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Sunuş

“Finansal kriz, borç krizi, döviz krizi, reel sektör krizi, 
ekonomik kriz, yapısal ekonomik kriz” vb. adlandırma-
larla, çıkış kaynağı veya kapsamı itibariyle çeşitli şekiller-
de ifade edilen ve zincirleme etkisi bulunan bunalım/kriz 
olgusunun ülkemizi sürekli olarak sarstığını biliyoruz. 

Ülkemizi yönetenlerin “krizden çıkış” söylemi altında 
dışa bağımlılık halkalarına yenilerini eklemesi, kamu var-
lık ve kaynaklarını elden çıkarması, yerli-yabancı sermaye 
ve rant çevrelerine daha fazla kaynak aktarımı yapması, 
üretim alt yapısını zayıflatması, vergi artışları ve zamla-
ra başvurması, halkın bankalara daha fazla borçlanmasını 
teşvik etmesi ve işsizlik ile yoksulluğu daha fazla yaygın-
laştırması, yakından bildiğimiz “çözüm”ler arasındadır. 

Eylül ayında açıklanan 2019-2021 döneminin Yeni Orta 
Vadeli Program-Yeni Ekonomi Programı-YEP de bu çer-
çeve içinde yer almaktadır.  YEP’deki makro ekonomik 
öngörü ve göstergeler, iktidarın 16 yıllık politikasının ha-
zin ürünlerini gözler önüne serme yanı sıra “kriz yok” 
söylemlerini boşa çıkarıcı içeriktedir.  Enflasyon, büyü-
me, milli gelir, bütçe açığı, reel sektör borçları ve işsizlik 
üzerine olan öngörü ve mevcut durum göstergeleri, bu 
iktidarın ülke ekonomisini mahvettiğini ve daha da mah-
vedeceğini göstermektedir. Yalnızca reel sektör borçla-
rının milli gelir içindeki oranı yüzde 69’dur ve özel-kamu 
sektörleri ve hane halkı borçlarının toplamı milli geliri 
aşan düzeye ulaşmış durumdadır. 

Kıdem tazminatı fonu ve bireysel emeklilik sistemini ge-
nişletme çabaları, esnek-güvencesiz çalışma biçimlerinin 
yaygınlaştırılması; “vergi gelirlerinin tabana yayılması ve 
artırılması” yoluyla çalışanlardan alınan vergilerin artırıl-
ması, sosyal yardımlarda kısıtlamalara gidilecek olması, 
ücretlerin baskı altına alınması, işten çıkarmalar, hayat 
pahalılığı ve yoksulluğun artacak olması YEP’in etkili sos-
yal sonuçları olacaktır. 

Bütün bunlar, 1980 sonrasında yakından bildiğimiz üze-
re klasik IMF reçeteleri arasında yer almaktadır. Dahası, 
bugün Meclis ve Sayıştay denetimini devre dışı bırakan 
iktidar, ülke ekonomisinin denetim ve dolaylı yönetimi-
ni, YEP’in yürütücülerinden Kamu Maliyesi Dönüşüm 
ve Değişim Ofisi’nin kuruluş, strateji oluşturma ve uy-
gulama süreçlerine danışmanlık yapacak olan McKinsey 

adlı ABD’li şirkete bırakmaktadır. Bu şirket danışman-
lık, denetim ve yönlendirmelerini, IMF gibi emperyalist 
finans merkezlerinin çıkarları doğrultusunda yapacaktır. 
1980’lerin bir IMF direktörünün söylediği gibi “Önemli 
olan borçların ödenmesi değil, servis edilmesidir. Her-
kes borcunu geri öderse dünya mali sistemi çöker”. İşte 
McKinsey gibi kuruluşların yapacakları budur: Ülkemizin 
emperyalizme bağımlılık düzeyini yükseltmek. İşte ikti-
darın emperyalizm ve “finans/döviz lobileri”ne tabiiyeti, 
işte iktidarın “yerli ve milli” önlemleri! 

  * * *

Odamız, asli işlevleri arasında yer alan meslek içi eğitim-
ler konusuna özel bir önem vermekte ve MİEM Çalışma 
Grubumuz bu doğrultuda yeni eğitim alanları ve konula-
rını belirlemektedir. Çalışma Grubumuzun gündeminde 
Akışkan Gücü (hidrolik/pnömatik) Mühendis Yetkilen-
dirme, Bakım Mühendisliği Yetkilendirme, Yenilenebilir 
Enerji (Hidrolik, Fotovoltaik, Rüzgâr, Jeotermal, Biyo-
kütle) Sistemleri, Kaynak, Periyodik Kontrol, Asansör, 
İmalat/Tasarım Mühendisliği, Bilgisayar, Endüstri İşletme 
Mühendisliği (Yönetim Sistemleri, Proje Yönetimi, Lo-
jistik) Eğitimleri ile Yönetim Sistemleri Standartları ve 
Yardımcı Araçları Seminerleri gibi birçok konu bulun-
maktadır. Oda örgütlülüğümüz bu konulardaki eğitimler 
ile geçen ay toplanan Oda Sekreterler-Saymanlar top-
lantısında ele alınan konuları gündemine alarak gereken 
adımları uygulama birliği içinde atmalıdır. 

TMMOB’nin başlattığı, “Kamuda Çalışan Mühendis, Mi-
mar ve Şehir Plancılarının Özlük Hakları İyileştirilme-
lidir!” kampanyasını örgütümüzün sahiplenmesi önem 
taşımaktadır. 

Tarihimizde önemli bir yeri bulunan 19 Eylül TMMOB 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nde 
mesleklerimizi ve meslek örgütlerimizi, ülke, halk ve 
meslektaş yararına savunmaya devam edeceğiz dedik. 
Elbirliği ile bütün çabamız bu yöndedir. 

 Esenlik dileklerimizle. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

MESLEKLERİMİZİ VE MESLEK ÖRGÜTLERİMİZİ, ÜLKE, HALK VE 
MESLEKTAŞ YARARINA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ 
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PERİYODİK KONTROL TEMEL EĞİTİMİNE YÖNELİK  
EĞİTİCİ EĞİTİMİ

İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini gerçekleştirecek muayene personelinin eğitimine yönelik Odamız 
ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 
protokol doğrultusunda düzenlenecek olan eğitimlerde görev alacak eğitici personele yönelik eğitim 1 Eylül 
2018 tarihinde Oda Merkezi'nde düzenlenmiştir.

