalnızca bilgi yetersizliği ve tecrübesizlik
olarak değerlendirilmemelidir. Teknik bilgiye dayalı bakım ve denetim mekanizmalarının olmadığı bir sistemde
bu kazalar artarak devam edecektir.
İSG Yasası’nın sorunlu yönleri
İş kazaları sonucu toplu ölümlerin artması nedeniyle
2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Yasası ile iş güvenliği uzmanlığı, hekimliği ve diğer sağlık
personeline ilişkin yönetmeliklerin defalarca değiştirilmesine rağmen kazalar ve iş cinayetleri artarak devam
etmektedir. SGK verileri de bu yöndedir. Bilindiği üzere,
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, İSG konusunu işverenden
çok uzmanlara ve hekimlere yüklemiştir. Ayrıca yasa yayımlandığından bu yana iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi
ve diğer sağlık personelinin işyerlerine verecekleri hizmet süresi sürekli olarak azaltılmıştır. Zira amaç, uzman,
hekim ve diğer sağlık personelinin işyerlerine maliyetini
azaltmaktır. Bu personelin ayda 8 dakika, 12 dakika, 16
dakika gibi çok kısa sürelerle görev yaptığı işyerlerinde
iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalmasını beklemek
mümkün değildir.
Yasa ile işyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire
ve diğer sağlık personeline verilecek eğitim hizmetleri,
dışarıdan satın alma yoluyla ticari danışmanlık hizmetlerine dönüştürülmüştür. İş güvenliği mühendisliği ile teknisyenlik, “iş güvenliği uzmanlığı” altında bir tutulmuştur.
Uzmanlar yanlarında ücretli olarak çalıştıkları işverene
bağımlı kılınmış; iş kazalarında işverenlerin sorumluluğu
ortadan kaldırılmıştır. Yasadan sonra, yüzlerce eğitim kurumu ve iki binin üzerinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurulmuş, fakat yapılan düzenlemeler sonucu
bunlar kapanmaya başlamış, ülkemiz “eğitim kurumu” ve
OSGB çöplüğüne dönüşmüştür.
Önerilerimiz
- Sendikaların ve meslek örgütlerinin görüşleri alınmadan
yapılan düzenlemeler iş kazalarını azaltmamakta, tersine
hatalı ve eksik düzenlemeler iş kazalarının artmasına neden olmaktadır. Tüm çalışanların işçi sağlığı ve güvenliği
için, evlere, ocaklara ateşler düşmemesi için; başta Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere tüm kamu yönetimini,
aşağıdaki önerilerimize kulak vermeye, dinlemeye, anlamaya ve bir an önce uygulamaya çağırıyoruz.

- Bakanlıklar ve ilgili tüm kamu kurumları, kamusal denetim yükümlülüklerini yerine getirmelidir. TMMOB’ye
bağlı Meslek Odaları olarak bu konudaki çalışmalara katkı koymaya, destek vermeye hazır olduğumuzu önemle
belirtmek isteriz.
- Yatağan santralında çöken konveyör sisteminin, periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu ekipmanlar arasında
bulunmadığı unutulmamalı, periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu olan makina ekipman listesi genişletilmeli, tarım, maden, inşaat, enerji, imalat sanayi vb. bütün
sektörlerde kullanılan makina ve ekipmanlarının düzenli
periyodik kontrollerinin yapılması mevzuata eklenmelidir.
- İSG hizmetlerinin “piyasa koşullarında” verilmesi anlayışı dışlanmalı; toplum çıkarı, kamu hizmeti, kamu denetimi anlayışı hâkim olmalıdır.
- Örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkının önündeki
tüm engeller kaldırılmalı; esnek, güvencesiz, taşeron çalışma biçimleri yasaklanmalıdır.
- İSG ile ilgili düzenleme ve uygulamalar, ayrımsız, kısıtlamasız bütün işyerlerini ve her statüdeki tüm çalışanları
kapsamalıdır. Düzenlemeler “işçi sağlığı ve iş güvenliğinin
sağlanmasının öncelikle işverenin görevi olduğu” ilkesinden hareketle yapılmalıdır.
- İşyerinde tutulan bakım-kontrol raporlarının İSG Kurulu
tarafından takibinin yapılması sağlanmalıdır.
- Bakanlık eliyle işletmeler için hazırlanan risk değerlendirme raporlarında belirtilen eksikliklerin yerine getirilip
getirilmediği kontrol edilmeli, giderilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
- İşyerlerinin denetimi sayıca artırılmalı, idari yaptırımlar
ve para cezası da artırılmalı ve mutlaka uygulanmalıdır.
- Çalışan temsilcilerinin işyerlerinin büyüklüğüne göre
belirlenecek süre ile işyerinin bütününde her gün gözlem
yapması ve rapor etme olanağı yaratılmalı ve iş güvenceleri olmalıdır.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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Temmuz 2018
10/12.07.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Tekirdağ’da Yaşanan
Tren Faciasının Nedeni Yağışlar Değil Mühendislik ve Altyapı
Çalışmalarının İhmal Edilmesidir” başlıklı açıklama, BirGün
Gazetesinde “Kazada sorumlu siyasi iradedir,” Cumhuriyet
Gazetesinde “Başka yerde de olabilir,” Milliyet Gazetesinde”
Facia hakkında çift koldan soruşturma,” (11.07.2018) Ankara
Başkent Gazetesinde “Facianın nedeni yağışlar değil, ihmal,”
Hürriyet Gazetesinde “AKP’li bakanlara zor sorular,” Edirne
Gazetesi’nde “Faciada ihmal iddiası” ve (12.07.2018) Yeni
Asya Gazetesinde “Sebep yağış değil, ihmal” başlıklarıyla
haber yapıldı.

14.07.2018
Odamız tarafından yapılan “MMO sanayi portalı açılıyor”
başlıklı basın açıklaması, BirGün Gazetesinde “MMO sanayi
portalı açıldı” başlığıyla haber yapıldı.

21.07.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı ““Kaza” Gibi Sunulan
Pamukova ve Diğer Demiryolu Cinayetleri, Kamu İşletmeciliği
12 Temmuz 2018 BirGün

ve Mühendislik Bilimlerinin Gereklerinin Terk Edilmesinden
Kaynaklanıyor” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde
“Pamukova’dan Çorlu’ya hiçbir şey değişmedi,” Evrensel
Gazetesinde “Kaza gibi sunulan demir yolu cinayetleri,”
Dünya Gazetesinde “Özelleştirme ve işçi çıkarmalar demir
yolu kazalarını davet ediyor” ve Aydınlık Gazetesi’nde “Kaza
değil, kamunun kıyımı” başlıklarıyla haber yapıldı.

23.07.2018
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın enerji
üzerine verdiği demeç, Sözcü Gazetesinde “Enerji dağıtım
şirketlerine kur darbesi” başlığıyla haber yapıldı.

31.07.2018
Yatağan Termik Santralindeki kaza üzerine TMMOB’ye bağlı
Elektrik, Kimya, Maden ve Makina Mühendisleri Odalarının
yaptığı “Yatağan Termik Santralindeki Kazanın Nedeni
Bakım, Onarım, Yenileme Çalışmalarının Yapılmaması ve
Kamusal Denetim Eksikliğidir” başlıklı açıklama, Evrensel
Gazetesinde “Özelleştirme, ihmal, denetim eksikliği”
ve Anayurt Gazetesinde “İşçinin canı önemsenmiyor”
başlıklarıyla haber yapıldı.