Eğitime aşağıda isimleri verilen kişiler katıldı: 

Adana    Mahmut Özer
    Deniz Köker
Ankara    Tuna Gönüllü
	 	 	 	 Emre	Sağ
Antalya    Ahmet Tekin
	 	 	 	 Ceren	Yılmaz	Aras
Bursa		 	 	 Kaan	Özten
	 	 	 	 Zafer	Taşkesen
Denizli		 	 	 Zekai	Göksel	Parlar
	 	 	 	 Özcan	Gülsüm
Diyarbakır		 	 Yasin	Nacar
	 	 	 	 Mahsum	Bal
Edirne		 	 	 Mutlu	Taştan
    Can Berk Özmen
Eskişehir		 	 İlker	Özcan
	 	 	 	 Erkan	Sütpınar
Gaziantep		 	 Ercan	Sarıyıldız
	 	 	 	 İrfan	Atcıuşağı
İstanbul			 	 Nuri	Egemen	Yılmaz
	 	 	 	 Tuncay	Töngel
İzmir		 	 	 Tolga	Sütekin
    Melih Emre

Kayseri		 	 	 Şendoğan	Saykılı
	 	 	 	 Sabahattin	Tamgaç
Kocaeli		 	 	 Çetin	Sözal
	 	 	 	 İlker	Küpeli
Konya		 	 	 Nuri	Çetin
Mersin		 	 	 Volkan	Zorlu	Yılmaz
	 	 	 	 Erhan	Erol
Samsun			 	 Hayati	Çakır
    Mehmet Öztürk
Trabzon			 	 Fatih	Şanlı
Zonguldak		 	 Ayhan	Hilalcı
    Emre Bayrat

ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI
Oda Onur Kurulu, Eylül 2018 ayı içerisinde biri 8 Eylül 2018 diğeri 29 Eylül 2018 olmak üzere 

iki toplantı gerçekleştirdi. 

Oda	Onur	Kurulu	Toplantısı,	8	Eylül	2018	tarihinde	
Oda	Merkezi’nde	gerçekleştirildi.

Toplantıda	Kurul’a	iletilen	102	dosya	üzerinde	
görüşüldü.

Oda	Onur	Kurulu	Toplantısı,	29	Eylül	2018	tarihinde	
Oda	Merkezi’nde	gerçekleştirildi.

Toplantıda	Kurul’a	iletilen	91	dosya	üzerinde	

görüşüldü.
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EİM MEDAK 47. DÖNEM 2. TOPLANTISI
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu 47.Dönem 2.Toplantısı, 8 Eylül 2018 tarihinde 
Adana Şube'de "Eğitim ve Yayın çalışmaları, Görüş ve Öneriler" gündemi ile gerçekleştirildi.

Toplantıya aşağıdaki isimler katıldı:

Yunus	Yener		 	 	 Merkez

Vedat	İrşi		 	 	 Merkez

Mehmet	Soğancı			 	 Merkez

Serhat	Kanepeci		 	 	 Adana	Şube

Çağdaş	Türköz		 	 	 Adana	Şube

Hikmet	Pekdur		 	 	 Adana	Şube

Tülay	Yener		 	 	 Ankara	Şube

Ergin	Polat		 	 	 Bursa	Şube

Mehmet	Baran	Yavuz		 	 Diyarbakır	Şube

Edip	Yemen		 	 	 Diyarbakır	Şube

Fadime	Gökkütük		 	 Eskişehir	Şube

Ali	İslam		 	 	 Gaziantep	Şube

Elif	Soyvural	 	 	 İstanbul	Şube

Murat	Dedeoğlu			 	 İzmir	Şube

Ece	Gültekin		 	 	 İzmir	Şube

MÜHENDİS VE MAKİNA GÜNCEL DERGİSİ YAYIN KURULU 47. 
DÖNEM 8. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO 47. Dönem Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu 8. toplantısını 06 Eylül 2018 
tarihinde Oda Merkezi'nde “Ağustos sayısı değerlendirmesi ve Eylül sayısı dergi konularının ve içeriklerinin 

belirlenmesi” gündemiyle gerçekleştirdi.

Toplantıya aşağıda yer alanlar katıldı: 
Aylin	Sıla	Aytemiz								 Yayın	Sekreteri
Yılmaz				Yıldırım												 Yayın	Kurulu	Üyesi
Fuat	Tiniş																						 Yayın	Kurulu	Üyesi
İbrahim	Söğüt																 Yayın	Kurulu	Üyesi
Ümit	Keskin																		 Yayın	Kurulu	Üyesi

Mühendis	 ve	 Makina	 Güncel	 dergimizin	 önümüzdeki	
aylardaki	 sayılarında;	 uygulamalarınıza	 ve	
araştırmalarınıza	 veya	 laboratuvarlarınızdaki	 deneysel	
çalışmalara	 görünürlük	 sağlayıp	 akademisyenler,	
piyasadaki	mühendisler,	 öğrenciler	 ve	 okuyucularımızla	
paylaşmanız,	 sizin	 gelecekteki	 çalışmalarınıza	 katkı	
sunabileceği	 gibi	 bizim	 için	 de	 çok	 değerlidir.	 Ayrıca	
dergimiz	 aracılığıyla,	 reklam	 vererek	 kurumunuzun,	
şirketinizin	 ve	 düzenleyeceğiniz	 etkinliklerin	 (seminer,	

konferans,	 teknik	 eğitimler	 vb.)	 tanıtımını	 yapmanız	 da	
mümkündür.	

Aşağıdaki	 iletişim	 bilgilerinden	 faydalanarak	 bizimle	
bağlantıya	geçebilirsiniz:
Web:	mmo.org.tr/muhendismakinaguncel
Tel:	+90	312	425	21	41	–	230
E-posta:	yayin@mmo.org.tr
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BAKIM MÜHENDİSLİĞİ YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 
HAZIRLIK TOPLANTISI

Bakım Mühendisliği Yetkilendirme Eğitimi Hazırlık Toplantısı, 22 Eylül 2018 tarihinde Kocaeli Şube Uygulamalı 
Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Oda	Başkanı	 Yunus	Yener'in	 de	 katıldığı	 toplantı	MİEM	
Çalışma	 Grubu	 Başkanı	 Mehmet	 Soğancı'nın	 Bakım	
Mühendisliği	 Yetkilendirme	 Yönetmeliği	 hakkında	
bilgilendirmesi	ile	başladı.

Toplantı aşağıdaki gündemle gerçekleştirildi.

1.	 Bakım	 Mühendisliği	 Yetkilendirme	 Yönetmeliği	
hakkında	bilgilendirme.

2.	Belgelendirme	Kurulu	isim	önerilerinin	alınması

3.	 Eğitim	 içeriğine	 bağlı	 olarak	 Eğitim	 Programının	
belirlenmesi	 (Taslak	 program	 Kocaeli	 Şube	 tarafından	
sunulacak)

4.	Ders	Notları/Kitabı	hakkında	görüşme	(Sunum	Kocaeli	
Şube	tarafından	yapılacak)

5.	Eğitici	havuzunun	oluşturulması

6.	Soru	Bankasının	oluşturulması.

7.	 Kazanılmış	 haktan	 dolayı	 belge	 almak	 isteyenlerden	
istenecek	belgelerin	belirlenmesi.

8.	Eğitim	ücreti	önerilerinin	alınması.

9.	Belge	ücreti	önerilerinin	alınması.

10.	Kazanılmış	Hak	belge	ücreti	önerilerinin	alınması.

Toplantıya Katılanlar:
Yunus	Yener		 	 	 Merkez
Mehmet	Soğancı	 	 	 Merkez
Ünal	Özmural	 	 	 Kocaeli
K.	Levent	Güler	 	 	 Eskişehir