10 Temmuz 2018 Cumhuriyet

16

bülten 242
ağustos 2018

14 Temmuz 2018 BirGün

23 Temmuz 2018 Sözcü

21 Temmuz 2018 Evrensel

MİEM Kurslarımız

Temmuz 2018'de MİEM Kurslarına Katılım
Temmuz ayı boyunca 13 şubemizde, 14 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 448 kişi katıldı.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Doğalgaz İç Tesisat

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

Enenerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
Medikal Gaz Tesisatı

Mekanik Tesisat

Şantiye Şefliği

Temel Bilirkişilik Kursu
Yangın Tesisatı

Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı Sayısı

12-14 Temmuz 2018

İstanbul

8

20-21 Temmuz 2018

İstanbul

9

20-21 Temmuz 2018

Eskişehir

9

10-12 Temmuz 2018

Ankara

7

24-26 Temmuz 2018

İzmir

13

27-29 Temmuz2018

İstanbul

13

10-13 Temmuz 2018

İzmir

13

26-29 Temmuz 2018

İstanbul

24

10-13 Temmuz 2018

Samsun

17

12-15 Temmuz 2018

İstanbul

8

2-5 Temmuz 2018

İzmir

18

2-5 Temmuz 2018

Gaziantep

11

16-19 Temmuz 2018

Ankara

23

17-22 Temmuz 2018

İstanbul

7

2-5 Temmuz 2018

İstanbul

4

2-5 Temmuz 2018

Kayseri

12

6-9 Temmuz 2018

Gaziantep

14

9-12 Temmuz 2018

Kocaeli

6

21-24 Temmuz 2018

Ankara

14

3 Temmuz 2018

Gaziantep

3

9 Temmuz 2018

Ankara

4

2-4 Temmuz 2018

Gaziantep

6

4-6 Temmuz 2018

Ankara

6

20-22 Temmuz 2018

Antalya

14

27-29 Temmuz2018

İstanbul

14

26- 28 Temmuz 2018

Ankara

11

9-15 Temmuz 2018

İzmir

14

9-15 Temmuz 2018

Mersin

14

16-22 Temmuz 2018

Gaziantep

11

16-22 Temmuz 2018

Bursa

7

2-4 Temmuz 2018

Mersin

7

5-7 Temmuz 2018

Eskişehir

15

5-7 Temmuz 2018

İstanbul

6

24-26 Temmuz 2018

Bursa

22

14-22 Temmuz 2018

Kayseri

14

21-29 Temmuz 2018

İstanbul

17

24-27 Temmuz 2018

Trabzon

20

27-29 Temmuz2018

Konya

13

Toplam

448
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Ağustos 2018 MİEM Kurs Programı
Ağustos ayında düzenlenecek olan MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali
http://www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

10-11 Ağustos 2018

İstanbul

12 Ağustos 2018

10-12 Ağustos 2018

Eskişehir

13 Ağustos 2018

14-16 Ağustos 2018

İstanbul

17 Ağustos 2018

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

7-10 Ağustos 2018

Trabzon

11 Ağustos 2018

Doğalgaz İç Tesisat*

9-12 Ağustos 2018

İstanbul

13 Ağustos 2018

13-16 Ağustos 2018

İzmir

17 Ağustos 2018

27-30 Ağustos 2018

Konya

31 Ağustos 2018

8-10 Ağustos 2018

Kocaeli

10 Ağustos 2018

27-29 Ağustos 2018

İstanbul

29 Ağustos 2018

6-7 Ağustos 2018

İstanbul

8 Ağustos 2018

8-10 Ağustos 2018

İzmir

10 Ağustos 2018

9-11 Ağustos 2018

Eskişehir

11 Ağustos 2018

6-10 Ağustos 2018

Gaziantep

10 Ağustos 2018

6-12 Ağustos 2018

Ankara

13 Ağustos 2018

6-12 Ağustos 2018

İstanbul

13 Ağustos 2018

13-14 Ağustos 2018

İstanbul

15 Ağustos 2018

1-3 Ağustos 2018

Denizli

3 Ağustos 2018

3-5 Ağustos 2018

İstanbul

5 Ağustos 2018

27-30 Ağustos 2018

Konya

3-5 Ağustos 2018

İzmir

Asansör Avan Proje Hazırlama
Asansör

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi
Havalandırma Tesisatı
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (5 Gün)
Mekanik Tesisat
Soğutma Tesisatı
Şantiye Şefliği
Temel Bilirkişilik Kursu
Yangın Tesisatı

*

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

MÜHENDİSLERİN, MİMARLARIN, ŞEHİR PLANCILARININ
DEMOKRASİ MÜCADELESİ DİNMEDEN SÜRECEK
24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimleri ve önümüzdeki sürece ilişkin TMMOB Yönetim
Kurulu tarafından 3 Temmuz 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

kullanımı ile meslek alanlarımız ve özerk
mesleki örgütlülüğümüzün korunması ancak demokrasiyle, sosyal hukuk devletiyle,
kamusal hizmet ve denetim perspektifinin
benimsenmesiyle mümkündür.
Demokrasi, sosyal hukuk devleti, hukukun
üstünlüğü ve kamu yararı bizlerin varlık
koşuludur.
Bu nedenle yaşadığımız seçim süreci ve
sonuçlarına dair değerlendirmemizi, 45.
Olağan Genel Kurulumuzun kararları doğrultusunda üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
SEÇİMLERİN MEŞRUİYET SORUNU
BULUNMAKTADIR

16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referandumunun
devamı ve tamamlayıcısı olarak kurgulanan 24 Haziran
seçimleri tek kişi egemenliğinin kurumsallaşmasının son
halkası olarak gündeme gelmiştir.
Fiili uygulamalarla adım adım gerçekleştirilen rejim değişikliğine ve Anayasal düzen değişimine son nokta konulmuştur.
Bilinmesini isteriz ki, ülkemizin siyasi sisteminin/rejiminin, kamu idari yapısının ve ekonomisinin nasıl örgütlenip yönlendirileceği tüm toplumsal kesimler gibi biz
mühendis, mimar ve şehir plancılarının bugünü ve geleceği açısından hayati önemi haizdir.
16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ve bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği 24 Haziran
seçimleri, kamu idari yapısının tepeden tırnağa değiştirdiği için, meslek uygulama alanlarımızı ve örgütümüz
TMMOB’yi doğrudan ilgilendirmektedir.
Kamusal kaynak ve varlıkların ülkemiz ve halk yararına

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri, sonuçları itibarıyla,
16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu ile birlikte,
Türkiye tarihinin en önemli seçimleri olmuştur. Çünkü bu referandum ve seçimlerin ilan edilen sonuçları
ile Türkiye, yaklaşık 150 yıllık Anayasa ve hukuk devleti
yönündeki kazanımlarından ve parlamenter demokrasiden tam bir kopuş yaşamıştır.
24 Haziran seçimleri üzerine ilk söylenmesi gereken,
seçimlerin olağan ve olması gereken koşullarda yapılmadığıdır.
Seçimlere karar veriliş zamanı ile yapılışı arasındaki
süre aşırı ölçüde kısa olmuştur. İktidara antidemokratik avantajlar sağlayan OHAL koşulları, Doğu ve
Güneydoğu’da devlet güçlerinin iktidar partisinin kolluk
gücü olarak görev yapması, medyanın tam boy iktidarın
hizmetinde oluşu, tüm devlet olanaklarının kullanılması,
YSK ve seçimlerle ilgili diğer kurumsal yapıların iktidarın hizmetinde oluşu ve seçimlerle ilgili yasalarda yapılan antidemokratik değişiklikler söz konusudur.
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Seçim sonuçlarının resmi kurumlar ve ilgili taraflar tarafından teyit edilerek duyurulmak yerine iktidarın talimatlarıyla yönetilen bir ajans tarafından duyurulması
seçim sonuçlarının güvenilirliğini tümüyle sorunlu hale
getirmektedir.
Saymakla bitmeyecek bu vb. eşitsizlik, adaletsizlik ve
kayırmacılık, seçimlerin demokratik meşruiyetini ortadan kaldırmıştır.
1982 Anayasası %92 oranındaki kabul oyuna rağmen
nasıl toplumsal bir meşruiyet oluşturamamışsa, toplumun en az yarısının onayı bulunmayan 16 Nisan Referandumu gibi bu seçimlerin ve sonuçlarının da tarih ve
toplumsal vicdan nezdinde bir meşruiyeti bulunmamaktadır.
TEK ADAM-TEK PARTİ İKTİDARI
KURGUSUNDAN TEK ADAM YÖNETİMİ
ALTINDAKİ İTTİFAK VE KOALİSYONA GEÇİŞ
İktidarın 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumundaki kurgusu, Cumhurbaşkanı ve Meclis çoğunluğunun
iktidar partisinde olması idi. Ama bu kurgunun birebir
gerçekleştirilemeyeceği anlaşıldığı ve iki partinin oylarında gerileme olasılığı görüldüğü için seçim kanundaki
siyasi partilerin seçimlerde birbirlerini destekleyemeyeceği hükmü, seçim mevzuatında değişiklik yapılarak
kaldırıldı ve bir ittifaka girilerek erken seçim kararı alındı.
Seçimler sonucunda AKP ve MHP’nin ortak adayının ilk
turda seçilmesine karşın AKP’nin meclisteki çoğunluğunu kaybetmesi, AKP başkanını zorunlu bir ittifaka ya da
koalisyona mahkum bırakmıştır.
Parlamenter sistemdeki koalisyonları ve hükümet-cumhurbaşkanı ilişkilerini sorunlu bir “çift başlılık” olarak
lanse edenlerin geçmişlerindeki AKP-Cemaat koalisyonundan sonra AKP-MHP ittifakına ya da diğer ittifakkoalisyon seçeneklerine yönelmek zorunda kalmaları
oldukça manidardır.
“İSTİKRAR” DEĞİL, EKONOMİDEKİ
YIKIMI VE TOPLUMSAL HUZURSUZLUĞU
PEKİŞTİRECEK BİR İKTİDAR YAPISI
Seçim sonuçları, ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz
iktisadi durum ve kriz dinamiklerini daha da pekiştiricidir.
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Bütün makroekonomik göstergeler iktidarın ülke ekonomisini mahvettiğini gösterdiği gibi eşikteki büyük krizin yükünün halka yıkılacağına işaret etmektedir.
“Büyüme” rakamlarının birkaç kez revize edilmesine
karşın gerçekler ortadadır. 450 milyar doları aşan dış
borç ile yaklaşık 250 milyar dolar tutarında reel sektör
döviz açığı bulunmaktadır.
Merkez Bankası döviz rezervi çok yetersizdir. Bu durum örtbas edilmek için halkın elindeki altınlar toplanmaya, dövizler bu nedenle bozdurulmaya çalışılmakta,
“vergi affı”, “varlık barışı” gibi uygulamalara tekrar tekrar başvurulmaktadır.
Döviz kurunun yükselişi ekonominin taşıyamayacağı
düzeylere çıkmıştır. Kredi faizlerinin yüksekliği, yurt dışından gelen sıcak para akımlarının yavaşlama ve durma
olasılığı ile parasal genişleme denizinin kuruma eğilimi
ile 50 milyar doları aşan cari açık, bütçe açıkları, enflasyon ile işsizliğin çift hanelerde sabitlenmesi ve daha
birçok makro gösterge iktisadi bunalım öğeleri arasında
yer almaktadır.
Türkiye tekrar IMF’nin veya gizli anlaşmaların eşiğine
sürüklenmektedir.
Bu iktidar ülkeyi krizlerin içine sokmuştur. Kayırma,
yolsuzluk ve rant ekonomisi ülkemizi ve halkımızı yoksullaştırmaktadır. Devlet, bir kişi ve çevresinin oligarşik
egemenliğinde parçalanmaktadır.
Kurumsal düzenlemelerin on yıllara yayılan sancılarını
geçiştirmek devlet aygıtı daha fazla şiddet uygulama
aracı olma özelliği kazanacaktır.
Halk, birey-yurttaş-örgütlü toplum özelliklerinden
arındırılıp etnik ümmetçi bir yapıya dönüştürülmeye,
kutuplaştırılmaya ve rejim gereksindiğinde çatışmaya
yönlendirilecektir.
SEÇİMLER VE TOTALİTER REJİM
Seçimler sonrası ilan edilen sonuçlar, toplumda güvensizliği, belirsizlikleri, kaygıları, gerilimi, çatışma dinamiklerini ve toplumsal yarılmayı artırıcıdır.
Seçim öncesinde, seçim günü ve gecesinde yaşanan
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bazı tahammülsüzlük ve şiddet kullanımı örnekleri ile
seçim gecesi kitlesel protesto olasılıklarına karşı alınan
önlem ve saldırıların demokrasiyle, adil seçim ile vb. hiç
ilgisi yoktur.
Sonuçlar, iktidar ittifakı lehine oy verenlerin bir kısmının
niyetlerinden bağımsız olarak, demokrasiyi her yönüyle
yıkıp tek kişi diktasını inşa etmeye yöneliktir.
Keyfilik, hukuk dışılık, kayırmacılık ve toplumun rızasını devlet gücünün kullanımıyla sağlamaya dayalı, dini ve
milliyetçiliği, Türk-İslam sentezini kendine kalkan edinen totaliter bir yönetim ve rejimin kurumsal inşasına
geçiş söz konusudur.
Bu rejimin temel iki dayanağından biri, bilgi ve aydınlanma kaynakları din ile engellenmiş halk kesimleri diğeri
de ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynaklarını ve halkını sömürmeye dayalı ekonomik politikalardır.
SÖMÜRÜ-BASKI YOĞUNLAŞMASI VE
MÜCADELE
Önümüzdeki dönemde iktisadi bağlamda, seçimler nedeniyle halka verilenlerin kat kat fazlasıyla geri alınması,
vergi artışları, zamlar, sömürü yoğunluğunun artması,
ücretlerin daha fazla baskı altına alınması, kamu kaynak
ve varlıklarının iktidara ve yandaş güçlerine daha fazla
sunulması, dış borçlanma ve faiz ödemelerinin artması
yaşanacaklar arasındadır.
Milliyetçilikleri kızıştırma, toplumun aydınlanamamış
kesimlerini medya kuşatması, din ve millet bahçeleri-kıraathaneler gibi ortak mekanlarda memnun ve kontrol
etmenin yanı sıra bu düzene direnen siyasal toplumsal
muhalefete yönelik şiddet kullanımı ve emir kulu haline
getirilmiş yargı aracılığıyla baskı uygulamaları artacaktır.
Yani gelen bir baskı rejimi, istibdat rejimidir. Ancak bu
rejime asla boyun eğmeyecek, haklılığının bilincinde ve
susmayacak geniş halk kitleleri de bulunmaktadır.
Özetle bütün olumsuzluklara karşın gerek 16 Nisan
referandumu gerekse 24 Haziran seçim süreçleri ülkemizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini, birbirlerinden farklı siyasi eğilimlere sahip halk kesimlerinin
dayanışma içine girebileceğini, toplumun en az yarısı-

nın değişim istediğini, özgür, yasaksız, baskısız, adil ve
demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse sonuçların
çok farklı olacağını göstermiştir.
Eşitlik, özgürlük, cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve kamusal toplumsal değerlerin halkın ellerinde daha ileri
mevzilerde yükselebileceğinin, barışın da ancak böylece sağlanabileceğinin ayrımına daha fazla varılacağı bir
kavşaktır bu.
GÖREVİMİZ
Şimdi görevimiz, bütün baskıları göğüsleyerek ülkemizin felakete sürüklenmesinin önünü alacak bu demokratik duyarlılıkların daha da gelişmesi ve giderek
ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi için
yılmadan çalışmaktır.
Halkımız ve ülkemizin geleceği için eşit özgür, üreten,
adil paylaşan bir Türkiye için, demokrasiyi, öz/yerli kaynaklara dayalı planlama-üretim-sanayileşme ve kalkınmayı, kamusal üretim, hizmet ve denetimi bütünlüklü
bir şekilde ele alan yeni bir yön gerekiyor ülkemize.
Egemenliğin bir kişide değil halkta olması gerektiği ve
onu halkın demokratik katılımıyla gerçekten temsil
eden kurullar ve organlarca kullanılacağını öğreten demokrasi ve hukuk öğretileri ile normlarına sahip çıkmak
en önemli görevimizdir.
TMMOB bu çerçevedeki bir anayasal demokratik düzeni ve kamu yararı ile yerinden yönetime dayalı özerk
mesleki demokratik yapısını savunmaya devam edecektir.
Mühendis, mimar ve şehir plancıları; çocuklarımızın,
torunlarımızın, ülkemizin ve halkımızın geleceği için
üzerlerine düşen sorumluluğu bundan sonra da yerine
getirecek;
Cumhuriyetin, demokrasinin, aydınlanma ve laikliğin,
barışın ve kardeşliğin, eşitlik ve özgürlüğün ülkemizde
özgürce serpilip gelişebilmesi için halkımızla birlikte
mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.