S.	Serkan	Varoğlu		 	 Eskişehir
Nezih	Tok	 	 	 Eskişehir
Hasan	Venedikoğlu	 	 Kocaeli
Emre	Kıral	 	 	 İstanbul
İlkin	Boz		 	 	 İzmir
Ali	Haydar	Karaçam	 	 İstanbul
Elif	Soyvural	 	 	 İstanbul
Nedim	Kara	 	 	 Kocaeli
Harun	Kemal	Öztürk	 	 Denizli
Murat	Kürekçi	 	 	 Kocaeli
Ömer	Bozkurt	 	 	 Kocaeli
Sunullah	Kumru	 	 	 Bursa
Serkan	Demir	 	 	 Bursa
Tülin	Tosunoğlu	 	 	 Kocaeli
Çetin	Sözal	 	 	 Kocaeli
Birkan	Süngü	 	 	 Kocaeli
Hasan	Yitim	 	 	 Kocaeli
Alpaslan	Güven	 	 	 Kocaeli

TED ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİ
Oda Heyetimiz, TED Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Kemal Levend Parnas’ı 26 Eylül 

2018 tarihinde, makamında ziyaret etti.

Ziyarete	Oda	Başkanı	Yunus	Yener,	Ankara	Şube	Başkanı	Sadettin	Özkalender	ile	Ankara	Şube	Eski	Başkanı	ve	
Çankaya	Üniversitesi	Mekatronik	Mühendisliği	Bölüm	Başkanı	Prof.Dr.	Müfit	Gülgeç	katıldı.
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KAYNAK EĞİTİM VE MUAYENE TOPLANTISI
MİEM çalışmaları kapsamında Bursa Şube'de 23 Eylül 2018 tarihinde Kaynak Eğitim ve Muayene Toplantısı 
gerçekleştirildi. 

Toplantıya,	Oda	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Yunus	Yener,	
MİEM	Çalışma	Grubu	Başkanı	Mehmet	Soğancı,	Bursa	
Şube	 Başkanı	 Fikri	 Düşünceli,	 Bursa	 Şube	 Yönetim	
Kurulu	Sekreter	Üyesi	Ferudun	Tetik,	Oda	Denetleme	
Kurulu	Üyesi	Fikret	Çaral,	Bursa	Şube	Yönetim	Kurulu	
Üyesi	 Ercan	 Mastar,	 Bursa	 Şube	 Geçmiş	 Dönem	
Başkanı	 İbrahim	Mart,	Bursa	Şube	Teknik	Görevlileri	
Ersan	Gönül	ve	Burak	Bayraktaroğlu	katıldı.

GAZİANTEP ŞUBE GENEL ÜYE VE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
Gaziantep Şube Genel Üye ve Danışma Kurulu Toplantısı,  25 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirildi. 

Toplantının açılış konuşması Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin 
Ovayolu tarafından yapıldı.

Toplantıda	 sekiz	 aylık	 Şube	 çalışmaları	 hakkında	 bilgiler	
sunuldu	ve	değerlendirmeler	yapıldı.	Yapılan	kurs,	eğitim	
ve	 seminer	 çalışmaları,	 etkinlikler,	 basın	 açıklamaları,	
anlaşmalı	kurum	çalışmaları,	makina	ofis,	makina	mobil,	
yapılan	 ziyaretler	 ve	 yakın	 süreçte	 planlanan	 etkinlikler	
hakkında	 Şube	 Sekreteri	 Esra	 Elitaş	 tarafından	 bilgi	
aktarıldı.

Oda	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Yunus	Yener	tarafından	ise	
ülke	 gündemi	 ile	 ilgili	 değerlendirmeler	 yapıldı	 ve	Oda	
çalışmaları	hakkında	bilgi	verildi.

Toplantı	 sonunda,	 Makina	 Mühendisleri	 Odası'nın,	
kuruluşundan	 bu	 güne,	 tarihe	 tanıklık	 eden,	 işinden,	

ailesinden	zaman	ayırarak	Oda’yı,	mesleğini	bu	günlere	
taşıyan,	 özveri	 ile	mesleğini	 icra	 etmeye	 çalışan	 ve	 bir	
ömrü	mesleğine	adayan,	meslekte	55,	50,	45,	40	ve	25.	
yılını	dolduran,	üyelere	Onur	Plaketleri	takdim	edildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ZİYARETİ
Oda Heyetimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne 

atanan Mehmet Bozdemir ile Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne atanan Dr. Halil İbrahim Çetin'i,  
27 Eylül 2018 tarihinde makamında ziyaret etti.

Oda	Başkanı	Yunus	Yener	ile	Teknik	Görevliler	Bülent	Göksülükve	S.	Zafer	Güneş	tarafından	gerçekleştirilen	
ziyarette	Oda	faaliyetlerine	ilişkin	bilgilendirmenin	yanı	sıra	Bakanlık-Oda	ilişkilerinin	geliştirilmesi	temennisinde	

bulunuldu.

Ayrıca	18-20	Ekim	2018	tarihinde	İzmir’de	gerçekleştirilecek	olan	IX.	Asansör	Sempozyumu	ve	Sergisi’ne	Genel	
Müdürlükler	düzeyinde	de	katılım	sağlanması	için	davette	bulunuldu.
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ODAMIZ 47. DÖNEM II. SEKRETER-SAYMANLAR TOPLANTISI
Odamız 47. Dönem II. Sekreterler Saymanlar Toplantısı, 22 Eylül 2018 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü 
Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

"Mali	 Durum,	 Eğitim	 ve	 Belgelendirme,	 Teknik	
Hizmetler,	 SMM,	 Bilgi	 İşlem	 ve	 Yayın	 çalışmalarının	
değerlendirilmesi"	 gündemleriyle	 gerçekleştirilen	
toplantıya	Oda	 ve	 Şube	 sekreter	 ve	 saymanlarının	 yanı	
sıra,	Oda	ve	Şube	başkanları,	yöneticileri	ve	müdürleri	ile	
Oda	teknik	görevlileri	katıldı.