TMMOB YÖNETİM KURULU
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ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA!
Aralarında TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun da bulunduğu emek ve demokrasi güçleri çocuklara
yönelen ve her geçen gün artan istismar, taciz ve tecavüze karşı 4 Temmuz 2018 tarihinde İzmir Caddesinde
bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
TÜRKİYE’ DE GÜNDE 32 ÇOCUK KAYBOLUYOR
Türkiye’ de günde 32 çocuk kayboluyor. TÜİK verilerine göre 2008-2016 yılları arasında kaybolan çocuk sayısı
104531. Bu verilere kadına yönelik şiddeti de eklediğimizde kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismar ve şiddet
vakaları güncel olmaktan öte özellikle son 16 yıldır artarak devam eden toplumsal bir sorun haline gelmiştir.
Öncelikle şunu vurgulamak isteriz; bu suçlar cinsel edim
değil şiddet eylemleridir. Vakaların çoğu aile içinde gerçekleşmekte olup ve faillerinin tamamı ise yaşları, fikirleri, inançları, sosyal konumları farklı olan erkeklerden
oluşmaktadır. Yani sorun erkek egemenlikli sistemin zihniyeti ve toplumsal düzenimizle ilgilidir.
Elbette ki geldiğimiz noktada ülkemizi yöneten iktidarların eğitim, kadın, aile, hukuk – adalet, demokrasi anlayışının ve bu alanlarda ki politikalarının payı büyüktür.
Evlilik yaşının düşürülmesi, bazı din adamlarının kız çocuklarıyla ilgili evlenme yaşına ilişkin beyanları, müftülüklere nikah kıyma yetkisinin verilmesi, eğitim dilinin ve
müfredatın cinsiyetçi ve eril olması, kadınların siyasette,
yönetimde ve çalışma hayatında eşit koşullara sahip olmaması, bu suçlara yönelik mevzuatta var olan cezaların
uygulanmaması veya cezasızlık politikasının olağan hale
gelmesi, toplumda adalet duygusunun giderek kaybolması, siyasete ötekileştiren, şiddet içeren dilin hakim olması,
medyanın bu tür olayları ele alış biçimi vb. onlarca neden
sorunun endişe verici boyutlara ulaşmasına yol açmıştır.
Bugün öfkeliyiz, üzüntülüyüz, endişeliyiz. Çocuklarımızı,
sokaklara, parklara çıkarmaya korkar olduk. Çünkü kadına ve çocuğa yönelik suçlar artık kamuya açık alanlarda
güpegündüz ve aleni yapılmaya başlandı. Benzer cinsel
istismar ve şiddet eylemleri hayvanlara da yapılmaktadır. Faillerin kurbanlarını görece kendilerinden daha zayıf
gördükleri çocuklardan ve kadınlardan seçmeleri üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Bugün toplumun
öfke, üzüntü ve endişelerini gidermek amacıyla hükümet
yetkililerinin ve bazı siyasi çevrelerin hadım ve idam cezalarını gündeme almaları sorunun çözümünden çok üze-
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rini örtmeye yarayacaktır. Çünkü hükümetlerin insanlığa
karşı işlenen suçları yine insanlık suçu olan idam ve hadım
cezasıyla cezalandırmaları hukuk ve evrensel insan haklarına aykırıdır. Zira cezaların uygulandığı ülkelerde bu
tür suçlarda herhangi bir azalma olmadığı gibi artış görülmüştür. Hükümet yetkililerinin idam ve hadım cezalarını
dillendirmedeki amaçları görev ve sorumluluklarından
kaçmak anlamına gelmektedir.
Hükümet her şeyden önce sorunun çözümü için akademik çevrelerle, kadın örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla ve bilim insanlarıyla birlikte çalışmalıdır.
Demokratik, laik, bilimsel ve eşit bir eğitim sistemine geçilmelidir. Toplum bilinçlendirilmeli, şiddetin nedenlerini ortadan kaldırmak için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
Mevzuatımızda yer alan kadına ve çocuğa yönelik cinsel
istismarı önleme ve izleme koordinasyonları aktif hale
getirilmeli, Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı hayata geçirilmeli. Organ ve uyuşturucu çeteleriyle aktif mücadele edilmelidir.
Çocuklar onları dünyaya getiren anne ve babalarına ait
değildir. Çocuklar topluma aittir. Çocuklar geleceğimizdir ve bizler geleceğimize sahip çıkmak zorundayız.
DİSK - KESK - TMMOB İKK Ankara Tabip Odası - ASMMMO
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İDARE MAHKEMESİNDEN EMSAL KARAR!
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından kurumun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yerine getirilmesi
amacıyla hizmet alım şartnamesi ile gerçekleştirdiği personel alımı ihalesi, TMMOB’nin açtığı dava sonucunda
İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.
MTA Genel Müdürlüğü tarafından kurumun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla hizmet alım
şartnamesi ile gerçekleştirdiği personel alımı ihalesi,
TMMOB’nin açtığı dava sonucunda, İdare Mahkemesi tarafından, Anayasanın 128 maddesinin 1. fıkrasında tanımlanan “Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer
kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği
asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği belirtildiği” ilkelere aykırı bulunarak
iptal edildi.
MTA Genel Müdürlüğünce 03.02.2018 tarihinde web sitelerinde yer alan “personel hizmet alımı” başlıklı duyuru

ile açık ihale usulü ile “1 Kişi Şirket Müdürü, 1 Kişi Yardımcı Personel, 46 Kişi Mühendis (deneyim, yabancı dil
(İngilizce), yazılım şartına sahip), 4 Kişi Tekniker, 174 Kişi
Mühendis, 9 Kişi Engelli Mühendis olmak üzere toplam
235 Kişi” için personel hizmet alımı ihale edileceği ilan
edilmişti.
TMMOB tarafından açılan dava sonucunda sözkonusu
ihale Mahkeme tarafından hukuka uygun bulunmayarak
iptal edildi. Kamuda geçici, güvencesiz çalıştırmalara karşı emsal niteliğindeki mahkeme kararı web sitemizdedir.
TMMOB olarak mühendis, mimar ve şehir plancılarının
güvenceli, kadrolu istihdamı için mücadele etmeye devam edeceğiz.

KÖLELİK DÜZENİNDE KİRALIK MÜHENDİS UYGULAMASINA HAYIR!
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün hizmet alımı yoluyla mühendis istihdamı ihalesinin
TMMOB tarafından açılan dava sonucunda iptal edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanımız Emin Koramaz tarafından 6 Temmuz 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
2018 yılı Şubat ayında Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen hizmet alımı yoluyla
mühendis istihdamı ihalesine ilişkin Birliğimiz tarafından
açılan iptal davasında, İdare Mahkemesi, kamuda sürekli
ve asli görevlerde çalışacak personelin ihale yoluyla is-

tihdam edilemeyeceği gerekçesiyle ihalenin iptaline karar
verdi.
MTA Genel Müdürlüğü’nün 3 Şubat 2018 tarihinde “Personel Hizmet Alımı” başlığıyla yayınladığı, 229’u Mühendis olmak üzere toplam 235 personel için hizmet alım
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ihalesine ilişkin Birliğimiz tarafından yapılan incelemede,
ilanda hizmete ilişkin herhangi bir tanım yapılmadığı,
mesleki-teknik kriter belirlenmediği ve işin yapılacağı
yerin sınırlanmadığı saptanmış, dolayısıyla kurumun asli
işleri için kadroya atama dışında personel istihdamı amaçlayan ihalenin kamu yararı taşımadığı gerekçesiyle iptali
istemiyle dava açılmıştı.
İdare Mahkemesinde 31 Mayıs 2018 tarihinde verilen kararda özetle, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin 4734
Sayılı Kamu İhale Kanununda “hizmet” tanımı içinde yer
almadığı belirtilmiştir. Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve
diğer kamu görevlileri eliyle görüleceğinin düzenlendiği
Anayasanın 128. maddesine vurgu yapılarak; kamu hizmeti yürüten davalı idarenin asli ve sürekli görevleri için
Anayasada belirtilen istihdam şekilleri dışında personel
istihdam edilmesine yönelik olarak alınan ihale kararında
da bu yönde yapılan ilan işleminde hukuka uyarlık bulun-

madığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar
verilmiştir.
Kamuda son dönemlerde giderek yaygınlaşan ihale/hizmet alımı yoluyla istihdam edilme uygulamasına ilişkin
emsal niteliğinde olan bu karar, yıllardır mücadelesini
verdiğimiz “kamuda kadrolu, güvenceli istihdam” yolunda en önemli kazanımlardan biridir. Mahkeme kararıyla
iptal edilen ihale sonrasında, MTA Genel Müdürlüğünde,
sözkonusu mühendislik hizmetlerinin sürdürülebilmesi
için yeni mühendis kadrosu açılmalıdır. Birlik olarak bu
konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.
Bizler TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da sözleşmeli, geçici, güvencesiz istihdam usullerine karşı tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının
kamuda güvenceli ve kadrolu istihdam edilmesi için mücadele vermeye devam edeceğiz.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ÖLÜMÜNÜN 24. YIL DÖNÜMÜNDE TEOMAN ÖZTÜRK’Ü ANDIK
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 1973-1980 yılları arasında başkanlığını yapan, mühendis-mimar
hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında ön saflarda yer alan, TMMOB ile bütünleşen Teoman
Öztürk, aramızdan ayrılışının 24. yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı.
Teoman Öztürk’ün Karşıyaka’daki anıt mezarı başında
gerçekleştirilen anmada, Öztürk’ün anısına düzenlenen
saygı duruşunun ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Teoman Öztürk’ün çizdiği yolda mücadeleyi sürdürme kararlılığının altını çizdi. Koramaz’ın
ardından ailesi adına Elif Öztürk ve mücadele arkadaşları
Oğuz Türkyılmaz ve Ali Açan kısa birer konuşma yaparak
Teoman Öztürk’ün yaşamı ve mücadeleci kişiliğine değindiler. Anıt mezara bırakılan karanfıllerin ardından mezarlık anması sona erdi.
Teoman Öztürk için daha sonra İMO Rüştü Özal Toplantı
Salonu’nda “24 Haziran Seçimleri ve TMMOB” başlıklı
bir forum gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz açış konuşmasının ardından forumun
moderatörlüğünüde üstlendi. Emin Koramaz’dan kürsüye gelen TMMOB’ye bağlı oda üyeleri, seçimler sonrasında ülkemizin içinde bulunduğu durum ve TMMOB’ye
ilişkin fikirlerini dile getirdiler.
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OHAL-KHK REJİMİNE, ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK SALDIRILARA,
BASKILARA VE HUKUKSUZLUKLARA KARŞI MÜCADELEYE
DEVAM EDECEĞİZ!
701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleştirilen ihraçlara ve ODTÜ Öğrencilerine yönelik baskılara
ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 9 Temmuz 2018 tarihinde basın açıklaması
gerçekleştirildi.
Türkiye 2 yıldan bu yana Olağanüstü Hal Rejimi ile yönetiliyor. Bu iki yıl boyunca anayasal ve hukuki denetim mekanizması olmaksızın, demokratik süreçler işletilmeksizin
ülkemizin idari yapısı baştan aşağı değiştirildi.

ve keyfiyete dayalı yönetim anlayışının egemen olmaya
devam edeceğini göstermektedir. Bunun en somut göstergesi, ODTÜ Mezuniyet Töreni’nde açılan pankartlara
karşı takınılan tutumdur.

Baskı, zor ve keyfi uygulamaların hüküm sürdüğü OHAL
altında geçen bu 2 yıl boyunca Anayasa değişikliği gerçekleştirilerek rejim değiştirildi; Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri gerçekleştirildi; 35 farklı Kanun
Hükmünde Kararname ile onlarca yasal değişiklik ve idari
düzenleme yapıldı; 135 binin üzerine kamu çalışanı sorgusuz sualsiz işlerinden atıldı; yüzlerce kurum ve kuruluş
kapatıldı; ülkemizde hak ve özgürlükler kullanılamaz hale
geldi.

Başarıyla tamamladıkları öğrenim hayatlarını aileleri ve
sevdikleriyle paylaşmak için, üniversite sonrası hayata
adım atmak için yapılan mezuniyet töreninde açılan esprili pankartlar nedeniyle öğrencilerin gözaltına alınması
kabul edilemez.

Kamuoyuna “son KHK” olarak lanse edilen 701 Sayılı
KHK ile aralarında Şehir Plancıları Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Karabulut ile 80 mühendis, mimar ve şehir plancısının da bulunduğu 18 bin 632 kişi daha hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilmiştir. Geçmiş
KHK’larda olduğu gibi, bu KHK ile ihraç edilenler arasında da yaşamını emek, barış ve demokrasi mücadelesine
adamış bu uğurda bedeller ödemiş bir çok kamu çalışanı
ve akademisyen bulunmaktadır.
Anayasal denetime ve hukuki başvuru yollarına imkan
tanımayan Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile gerçekleştirilen ihraçlar, idari bir tedbir olarak
değil, cezalandırma aracı olarak işlev görmektedir. Hiçbir
soruşturma ve yargılamaya dayanmayan bu cezalandırmaların hukukla ve insan haklarıyla bağdaştırılması mümkün değildir. Bu durum evrensel hukuk anlayışını olduğu
kadar, kamu vicdanını da yaralamaktadır. Yapılması gereken, OHAL’in kaldırılması, KHK’ların iptal edilmesi ve
herkes için adil yargılanma hakkının sağlanmasıdır.
Her ne kadar 20 Temmuz 2018 tarihinde Olağanüstü
Hal’in uzatılmayacağı beklentisi oluşsa da, AKP yetkililerinin açıklamaları ve mevcut uygulamalar, baskı, zor

AKP, bir yandan KHK’lar aracılığıyla üniversitelerde
emek, özgürlük ve barış yanlışı akademisyenleri tasfiye
ederken, diğer yandan da soruşturma ve cezalarla üniversite öğrencilerini baskı altına almak istemektedir.
Her şeyden önce bilinmelidir ki, üniversite öğrencileri
toplumun en aydınlık en duyarlı kesimleridir. Bu aydınlık
gençlerin, bu pırıl pırıl zihinlerin ülke ve dünya sorunlarına karşı sessiz kalması beklenemez. Yapılması gereken
bu sesin bastırılması değil, bu sesin çoğaltılması, zenginleştirilmesidir.
ODTÜ, 62 yıllık bir bilim geleneğini temsil etmektedir.
Fikir ve ifade özgürlüğü bu bilim geleneğinin temelini
oluşturmaktadır. Bu geleneğin ayaklar altına alınmasına
izin vermeyeceğiz.
Bizler Mühendis, Mimar ve Şehir plancıları olarak daima
bilimin aydınlığını, akademinin özgürlüğünü savunduk,
bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. ODTÜ
öğrencilerinin özgürlüklerini savunacağız.
Bizler TMMOB olarak, OHAL-KHK rejimine, baskılara
ve hukuksuzluklara karşı mücadeleye devam edeceğiz.
Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
bülten 242
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TEKİRDAĞ’DA YAŞANAN TREN “KAZASI”NIN GERÇEK NEDENİ BİLİMSEL
TEKNİK GEREKLİLİKLERDEN UZAKLAŞILMASI VE KAMUSAL HİZMET
SUNAN KURUMLARIN İÇİNİN BOŞALTILMASIDIR
Tekirdağ’da yaşanan ve ilk belirlemelere göre 24 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasına
ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 9 Temmuz 2018 tarihinde basın açıklaması
gerçekleştirildi.
Bilindiği üzere dün Edirne Uzunköprü-İstanbul Halkalı
demiryolu hattı üzerinde, Tekirdağ Muratlı-Balabanlı bölgesinde bir tren kazası olmuş ve vagonların raydan çıkması üzerine ilk belirlemelere göre 24 yurttaşımız ölmüş,
338 yurttaşımız da yaralanmıştır. Öncelikle yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralananlara
acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyuna yansıyan görüntülerden de anlaşılacağı üzere
olayın yaşandığı yerdeki demiryolu hattı tarım arazilerinin, dere yatağının ve yağışlı bir alanın üzerindedir.
Yetkililerce yapılan açıklamalarda söz konusu kazanın
beklenmeyen ölçüde aşırı yağıştan kaynaklandığı belirtilmektedir.
Oysa Meteoroloji Mühendisleri Odamızın basın açıklamasında belirtildiği üzere “kaza bölgesine en yakın ölçüm
istasyonlarından biri olan Çorlu Meteoroloji İstasyonunun
yağış tekerrür analizlerine göre bölgede meydana gelen
yağışlar 7 (yedi) yılda bir görülmesi mümkün yağışlardır.”
Bu anlamda söz konusu yağışlar, beklenmeyen-olağanüstü yağışlar değildir.
İlk incelemelerimize göre, söz konusu facia tren yolu alt
yapısının bakım onarım ve yenileme çalışmalarının teknik gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmemesinden
kaynaklanmaktadır. Öyle ki olayın gerçekleştiği yerdeki
menfez kesiti ve menfezin üzerine yapılan dolgunun trajik yetersizliği görüntülerden dahi bariz bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu durum altyapı ve üstyapı çalışmalarında
mühendisliğe ve bilimsel teknik gerekliliklere önem verilmediğini açık biçimde göstermektedir.
Söz konusu facia, TCDD bünyesinde ilgili denetim kadrosu eksikliğini ve hatta yokluğunu da gözler önüne sermiştir. Beş yıl öncesine kadar demiryolu hatlarında görev
yapan yol bekçileri uygulamasının “maliyet” gibi bilim ve
insanlık dışı bir gerekçeyle kaldırılmış olması, bölgedeki
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hatta ilişkin güncel durum tespitleri yapılmasını engelleyerek kazaya davetiye çıkarmıştır.
Kazanın asıl nedeni ise bu ve benzeri kamu yararı ve güvenliğini ikinci planda gören politika ve uygulamalardır.
Ülkemizde yıllardır izlenen demiryollarının özelleştirilmesi ve kamusal bir hizmet olan demiryolu taşımacılığının
ticarileştirilmesi politikaları ile TCDD’nin kurumsal yapısı
parçalanmıştır. Bu yaklaşım çerçevesinde personel azaltılmasına gidilmiş ve nitelikli personel kurumdan uzaklaştırılmıştır. Yine bu yaklaşım çerçevesinde kuruma yönelik
yatırımlar azaltılmış, lokomotif bakım ve yol bakım atölyeleri de işlevsizleştirilerek küçültülmüştür. Bir kısmı da
eleman yetersizliği bahane edilerek kapatılmıştır.
Yaşanan facianın yalnızca yağışlara bağlanması bu nedenle
sorunludur ve yanlıştır.
Bu kazaların gerçek sorumluları demiryollarının bakımını
yapmayan, bilimsel uyarılara kulak tıkayan, insan hayatı
ile ilgili gerekli yatırımları yapmayan siyasi iradedir.
Kamu yararı içeriğinden arındırılmış mevcut “kamu idaresi” eğer benzer faciaların yaşanmasını istemiyorsa mühendisliğe, bilimsel teknik gerekliliklere, TMMOB ve ilgili
Odalarımızın yıllardır yaptığı tespit ve önerilere kulak
vermelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den