Toplantıya Katılanlar:
Elif	Öztürk		 	 OYK	Sekreter	Üyesi
Bedri	Tekin		 	 OYK	Sayman	Üyesi
Fikret	Çaral		 	 Oda	Denetleme	Kurulu	Üyesi
Evren	Sağ		 	 Oda	Teknik	Görevlisi
Derya	Baran		 	 Oda	Teknik	Görevlisi
Can	Öztürk		 	 Oda	Teknik	Görevlisi
Aylin	Sıla	Aytemiz		 Oda	Teknik	Görevlisi
Bülent	Göksülük			 Oda	Teknik	Görevlisi
H.	Cem	Şavur		 	 Oda	Teknik	Görevlisi
Meltem	Özdemir		 Oda	Teknik	Görevlisi
Aslı	Çağlayan	Turan		 Oda	Teknik	Görevlisi
Abdullah	Güney		 	 Oda	Bilgi	İşlem	Sorumlusu
Asım	Tokgöz		 	 Oda	Muhasebe	Görevlisi
T.	Özgür	Gezer		 	 Oda	Muhasebe	Görevlisi
Kerem	Şahin		 	 Adana	ŞYK	Sayman	Üyesi
Hikmet	Pekdur		 	 Adana	Şube	Müdürü
Seyit	Ali	Korkmaz		 Ankara	ŞYK	Sekreter	Üyesi
Selim	Ulukan		 	 Ankara	ŞYK	Sayman	Üyesi
Cenk	Lişesivdin		 	 Ankara	Şube	Müdürü
Şenay	Demiralay			 Antalya	ŞYK	Sekreter	Üyesi
Hakkı	Çoşgun		 	 Antalya	ŞYK	Sayman	Üyesi
Ferudun	Tetik		 	 Bursa	ŞYK	Sekreter	Üyesi
Ahmet	İhsan	Taşkınsel		 Bursa	ŞYK	Sayman	Üyesi

C.	Serdar	Sönmez		 Bursa	Şube	Müdürü
Mehmet	Sarıca		 	 Denizli	ŞYK	Sekreter	Üyesi
Cihan	Deligöz		 	 Denizli	ŞYK	Sayman	Üyesi
Behice	Çetinkaya	Dilbaz		 Denizli	Şube	Müdürü
Mehmet Emin Tümür  Diyarbakır	ŞYK	Sekreter	Üyesi
Sinan Öztemel   Diyarbakır	ŞYK	Sayman	Üyesi
Sıdık	Akman		 	 Diyarbakır	Şube	Müdürü
Emrah	Gürdal		 	 Edirne	ŞYK	Sayman	Üyesi
Gülru	Topçu		 	 Edirne	Şube	Müdürü
Neşet	Aykanat		 	 Eskişehir	ŞYK	Sekreter	Üyesi
Esra	Turan			 	 Eskişehir	ŞYK	Sayman	Üyesi
Esra	Elitaş		 	 Gaziantep	ŞYK	Sekreter	Üyesi
İbrahim	M.	Tataroğlu		 İstanbul	ŞYK	Sekreter	Üyesi
C.	Ahmet	Akçakaya		 İstanbul	ŞYK	Sayman	Üyesi
Hasan	Özger		 	 İstanbul	Şube	Müdürü
Selda	Ünver		 	 İzmir	ŞYK	Sekreter	Üyesi
D.	Ferda	Yamanlar		 İzmir	ŞYK	Sayman	Üyesi
Necmi	Varlık		 	 İzmir	Şube	Müdürü
Cengiz	Leblebici			 Kayseri	ŞYK	Sekreter	Üyesi
Halil	İbrahim	Cıngıllıoğlu		 Kayseri	ŞYK	Sayman	Üyesi
Dursun	Ayyıldız		 	 Kayseri	Şube	Müdürü
Mehmet	Ali	Elma			 Kocaeli	ŞYK	Sekreter	Üyesi
A.	Fahri	Aloğlu		 	 Kocaeli	ŞYK	Sayman	Üyesi
Adnan	Kuntoğlu		 	 Konya	ŞYK	Sekreter	Üyesi
M.	Levent	Şam		 	 Konya	Şube	Müdürü
Bekir	Akarsu		 	 Samsun	ŞYK	Sayman	Üyesi
Kadir	Serkan	Atılgan		 Samsun	Şube	Müdürü
Önder	Durmuş		 	 Trabzon	ŞYK	Sekreter	Üyesi
İsmail	Nebioğlu		 	 Trabzon	ŞYK	Sayman	Üyesi
Soner	Sinoplu		 	 Zonguldak	ŞYK	Sayman	Üyesi
Ayhan	Hilalci		 	 Zonguldak	Şube	Müdürü
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SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ-41:
SANAYİ YÜKSEK ENFLASYON, EKONOMİ KÜÇÜLME KISKACINDA

Odamız tarafından hazırlanan “Sanayinin Sorunları ve Analizleri (41) MMO: “Sanayi Yüksek Enflasyon, 
Ekonomi Küçülme Kıskacında” konulu araştırma raporu yayımlandı.

Odamızın,	 her	 ay	 iktisatçı-yazar	 Mustafa	 Sönmez’in	
katkısıyla	 hazırladığı	 sanayinin	 sorunları	 bülteninin	
41’incisini,	 sanayideki	 yüksek	 enflasyon	 ve	 ekonomik	
küçülme	 sorununa	 ayırdı	 ve	 artan	 pahalılık	 ve	 işsizlik	
risklerine	dikkat	çekti.

TÜİK,	 Merkez	 Bankası,	 Hazine	 Müsteşarlığı,	 Kalkınma	
Bakanlığı	 ve	 IMF	 verileri	 kullanılarak	 yapılan	 analizde,	
Ağustos	 enflasyonunun	 tüketicide	 yüzde	 18,	 üreticide	
yüzde	32’ye	ulaştığına	dikkat	çekildi.	Sanayici	fiyatları	için	
de	 özellikle	 ithalata	 bağımlı	 üretim	 yapan	 sektörlerde	
yıllık	 fiyat	 artışının	 yüzde	 120’den	 başlayarak	 yüzde	
80’lere	 kadar	 ulaştığına	 dikkat	 çekilen	 analizde,	
ÜFE’deki	 birikmiş	 zamların	 tüketiciye	 önümüzdeki	
aylarda	yansıtılmasının	kaçınılmaz	olacağı	ve	ekonominin	
uzun	 süreli	 yapışkan-yüksek	 enflasyona	 sürüklendiğine	
dikkat	 çekildi.Yüksek	 enflasyonun	 yanında	 ekonominin	
hızla	 küçülme	 patikasına	 geçtiği	 ve	 yüksek	 işsizlik,	 hızlı	
küçülme	 ile	 birlikte	 stagflasyon	 denilen	 kriz	 türünün	
Türkiye’ye	hakim	olmaya	başladığı,	bununla	baş	etmenin	
de	bu	rejim	ile	giderek	güçleştiği	belirtildi.

MMO analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:

-	İmalat	sanayisinde	ağırlıkla	hissedilen	yüksek	enflasyon	
ve	 üretimde	 gerileme,	 öteki	 sektörleri	 ve	 hizmetler	
alanını	 da	 etkisi	 altına	 almış	 görünüyor.	 Türbülansın,	
yüksek	 enflasyonun	 yanında	 yüksek	 faizin	 yol	 açtığı	
daralma	 ile	 bir	 stagflasyona,	 yani	 baş	 edilmesi	 güç	 bir	
krize	 dönüşme	 eğilimleri	 daha	 belirginlik	 kazanmaya	
başlıyor.	Yaşanan	sürecin	yılın	son	çeyreğinden	başlayan	
ve	ne	kadar	süreceği	kestirilemeyen	bir	krize	dönüşmesi	
ise	muhtemel	gibi	görünüyor.

-	 Ağustos	 ayının	 artışları	 ile	 birlikte	 belirginlik	 kazanan	
ve	gelecek	için	de	endişeli	beklentilere	yol	açan	yüksek	
enflasyon,	 13	 Eylül’de	 artırılan	 faizlere	 rağmen	 dövize	
daha	 çok	 yöneliş	 ve	 döndürülemeyen	 dış	 borçlardan	
oluşan	 sorunlar	 yumağının,	 Türkiye	 ekonomisini	 IMF	
müdahalesine	 daha	 fazla	 sürükleyecek	 potansiyeli	 hızla	
büyüyor.	 Buna	 karşılık,	AKP	 rejiminin	 sorunlara	 çözüm	
bulmadaki	 ataleti,	 yetersizliği	 ekonomideki	 kanamayı	
artırarak	 topyekûn	 bir	 yoksullaşmayı,	 korkutucu	 bir	
işsizliği	ve	kaosu	da	davet	ediyor.

-	 Artırılan	 ve	 yüzde	 24’ü	 bulan	 TL	 faizlerine	 rağmen,	
dövizde	tırmanılan	yerde	tutunma	ve	artacak	enflasyonla	
yeniden	 dövize	 yönelme	 ihtimalleri	 azalmıyor.	 Yılın	
üçüncü	 çeyreğinde	 önce	 durgunluk,	 son	 çeyreğinde	
küçülmeye	 yöneliş	 beklenirken,	 daralmanın	 2019’un	
tamamına	hakim	olması	muhtemel	görünüyor.

-	 Yaşanmaya	 başlayan	 kriz,	 özellikle	 ücretli,	 emekli,	
alt	 sınıfları	 hızlı	 bir	 kıskaca	 almış	 görünüyor.	 Yüksek	
enflasyonla	 gerileyen	 reel	 gelirler	 geçim	 sorununu	
artırırken	 tırmanan	 işsizlik	 ikinci	 kıskacı	 oluşturuyor.	
Haziran	ayı	mevsimsellikten	arındırılmış	 işsizlik	 genelde	
yüzde	 11’e	 yakalaşarak	 3,5	milyon	 kişiyi	 geçmiş,	 tarım	
dışı	işsizlik	ise	yüzde	12,8’e	yükselerek	alarm	vermiştir.

-	Hanehalkının	tüketici	kredisi	ve	kredi	kartı	borç	yükü	
altında	olması	ve	bunun	geri	ödenmesi	sorunları	da	önemli	
bir	başka	kıskacı	oluşturuyor.	Konut	ve	otomobil	kredisi	
hariç,	 hanehalkının	 alt	 gelirli	 kesiminin	 banka	 borçları	
323	milyon	TL	dolayındadır	ve	bunları	döndürmek,	artan	
enflasyon	ve	işsizlik	şartlarında	daha	da	güçleşmektedir.
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V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ DÜZENLEME KURULU 1. TOPLANTISI
V. Enerji Verimliliği Kongresi Düzenleme Kurulu 1. Toplantısı, 22 Eylül 2018 tarihinde Kocaeli Şube toplantı salonunda 
yapıldı. Toplantıya Oda Başkanı Yunus Yener de katılarak bilgilendirmelerde bulundu.

Gündem:
1. Kongreyle İlgili Genel Görüşme
2. Düzenleme Kurulu Toplantı Takviminin Belirlenmesi
3. Kongre Yürütme Kurulunun Oluşturulması
4. Kongre Danışmanlar Kurulunun Oluşturulması
5. Kongre Sekretaryasının Belirlenmesi
6. Kongre Tarih ve Süresinin Belirlenmesi
7. Kongre ve Sergi Yerinin Belirlenmesi 
8. Kongre Ana Temasının ve Bildiri Konularının Belirlenmesi
9. Kongrede Ele Alınacak Panel/Konferans/Kurs/Seminer 
Konularının Belirlenmesi
10. Kongre Gelir – Gider Bütçesi 
11. Kongre Kapsamında Sergi Düzenlenmesi 
12. Sergi Yerleşme Planı, Şartname, Sözleşme ve Tanıtım 
Dosyası Hazırlığı
13. Kongreyi Destekleyen Kuruluşların Belirlenmesi 
14. Duyuru Broşürü, Afiş, Bildiriler kitabı, Bülten ve Rek-
lam Bedellerinin Belirlenmesi
15. Dilek ve Öneriler

Toplantıya Katılanlar:
Fatma Dilek Öznur   Merkez
Şuayip Yalman    Merkez
Doç. Dr. İbrahim Atmaca   Antalya
D. Alparslan Gürbüzer   Bursa
Nezih Tok    Eskişehir
Elif Soyvural    İstanbul
Ziya Haktan Karadeniz   İzmir
Murat Kürekçi    Kocaeli
Taylan Özkan    Kocaeli
Bora Delibaş    Mersin

KARARLAR
1. Kongreyle İlgili Genel Görüşme
Karar No: 01
Makina Mühendisleri Odası adına Kocaeli Şube etkinlik 
alanında düzenlenecek olan Kongre ile ilgili olarak; Ma-
kina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi - Kongre 
Düzenleme Kurulu Üyesi Fatma Dilek Öznur ile Kongre 
Düzenleme Kurulu Üyesi Şuayip Yalman  ve Kocaeli Şu-
besi Başkanı - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi Murat 
Kürekçi tarafından genel bilgilendirme yapıldı. Bilgilendir-
me sonrasında kongrenin amaç ve kapsamının oluşturul-
ması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