MESLEK ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ VE MESLEK ALANLARIMIZA
YÖNELİK ANTİDEMOKRATİK MÜDAHALELER KARŞISINDA
BOYUN EĞMEYECEK, MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ
OHAL KHK’leri ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle idari yapıda yapılan düzenlemelerle emek ve meslek
örgütlerinin baskı altına alınmak istenmesine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 17
Temmuz 2018’de bir basın açıklaması yaptı.
Bilindiği üzere 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referandumunun ardından yapılan 24 Haziran 2018 seçimleri
sonucunda ülkemizin anayasal rejimi, parlamenter sistemi ve kamu idari yapısında köklü değişiklikler öngören
düzenlemeler yürürlüğe girmeye başlamıştır.
Bu düzenlemeler arasında, Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca özel kanunlarla kurulan, TMMOB gibi kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ve meslek
alanlarımızla ilgili birçok kanunda yapılan değişiklikler de
bulunmaktadır.
Bu düzenlemeler 24 Haziran seçimlerinden sonra yayımlanan 700, 701, 702, 703 sayılı KHK’ler ile Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Cumhurbaşkanı Kararları ve Genelgeleri ile yapılmaktadır.
KHK’lerin 701 sayılı olanı kamudan ihraçlar, iadeler vb.
üzerine, 702 sayılı olanı Nükleer Düzenleme Kurumu’nun
oluşumu üzerine, 700 ve 703 sayılı olanlar ise yüzlerce kanun ve KHK’de yapılan değişiklikleri kapsamakta;
Cumhurbaşkanlığı Kararname, Karar ve Genelgeleri de
bu değişikliklere dair yeni düzenlemeler ile ilgili atamaları
vb. içermektedir.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri hem Anayasa değişikliklerinin içeriğini hem de
700 ve 703 sayılı KHK’lerdeki değişiklikleri çok aşan geniş
bir kapsama sahiptir.
Örneğin Anayasa değişikliği referandumunda yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanına bağlı olan Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK), tüm kamu kurum ve kuruluşları,
sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluş, kamu kurumu niteliğinde
olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren
meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri
yapma yetkisine, idari soruşturma da eklenmişti. Ayrıca

DDK’nin görev ve yetkilerinin kanun ile düzenlenmesi
hükmü, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ibaresiyle değiştirilmişti.
“Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması
Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname 703”ün 42. maddesi ile de 10 madde ve
iki geçici maddeden oluşan “DDK Kurulması Hakkında Kanun”un adı “Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve
Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun”
şeklinde değiştirilmiş, kanunun önceki dört maddesi, iki
geçici maddesi ve altı fıkrası ile bir fıkrasındaki bir cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
28 maddeden oluşan 5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise ilgili kanunu hayli aşan bir kapsama sahiptir.
Kararnamede “İdari soruşturma” hususu “her türlü idari
soruşturma” olarak genişletilmiş, kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının özerk yerinden yönetim kuruluşu olma özelliği görmezden gelinmiş ve yargı alanına giren “görevden uzaklaştırma” DDK’nin görev
ve yetki kapsamına alınmıştır. Böylece Anayasa değişikliği
referandumunda yer almayan cezalandırıcı hususlar da
“fiili hukukta” yer almaya başlamıştır.
Bu noktada bu düzenlemenin Cumhurbaşkanına bağlı
Devlet Denetleme Kurulu’nun “inceleme ve denetim”
işlevini aştığını, kurulun yargının yerine geçtiğini, emek ve
meslek örgütlerini kendi “özel ve keyfi “ceza hukukuna!”
tabi kılmaya yönelik olduğu açıklıkla görülebilmektedir.
Bu düzenleme, 12 Eylül faşizminin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının “idari ve mali denetimini”
ilgili bakanlıkların genel vesayeti altına sokan ancak uzun
yıllar uygulanmayan düzenlemesini de aşan, açık ki emek
ve meslek örgütlerini otoriter hiyerarşik vesayet altına
sokmaya yönelik cezalandırıcı bir düzenlemedir.
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Diğer yandan son düzenlemelerde bakanlıklar ile bağlı,
ilgili, ilişkili kuruluşların bünyelerinde kurulan ve kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının da dahil olduğu danışma kurulu, genel kurul, konsey vb. yapılardan
TMMOB ve bağlı Odalarının katılımı dışlanmış ve meslek
alanlarımızla ilgili birçok kanunda rant esaslı düzenlemeler yapılmıştır.
Anayasa’da yer aldığı ve hatta Cumhurbaşkanının da belirttiği üzere “kanun ile” düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz. Ancak 5
numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve birçok düzenleme, Cumhurbaşkanının Meclisin “kanun yapma”
yetkisini kullandığını göstermektedir.
Bu noktada, TBMM’yi etkisiz kılacak bütün düzenlemelere karşın Meclisi “kanun yapma” yetkisine sahip çıkmaya,