2. Düzenleme Kurulu Toplantı Takviminin Belirlenmesi
Karar No: 02
V. Enerji Verimliliği Kongresi Düzenleme Kurulu toplantı 
takviminin aşağıdaki takvim çerçevesinde planlanmasına,
Toplantı Takvimi
Tarih: 27 Nisan 2019 / Kocaeli
Düzenleme Kurulu ve Danışma Kurulu Toplantısı
3. Kongre Yürütme Kurulunun Oluşturulması
Karar No: 03
Kongre yürütme kurulunun aşağıda yer alan isimlerden 
oluşturulmasına,
Fatma Dilek Öznur  Emrah Aydemir 
Mehmet Ali Elma   Fahri Aloğlu 
Ünal Özmural   Hasan Yitim
Nedim Kara   Gültekin Keskin
Hasan Venedikoğlu  İlhan Tekin Öztürk
İlhan Atalay   Cansel Osmanoğlu
Erdoğan Öz   Sinan Yücel 
Kenan Güneş    Ahmet Sözen
4. Kongre Danışmanlar Kurulunun Oluşturulması
Karar No: 04
Kongre, Kurultay, Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği 
kriterleri doğrultusunda diğer Şube önerilerini de dikkate 
alarak Kongre Danışmanlar Kurulunun oluşturulması için 
yürütme kuruluna görev ve yetki verilmesine,
5. Kongre Sekretaryasının Belirlenmesi
Karar No: 05
Etkinlik sekreteryalığının MMO Kocaeli Şubesince yürü-
tülmesine ve Kongre Sekreteryasının Tülin Tosunoğlu, 
Birkan Süngü ve Tanfer Yeşiltepe olmasına,
6. Kongre Tarihi ve Süresinin Belirlenmesi
Karar No: 06
Kongre tarihinin 4-5 Ekim 2019 olması ile ilgili olarak 
Kongre Yürütme Kurulu ile birlikte belirlenmesi için ge-
rekli çalışmaları yapmak üzere Kocaeli Şube Yönetim Ku-
ruluna görev ve yetki verilmesine,
7. Kongre Yerinin Belirlenmesi
Karar No: 07
Kongre yeriyle ilgili olarak Şube Yönetim Kurulu ile bir-
likte belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere 
Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
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8. Kongre Ana Temasının ve Bildiri Konularının Belirlenmesi
Karar No: 08
V. Enerji Verimliliği Kongresi’nin ana teması ve alt başlık-
larının aşağıdaki öneriler ve  Danışmanlar Kurulundan ge-
lecek öneriler dikkate alınarak netleştirilmesi konusunda 
Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
Kongre hazırlık sürecinde, normal bildiri dışında, çağrılı 
bildiriler için de yürütme kuruluna görev ve yetki veril-
mesine,
Kongre Teması Önerileri
- Üretimden Tüketime Enerji Verimliliği
- Gelecek : Enerji Verimliliği
- Enerji : Yenilenebilir ve Yerli
- #geleceğimizenerji
Bildiri Konu Başlıkları Önerileri
• Enerji Sistemlerinde Verimlilik
• Üretimi, Dağıtımı ve Tüketiminde Enerji verimliliği
• Sanayide Enerji Verimliliği 
• Binalarda Enerji Verimliliği
• Ulaşımda Enerji Verimliliği 
• Enerji Geri Kazanımı
• Enerji Üretim Tesislerinin Çevreye Olan Etkileri
• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Uygulamaları ve 
Yerli Teknolojileri
• Güneş Enerjisi
• Rüzgâr Enerjisi
• Jeotermal Enerji
• Biokütleden Enerji Üretimi
• Hidroelektrik Enerji
• Enerji Verimliliği Öncelikli Tasarım ve Yatırımlar
• Enerji Sektöründeki Ekipmanların Yerli Üretimi
• Enerji Yönetimi ve ISO 50001

• Enerji Güvenilirliği /İşletmelerde Enerji Güvenilirliği 
ve Kapasite Kullanımı
• Enerji Verimliliğinde Otomasyon ve Yazılımlar
• Enerji Verimliliği Ekonomisi
• Enerji Verimliliği Finansmanı
• Enerji Verimliliği Eğitimleri
• Enerji Verimliliği Politikaları
• EVD Şirketlerinin Durumu
• Enerji ve İnsan 
• Elektrik Dağıtımında Güncel Gelişmeler
• Türkiye Enerji Mevzuatı Değerlendirilmesi
• Ulusal ve Uluslararası Enerji Ticareti
• Enerji Yatırımlarında Teknolojik Gelişmeler
• Enerji Santrallarında Verimlilik
• Akıllı Şebekeler
• Elektrikli Araçlar
• Elektrik Depolama
• Doğalgaz Depolama
• Enerji Teknolojilerinde Yerlileşme
• Enerji Sektöründe Dijitalleşme
• Enerji Performansı Sözleşmeleri
• Enerji İstatistikleri
• Enerjide Endüstri 4.0
• Enerjinin Depolanması
• Proseste Enerji Verimliliği
• Arıtma Sistemlerinde Enerji Verimliliği
• Enerji Kalitesi ve Verimlilik İlişkisi
• Bölgesel Isıtmada Enerji Verimlilik
9. Kongrede Ele Alınacak Panel/Konferans/Semi-
ner Konularının Belirlenmesi
Karar No: 09
V. Enerji Verimliliği Kongresi’nde sunulacak panel, kon-
ferans, seminer konularının belirlenmesi ve ikinci toplan-
tıda düzenleme kuruluna sunulması konusunda yürütme 
kuruluna görev ve yetki verilmesine,
Kongre Açılış Oturumu/Panel Konusu Önerileri
- Enerji Politikalarının Ülkemizde ve Dünyada Yansıma-
ları
- Enerji Üretim Ekipmanlarının Yerli Üretimi
10. Kongre Gelir- Gider Bütçesi
Karar No: 10
Kongre tahmini bütçesinin aşağıda yer alan biçimiyle ka-
bulüne
11. Kongre Kapsamında Sergi Düzenlenmesi 
Karar No: 11
Kongre kapsamında sergi düzenlenmesi için gerekli ça-
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lışmaları yapmak üzere Yürütme Kuruluna görev veril-
mesine, yapılan çalışma ile ilgili değerlendirmenin ikinci 
düzenleme kurulu gündeminde ele alınmasına,
12.Sergi Yerleşme Planı, Şartname, Sözleşme ve 
Tanıtım Dosyası Hazırlığı
Karar No: 12
Kongre kapsamında sergi düzenlenmesi durumunda Ser-
gi Yerleşme Planı, Şartname, Sözleşme ve Tanıtım Dos-
yası çalışmalarının yapılması için Yürütme Kuruluna görev 
ve yetki verilmesine, 

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019 YÜRÜTME KURULU 2. TOPLANTISI
TMMOB Sanayi Kongresi 2019 Yürütme Kurulu, Sanayi Kongresi 2019’a yönelik 2. toplantısını 

14 Eylül 2018 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Toplantıya Yunus Yener, Selçuk Soylu, Aslı Aydın, İlhan 
Kamil Turan, Aylin Sıla Aytemiz, Hayri Kozanoğlu, Kor-
kut Boratav, Oğuz Türkyılmaz, Aziz Konukman, Meh-
met Soğancı, Kansu Yıldırım, Serkan Öngel ve Gamze 
Yücesan Özdemir katıldı.

Sanayi Kongresi 2019 hazırlıkları kapsamında bir araya 
gelinen toplantıda ekonomik kriz değerlendirmesi yapıldı 
ve bu değerlendirme ışığında Sanayi Kongresi faaliyetleri 
kapsamında yapılacak çalışmaların içerikleri konuşuldu. 

Yapılan değerlendirmelerde, yaşanılan sürecin uzun so-
luklu bir ekonomik bunalım olduğu ve özellikle çalışan-
lar üzerinde ağır etkilerinin olduğu tartışılırken, Sanayi 
Kongresi 2019 için ana temanın da Bunalım, Sanayi ve 
Mühendisler olmasına karar verildi.

MMO tarafından ilk olarak Gebze’de başlatılan ve son-
rasında Ergene Havzası, Gaziantep ve Konya’da geniş 
saha çalışmalarıyla sürdürülen alan araştırmaları serisinin, 
Sanayi Kongresi 2019’a doğru ekonomik bunalımın mü-
hendisler üzerindeki etkileri başlığıyla Türkiye genelinde 
devam ettirilmesi, toplantı kararları arasında yer aldı.