emek ve meslek örgütlerini ve bütün demokratik kamuoyunu dayanışmaya çağırıyoruz.
Emek ve meslek örgütlerine yönelik düzenlemeler açık
bir şekilde kamu yararını, kamusal üretim hizmet ve denetim gerekliliklerini, bu yöndeki Anayasal örgütlenmeleri ve toplumsal muhalefeti etkisizleştirme, tasfiye etme
ve cezalandırmaya yöneliktir. Ancak bilinmelidir ki ülkemize, Anayasal demokratik kazanımlarımıza, emeğimize,
mesleklerimize, meslek alanlarımıza ve meslek örgütlerimize sahip çıkmaya devam edecek, baskılar karşısında boyun eğmeyecek, hukukun üstünlüğü ve ülkemizin
mutlu yarınları için mücadeleye devam edeceğiz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SOMA KATLİAMI İÇİN VERİLEN KARAR VİCDANLARI SIZLATMIŞTI
Soma’da yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada verilen karara ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 11 Temmuz
2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
Türkiye’nin en büyük maden facialarından biri olan ve
301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Faciasının
görüldüğü dava, 3 yılın ardından tamamlandı. 51 Sanığın
yargılandığı davada, şirket sahibinin de aralarında bulunduğu 37 sanık beraat ederken, 14 sanık hakkında 6 ila 22
yıl arasında değişen miktarlarda ceza verildi.
301 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce ailenin yıkıldığı,
bölgede ve toplumda büyük bir travma yaratan bir faciada verilen bu karar adalete olan güveni bir kez daha
sarsmış, vicdanları sızlatmıştır.
Facianın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra başlayan dava,
başından itibaren eksik ve sorunlu olarak yürütülmüştür.
Yaşanan faciadan Soma Kömür İşletmeleri AŞ yöneticileri kadar, ocağının denetim görevini yerine getirmeyen
“Türkiye Kömür İşletmeleri” (TKİ) ve “Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ile “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ve “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı”
da sorumludur. Mahkeme en başından itibaren kamu
kurumlarının ve siyasi otoritenin sorumluluğunu göz ardı
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ederek, davanın yanlış bir zeminde ve eksik biçimde yürütülmesine neden olmuştur.
Halkın vicdanını sızlatan bu kararın kabullenilmesi mümkün değildir. TMMOB olarak tüm sorumlular hak ettikleri cezayı alana kadar sürecin takipçisi olmaya devam
edeceğiz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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SÜREKLİLEŞTİRİLMİŞ OHAL DÜZENİNE HAYIR!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL’in kalkması ve TBMM’de görüşülmeye başlayan yasal
düzenlemelere ilişkin 19 Temmuz 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirdi.
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 sonra nihayet kaldırıldı.
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.
Aradan geçen 2 yıla rağmen bugün hala darbe girişiminin tam olarak aydınlatılmadığı, sorumlularının ortaya
çıkartılmadığı göz önünde bulundurulduğunda, OHAL
rejiminin asıl amacının tek adam rejiminin inşası olduğu
gerçeğiyle yüz yüzeyiz.
Bugün itibariyle OHAL uygulamasının ortadan kalkmış
olması, OHAL’i gerektiren şartların ortadan kalktığının
en açık ve resmi ifadesidir. Bu duruma rağmen OHAL’i
sürekli kılacak yasal düzenleme yapılmak istenmesi kabul
edilemez.
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. Siyasal rejim
tümüyle değiştirilmiş, devletin idari yapılanmasını baştan
aşağı Cumhurbaşkanına bağlanmış olsa da, OHAL’in sürekli kılınmak istenmesi, siyasal iktidarın hiçbir biçimde
hukuka ve anayasaya bağlı kalmak istemediğinin en açık
ifadesidir. Bu durum kabul edilemez.
OHAL dönemi boyunca anayasal hak ve özgürlüklere
getirilen tüm sınırlandırmalar bugün itibariyle ortadan
kalkmıştır. Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu,
kamudan ihraç edilenlere ilişkin olarak 1989 tarihinde
verdiği kararda “sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine işlerine son verilen memurların, diğer kamu
görevlilerinin ve kamu hizmetlerinde görevli işçilerin, ilk
kez kamu görevine girdikleri tarihte bu görev için yasa
ve yönetmeliklerde öngörülen nitelikleri kaybetmemiş
olmaları koşuluyla, işlerine son verildiği bölgede sıkıyönetim kalktıktan sonra, kurumlarınca eski görevlerine
iade edilmeleri gerektiğini” tartışmaya yer bırakmayacak
biçimde ortaya koymuştur.
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. Bu durumun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.
Ülkemizin ihtiyacı olan OHAL’in süreklileştirilmesi değil, demokrasi ve özgürlüklerin
sınırlarının genişletilerek, OHAL ve KHK rejimi ile yaratılan hak kayıplarının ortadan kaldırılmasıdır. Başta milletvekilleri olmak üzere
tüm sorumluları bu ihtiyaca uygun davranmaya çağırıyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB’den

YUNANİSTAN HALKININ YANINDAYIZ!
Yunanistan’da devam eden ve resmi rakamlara kadar şu ana kadar 74 kişinin hayatını kaybettiği orman
yangınına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 25 Temmuz 2018 tarihinde basın
açıklaması yapıldı.
Yunanistan’ın Attika bölgesinde 23 Temmuz’da başlayarak hızla yayılan orman yangını yüreklerimizi sızlatıyor.
İki gündür devam eden yangında hayatını kaybeden aralarında çocukların da bulunduğu 74 kişinin acısını paylaşıyoruz.
Uzun yıllar boyunca ortak bir coğrafyayı, ortak bir kültürü paylaşan Türk ve Yunan halkları arasında derin bir
duygu birliği bulunmaktadır. Bu duygu birlikteliği özellikle
büyük felaket anlarında kendisini hissettirmektedir.

bu güçlü birlik, iki ülke halkının arasında dayanışma köprülerinin oluşmasını sağlamaktadır.
Son yılların en büyük yangın felaketinin önüne geçilmesi,
yangının yarattığı doğal ve toplumsal yaraların sarılması
için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzun
bilinmesini isteriz.
Başta hayatını kaybeden insanların aileleri olmak üzere
tüm Yunan halkına baş sağlığı diliyoruz.
Emin Koramaz

17 Ağustos Depremi sonrasındaki arama-kurtarma ve
yardım faaliyetleri sırasında en açık biçimde gördüğümüz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

YUNANİSTAN TEKNİK ODASI’NA DAYANIŞMA VE DESTEK MESAJI
Yunanistan’da yaşanan ve çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan yangınla ilgili olarak TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yunanistan Teknik Odası (TEE) Başkanı Stasinos Giorgos’a
dayanışma ve destek mesajı gönderdi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
tarafından gönderilen mesaj şöyle:
“Sayın Başkan Stasinos,
Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği olarak, 24 odamız ve 536.898 üyemiz ile birlikte Yunan halkının derin
üzüntüsünü paylaşıyoruz.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Yunan halkına
baş sağlığı diliyor, yaralıların en kısa zamanda iyileşeceğini
umuyoruz.
Türkiye ve Yunanistan halkları yüzyıllar boyunca ortak
bir coğrafyayı ve kültürü paylaştılar ve birbirlerine benzeyen kültürler inşa ettiler.
Ortak figürler ve değerler büyük felaket dönemlerinde
daha güçlü ve canlı hale geliyor.
17 Ağustos 1999 depreminde Yunan ve Türk halkının nasıl birleştiğini gördük.
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Bugün de Yunan halkıyla omuz omuza duruyoruz.
TMMOB ve üyelerinin yangın ve benzer afetlerin önlenmesine, doğal ve sosyal yaralarının sarılmasına yönelik
ortak girişimlere katılmaya ve destek olmaya hazır olduğumuzun TEE (Yunanistan Teknik Odası) yönetimi ve
üyeleri tarafından bilinmesini isteriz.
Dostça selamlar”

TMMOB’den

AĞITLARIMIZ, GÖZYAŞIMIZ, ACILARIMIZ VE ÖFKEMİZLE
YOĞRULAN ADALET MÜCADELEMİZ HİÇ BİTMEYECEK!
31 Temmuz-2 Ağustos 2018 tarihleri arasında Sincan Cezaevi Kampüsü Mahkeme Salonu’nda gerçekleştirilecek
olan 10 Ekim Davası Karar duruşması öncesinde DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve 10 EKİM DER tarafından ortak
basın açıklaması gerçekleştirildi.
10 Ekim Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşkun tarafından
okunan basın açıklamasının ardından KESK Eş Başkanı Mehmet
Bozgeyik, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca tarafından duruşmaya çağrı yapıldı.
Ortak basın açıklaması şöyle:
AĞITLARIMIZ, GÖZYAŞIMIZ, ACILARIMIZ VE
ÖFKEMİZLE YOĞRULAN ADALET MÜCADELEMİZ
HİÇ BİTMEYECEK!
10 Ekim Ankara katliamının karar duruşması 31 Temmuz-2
Ağustos 2018 tarihleri arasında Sincan Cezaevi Kampüsü Mahkeme Salonunda gerçekleştirilecek. Öncelikle kaybettiğimiz
güzel insanları, mücadele arkadaşlarımızı, hasretle ve saygıyla
anıyoruz.
DİSK-KESK-TMMOB ve TTB tarafından 10 Ekim 2015’te düzenlenen “Emek, Barış Ve Demokrasi Mitingi”ne yönelik saldırıda 103 arkadaşımız hayatını yitirdi. 500’e yakın arkadaşımız
ise yaralandı, çok sayıda arkadaşımız farklı organ kayıplarına
uğrayarak hayatlarını devam ettiriyor. Katliamın milyonların ruhunda, yüreğinde yarattığı yaralar ise hala geçmedi.
Evet acımız tarifsiz, hasretimiz derin. Öte yandan öfkemiz de
büyük.
Öfkemiz büyük çünkü, 2012 yılından beri emniyet tarafından
izlenen ve kimlikleri bilinen katiller itiraf edildiği gibi “kendilerini patlatmadan” yakalanmamıştır”.
Öfkemiz büyük çünkü, emniyet canlı bomba saldırısı istihbaratı
nedeniyle polisin kendini korumasını istemiş ancak bu istihbaratı mitingin tertip komitesinden, mitinge katılan on binlerden
gizlemiştir.
Öfkemiz büyük çünkü, pimi çekenler (diğer mitinglerimizin aksine) polisin yol uygulamasına ara verdiği saatlerde Ankara’ya
giren adı, sanı, eşgali bilinen kişilerdir.
Öfkemiz büyük çünkü, bombaların patlatılmasının ardından
yüzlerce yaralının olduğu alana ambulanslardan önce gelen
TOMA’lar ve zırhlı araçlar gaz bombası atarak yaralı arkadaşlarımızın nefeslerini kesmiş, sağlık ekiplerinin müdahalesini zorlaştırmış, ölü sayısının artmasına neden olmuştur.
Öfkemiz büyük çünkü, katliamın ardından yapılan cenaze törenleri, anma törenleri de hedef alınmış, acımız ve öfkemiz
plastik mermilerle, gaz bombalarıyla, soruşturmalarla bastırılmak istenmiştir.
Öfkemiz büyük çünkü, Bizim acımız ve öfkemiz şiddetle bastırılmak istenirken, dönemin Başbakanı “Saldırının ardından oylarımız yükseliyor” diyerek bu saldırıdan siyasi kazançla çıktıkları-

nı ifade edebilmiştir.
Öfkemiz
büyük
çünkü, devlet en tepesinden alelacele
yapılan
açıklamalarda katliamın bir
çok örgüt tarafından
ortak gerçekleştirilen “kokteyl terör”
eylemi
olduğunu
iddia edilmiş, ancak
soruşturma ve mahkeme sürecinde bu konuda hiçbir bulgu
olmadığı açığa çıkmış, bu açıklama ile soruşturma saptırılmak/
bulandırılmak istenmiştir.
Öfkeliyiz çünkü, katliama göz yuman, soruşturmayı bulandıran,
sorumluluğu bulunan hiçbir kamu görevlisi yargılamaya dahil
edilmeyerek devletin sorumluluğunun üstü örtülmüştür. Müfettiş raporlarına ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararına
rağmen sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hukuksuz biçimde korunmuştur. Aynı devlet 10 Ekim katliamına ilişkin haber
yapan gazeteciler, katliamı protesto eden yurttaşlar ve avukatların ifadelerini almış, haklarında ceza istemiyle davalar açmıştır.
Duruşmalarda “katliam” tanımını bile duymak istememişlerdir.
Öfkeliyiz çünkü, tüm delillere, dosyaya sunulan bilimsel görüşlere rağmen sanıkların insanlığa karşı suç yönünden cezalandırma talebimiz göz ardı edilmiştir. Katliamla ilişkili, yöneticilik
konumunda olan sanıkların bir kısmı için sadece üyelikten ceza
talep edilmiştir.
Öfkeliyiz çünkü, 23 ay 50 celse Sıhhiye Adliyesinde görülen
dava, karar duruşması olması beklenen duruşma için Sincan’a
kaçırılmıştır. Soma katliamı davasının karar duruşmasının siyasi
hesaplarla ertelenmesinin ardından, işçileri göz göre göre ölüme gönderenlere verilen ödül gibi cezalar henüz hafızalardayken, 10 Ekim katliamının karar duruşmasının Sincan’a kaçırılması manidardır.
Bu davayı savcılığın oldukça eksik ve kabul edilemez mütalaasındaki bu haliyle kapatmaya çalışanlar bilsinler ki, ağıtlarımız,
gözyaşımız, acılarımız ve öfkemizle yoğrulan adalet mücadelemiz hiç bitmeyecek! Katliamın tüm sorumluları yargılanana ve
hak ettikleri cezayı alana kadar bu dava sürecek!
Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın bizlere bıraktığı en değerli emanet
olan emek, barış, demokrasi mücadelesini de hep beraber, kol
kola omuz omuza büyütmeye kararlıyız. Er ya da geç, sorumlular cezalandırılacak; emek kazanacak, demokrasi kazanacak,
barış kazanacak!
DİSK-KESK-TMMOB-TTB-10 EKİM DER
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Günce


Temmuz
2018
Günce

2 Temmuz 2018 Pazartesi
 Sivas'ta Madımak Oteli'nde yakılarak katledilen yurttaşlarımız, farklı illerde yapılan eylem ve etkinliklerle anıldı.

3 Temmuz 2018 Salı
 Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuzun (PBK) gözetim denetimi kapsam genişletme denetimi başladı. Denetim
3-12 Temmuz 2018 tarihlerinde PBK Merkezi, Ankara, Bursa,
İstanbul, İzmir ve Kocaeli Sınav Merkezlerinde gerçekleşecek.
 Odamız Akredite Muayene Kuruluşu Asansör Kontrol Merkezinin 3-31 Temmuz 2018 tarihlerinde Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve İzmir Şubelerimizde gözetim denetimleri başladı.
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
4 Temmuz 2018 Çarşamba
 Aralarında TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu'nun da bulunduğu emek ve demokrasi güçleri çocuklara yönelen ve her
geçen gün artan istismar, taciz ve tecavüze karşı Ankara'da İzmir
Caddesinde basın açıklaması gerçekleştirdi.
5 Temmuz 2018 Perşembe
 A tipi muayene kuruluşlarının verileri gönderdikleri Asansör
Takip Sisteminin (ATS) Coğrafi Bilgi Sistemine entegrasyonuna
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan
çalışma hakkında A tipi muayene kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısına Odamız adına Merkez Teknik Görevlileri Bülent Göksülük, Alican Ulusaler ve Ankara Şube Teknik Görevlisi
Oğulcan Bulkan Karaçoban katıldı.
9 Temmuz 2018 Pazartesi
 Oda Başkanı Yunus Yener, Edirne-İstanbul demiryolu hattı
üzerinde Tekirdağ’da yaşanan kaza ile ilgili basın açıklaması
yaptı.
10 Temmuz 2018 Salı
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
 TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı, Mimarlar Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Oda
Başkanı Yunus Yener katıldı.
11 Temmuz 2018 Çarşamba
 TMMOB'nin eski başkanlarından Teoman Öztürk, aramızdan
ayrılışının 24. yıldönümünde Karşıyaka Mezarlığında bulunan
anıt mezarda düzenlenen anma ve İMO Teoman Öztürk Salonundan düzenlenen forumla anıldı.
13 Temmuz 2018 Cuma
 Odamız Merkez Laboratuvarı'nın, Türk Akreditasyon Kurumu
tarafından denetimi gerçekleştirildi.
 Kocaeli Şube Gebze İlçe Temsilciliğimizde; TMMOB'nin eski
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başkanlarından Teoman Öztürk için düzenlenen anma etkinliğine konuşmacı olarak OYK Sekreteri Elif Öztürk katıldı.
14 Temmuz 2018 Cumartesi
 EİM-MEDAK 47. Dönem 1. Toplantısı, Adana Şubede gerçekleştirildi. Toplantıya OYK üyeleri Vedat İrşi ve Pınar Uraz katıldı.
 Odamız adına Denizli Şube yürütücülüğünde 26-27-28 Eylül
2019 tarihlerinde yapılacak olan IX. Uluslarası BTKS'nin I. Düzenleme Kurulu Toplantısı Denizli Şube hizmet binasında yapıldı.
Toplantıya Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Saymanı Bedri Tekin
ve OYK Üyesi Haydar Şahin katıldı.
 Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
17 Temmuz 2018 Salı
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
20 Temmuz 2018 Cuma
 Oda Başkanı Yunus Yener, 22 Temmuz 2004 tarihinde 41
yurttaşımızın ölümü, 81 yurttaşımızın yaralanmasına yol açan
Pamukova yüksek hızlı tren (YHT) “kazası"nın yıldönümünde bir
basın açıklaması yaptı.
 Odamız Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim
Merkezi’nin 20. yılı, İzmir'deki yeni hizmet binasında düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe Oda Başkanı Yunus Yener canlı
bağlantı ile katıldı.
 Odamız ile Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü arasında İş Ekipmanlarının
Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimlerine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı. İmza töreninde Odamız adına
Oda Başkanı Yunus Yener ve OYK Saymanı Bedri Tekin yer aldı.
24 Temmuz 2018 Salı
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
30 Temmuz 2018 Pazartesi
 Yatağan Termik Santralinde 19 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen kaza üzerine TMMOB'ye bağlı Elektrik, Kimya, Maden ve Makina Mühendisleri Odaları ortak bir açıklama yaptı.
 Sincan Cezaevi Kampüsü Mahkeme Salonu'nda gerçekleştirilecek olan 10 Ekim Davası Karar duruşması öncesinde DİSKKESK-TMMOB-TTB ve 10 EKİM DER tarafından ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.
31 Temmuz 2018 Salı
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
 O damızın akredite muayene kuruluşu Asansör Kontrol
Merkezi'nin TÜRKAK tarafından 3-31.07.2018 tarihleri arasında
Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve İzmir Şubelerimizde gerçekleştirilen gözetim denetimleri kapanış toplantısı İzmir'de yapıldı.