13. Kongreyi Destekleyen Kuruluşların Belirlenmesi
Karar No: 13
İlgili Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ile tüm üniversiteler 
, sektörde faaliyet gösteren  kurum ve kuruluşlara , ön-
ceki kongreleri destekleyen kuruluşlara, Destekleyen 
Kuruluşlar arasında yer almaları yönünde çağrı yapılması 
konusunda kongre yürütme kuruluna görev  ve yetki ve-
rilmesine
14. Duyuru Broşürü, Afiş, Bildiriler kitabı, Bülten 
ve Reklam Bedellerinin Belirlenmesi 
Karar No: 14
İlk duyuru broşürü, afiş, bülten, bildiriler kitabı ve diğer 
yayınların reklam bedellerinin maliyet analizlerinin yapıla-
rak belirlenmesi konusunda yürütme kuruluna görev ve 
yetki verilmesine,
15. Dilek ve Öneriler 
Karar No: 15
Kongre kapsamında, resim, afiş, proje yarışması vb etkin-
liğe sosyal bir boyut kazandırılması amacıyla yapılabile-
cekler konusunda çalışma yapmak üzere yürütme kuru-
luna görev ve yetki verilmesine,
Yukarıda alınan kararların Oda yönetim kurulunun onayı-
na sunulmasına karar verildi.
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MIZRAK ÇUVALA SIĞAMAZ DURUMDADIR
ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARINI YENİLERİ İZLEYECEKTİR

Elektrik ve Doğal gaz satış fiyatlarına 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere yapılan zamlar üzerine Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Elektrik ve doğal gaz satış fiyatlarında 1 Ağustos tarihin-
den itibaren geçerli olmak üzere tüm tüketici gruplarını 
etkileyen artışlarla ilgili olarak, Odamızın Enerji Çalışma 
Grubu tarafından yapılan ve 13.08.2018 tarihinde ka-
muoyuna açıkladığımız Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına 
Yapılan Son Zamların Analizi başlıklı kapsamlı çalışmada, 
konutlardan sanayiye bütün toplumu etkileyen zamların 
neden 1 Ağustos’ta uygulandığını, geciktirilip-gecikti-
rilmediğini, gerekçelerini, olası sonuçlarını, fiyatlarının 
belirlenmesine yönelik düzenlemelerin durumunu irde-
lemiştik.

Zamların 1 Ağustos’ta yürürlüğe konulmasının 
nedeni

Açıklama ve Raporda; 

2017 yılındaki Anayasa Değişikliği Referandumu ve 2018 
yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim-
lerini öngörerek zamların yaratacağı tepkilerden çeki-
nen siyasi iktidarın elektrik perakende satış tarifelerini, 
2018’de yapılan küçük oranlı zamlar haricinde genellikle 
sabit tuttuğunu ve 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra 
büyük oranda zam yapıldığı söylenmişti.

Doğal gazda da benzer bir durumun söz konusu olduğu-
na, 2018’de elektrik üretimi için satılan doğal gazın fiyat-
larında yapılan artış dışında, fiyat artışlarının esas olarak 
24 Haziran seçimleri sonrasında yürürlüğe konulduğuna 
işaret edilmişti.

Açıklama ve Raporda, özellikle ithal kaynaklara bağımlı 
elektrik üretimi nedeniyle 1 Ağustos’ta yapılan zamları 
yenilerinin izleyeceği de belirtilmişti.

Elektrikte 1 Ağustos’ta yapılan zamların 30 Eylül 2018’e 
kadar geçerli olması beklenirken,1 Eylülde yürürlüğe gi-
ren zamlı yeni tarifeye göre tüketici gruplarına uygulanan 
tarifelerin (vergi ve fonlar dahil olmak üzere), bir önceki 
döneme ve 2017 yılı 4. Çeyrek Dönemine göre yüzde 
artış oranları şöyledir:

Tablo 1: 2018 Elektrik Fiyat Artış Oranları

Yılın ilk dokuz aylık döneminde, tablo verileri yıl başından 
bugüne fiyatların % 33,00-45,5 oranında arttığını göster-
mektedir.

Tüketici gruplarına göre (vergi ve fonlar hariç olmak 
üzere) 2017 yılı ile 2018 yılının dokuz aylık dönemine ait 
elektrik birim satış fiyatları aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Elektrik Satış Fiyatları 

(Vergi ve Fonlar Hariç)

Doğal gaza 2018 içinde yapılan zam oranları ise aşağıda 
listelenmiştir.

Tablo 3: Doğal Gaz Fiyatlarına Yapılan Zamlar 
(2018)
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Sübvansiyonlar kimin için?

Ağustos ayında yapılan zamla, yalnız elektrik üretimi için 
kullanılan doğal gazın fiyatı, döviz kurundaki artışa yakla-
şabilmiştir. Ağustos 2018’e kadar elektrik üretimi için te-
min edilen doğal gaz sübvanse edilmiştir. Başka bir ifade 
ile doğal gazla elektrik üreten santrallara gaz, maliyet ra-
kamlarının altında verilmiş, yatırımcı özel şirketler kamu 
zararı pahasına desteklenmiştir.

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz için BOTAŞ’ın 
01.08.2018 tarihinden itibaren uygulayacağı 270 do-
lar/1000 m3 ise, BOTAŞ’ın gaz alım fiyatlarına yakındır. 
Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatla-
rında yapılan artışlarla tamamen olmasa da, sübvansiyon 
büyük ölçüde kaldırılmıştır.

Diğer tüketim grupları için BOTAŞ’ın Eylül 2018 cari satış 
fiyatları 140 USD/1000 m3 düzeyindedir ve bu fiyatlar 
da BOTAŞ’ın cari 270-370 USD/1000 m3 gaz alım fiyat-
larından çok düşüktür. Bu rakamlar, doğal gazda sana-
yi, ticarethane ve konut tüketicileri için sübvansiyonun 
halen devam ettiğini göstermektedir. Kamu tarafından 
sübvanse edildikleri halde, koro halinde zamların geri 
alınmasını savunan sermaye kuruluşları, kamunun kendi-
lerini daha çok sübvanse etmesini, bunun bedelinin de 
ilave vergilerle emekçilerin sırtına yıkılmasını pervasızca 
istemektedirler.

Kime destek verilmeli?

Kamusal destek yalnız dar ve sabit gelirlilere ve emekçi-
lere sağlanmalıdır.

Öte yandan serbest tüketici olmayan konut tüketicileri-
nin durumu, BOTAŞ’ın satış fiyatlarında sağladığı desteğe 
rağmen; hiç de parlak değildir. Kentsel doğal gaz dağıtım 
şirketlerinin, serbest olmayan tüketiciler için BOTAŞ’tan 
0,907251 TL/m3 fiyatla satın aldıkları gazın fiyatına; 
EPDK’nın analizine göre 2017 sonu ortalaması 0,1566TL 
/m3 olan birim hizmet ve amortisman bedeli 0,0223 TL 
ÖTV ve % 18 KDV eklendiğinde, konut tüketicisinin 1 
m3 gaz için ödeyeceği bedel 1,2817 TL’ye ulaşmakta-
dır. Kentsel doğal gaz dağıtım şirketlerine ödenen birim 
hizmet ve amortisman bedeli, kentlere göre değişiklik 
gösterdiği gibi yıl içinde enflasyon oranlarına göre de 
artmaktadır. GAZBİR verilerine göre 2017 sonunda en 
yüksek birim hizmet ve amortisman bedelinin 0,371893 
TL olduğu dikkate alındığında konut tüketicilerinin 1 m3 

doğal gaz için ödeyeceği bedel 1,54 TL’ye varabilecektir. 
EPDK’nın daha düşük (0,1566/m3) olan birim hizmet ve 
amortisman bedeli, 2018’de enflasyonla bağlantılı olarak 
% 30 artarsa, yaklaşık 0,20 TL/m3 olabilecek ve 1 m3 
gazı 1,32 TL’ye alabilecektir.

GAZBİR verilerine göre, Türkiye’de 2017’de bir hane-
nin yıllık ortalama gaz tüketimi 1.017 m3 olup, bu rakam 
Ankara için 1.099 m3’tür. Bireysel (kombi) ısıtmanın yay-
gın olduğu Ankara’da, bir konutun Eylül 2018 için geçer-
li olan KDV dahil 1,445 TL/m3 Başkent Gaz, gaz satış 
fiyatı üzerinden, yıllık doğal gaz faturası 1,445 TL/m3 x 
1.099 m3= 1.588 TL’ye ulaşmaktadır. Aylık ortalama ise 
132,33 TL olmaktadır.

Asgari yaşam standardında dört kişilik bir ailenin aylık 
230 kWh tüketimi ile elektrik faturası da 126 TL’yi geçen 
bir konutun; aylık doğal gaz ve elektrik faturası 258,33 
TL’ye varmaktadır. Bu tutar 1.603,12 TL olan asgari üc-
retin % 16,11’idir.

Diğer yanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artış baş-
ka birçok ürün ve hizmetin fiyat artışlarının da gerekçesi 
olacak ve enflasyon oranı düşmek bir yana % 30’ları aşa-
bilecektir.

Hiç bir zaman gerçekleşemeyen düşük oranlı enflasyon 
tahminleri ile ücretleri çok yetersiz artan emekçile-
rin maaşları ve asgari ücret, mevcut yüksek enflasyonu 
dikkate alan yüksek bir oranda artırılmalı, asgari geçim 
indirimi asgari ücret tutarına yükseltilmeli, enerji yoksun-
larına bedelsiz elektrik ve doğal gaz desteği verilmelidir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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JEOTERMAL KAYNAĞA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİNİN 
ÇEVRESEL ETKİLERİ İLE TOPLUM YARARI GÖZETİLMELİ VE 

SANTRALLER İŞLETME SÜREÇLERİNDE DE DENETLENMELİDİR
Oda Başkanı Yunus Yener, Jeotermal Elektrik Santralları üzerine 10 Eylül 2018 tarihinde yazılı bir basın 
açıklaması yaptı.

Ülkemiz jeotermal enerji kaynaklar açısından zengin 
bir ülkedir. Jeotermal kaynaklara dayalı elektrik üretimi 
amaçlı santral yatırımları son yıllarda yoğunlaşmıştır. 

Bugüne değin tespit edilen elektrik üretimine uygun sa-
haların tamamı, genel olarak Ege Bölgesinde ve Aydın, 
Manisa, Denizli, İzmir, Kütahya ve Çanakkale illerindedir.

İşletmede olan jeotermal esaslı elektrik santrallarının 
(JES) üçte ikisine yakın bir bölümü Aydın’da kurulmuş 
olup; halen yatırım sürecinde olan, ön lisans ve planlama 
aşamasındaki yeni JES proje stokunun da dörtte biri Ay-
dın il sınırları içindedir.

Jeotermal elektrik üretimi yatırımlarının bu denli yoğun-
laştığı Aydın’da ve Manisa’da bazı santralların insana ve 
çevreye zarar veren uygulamalarında; halkın, halkın tem-
silcisi olan demokratik platformların, meslek örgütlerinin 
eleştiri ve itirazları, merkezi ve yereldeki kamu kurum ve 
yönetimleri tarafından dikkate alınmamıştır.

Ortak varlığımız olan bu doğal kaynağın en doğru, sür-
dürülebilir ve çevreye en uygun düzeyde kullanımını zor-
layacak bir kurallar dizisinin hazırlanması talebi, yıllardır 
kamuoyu önünde Odamızca gündeme getirmiş olmasına 
karşın yerine getirilmemiş ve uygulamaya konulmamıştır.

Kamu yönetimi, tüm enerji yatırımlarında ve özel olarak 
JES projelerinde insan yaşamının ve yaşam alanlarının 
olumsuz yönde etkilenmemesi konusunda, kuralları ge-
çersiz kılacak istisnaları kurgulamakla değil, kuralları istis-
nasız uygulamakla yükümlüdür.

Jeotermal kaynağın işletilme sürecinde; biyolojik bir kir-
leticinin varlık ve etkisini hangi sıcaklıklarda sürdürebile-
ceği, kimyasal bir kirleticinin bulaşmasının kapalı bir sis-
tem için ne anlam taşıyacağı sorgulanmalıdır. 

Özellikle sondaj sırasında kullanılan sondaj sıvılarının ka-
bul görmüş uluslararası standart ve uygulamalara göre 
bertaraf edilmesi ve üretim sırasında re-enjeksiyonun 

kurallara uygun olarak yapılması mutlaka sağlanmalı, vah-
şi deşarj uygulamalarının derhal önlenmesi ve bütün bu 
süreç ve işlemlerin bilimsel ölçütlerle denetlenmesi zo-
runludur. 

Bu konuda uygulama birliğini sağlamak için gerekli yasal 
düzenleme bir an önce yapılmalıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak 
yıllardır dile getirdiğimiz bu talebi bir kez daha 
tekrarlıyoruz;

Odamız siyasi iktidarı, merkezi ve yerel kamu kurumla-
rını, jeotermal kaynağa dayalı elektrik üretimi için; suya, 
havaya, çevreye, doğaya zarar veren denetimsiz ve kural 
dışı vahşi uygulamalara derhal müdahil olmaya, durdur-
mak ve önlemek için kalıcı adımlar atmaya çağırmaktadır.

Atanmış ve seçilmiş yöneticilerin görevi, santral yatırım-
cısı sermaye gruplarının çıkarlarını kollamak değil, her ne 
pahasına olursa olsun o bölgede yaşayan insanların, top-
lumun, çevrenin, doğanın ve ülkenin çıkarlarını korumak 
olmalıdır.

 JES projelerinde yer seçiminden, projenin fizibilite aşa-
ması, tesis, montaj ve işletme aşamalarına kadar tüm 
aşamalarda; toplum yararı ve çevre öncelikle göz önü-
ne alınarak değerlendirilmeli, kurulan tesislerin verimli 
tarımsal arazilere, incir, üzüm vb. halkın geçim kaynağı 
olan ürünlerin yetiştirildiği topraklara ve ürünlere zarar 
vermesi önlenmelidir. 

Yanlış uygulamalardan canı yanan, zarar gören üreticile-
rin ve yaşadıkları bölgede sağlıklı yaşam haklarını savun-
mak için barışçıl yöntemlerle direnenlerin taleplerine 
kulak verilmelidir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı



B a s ı n  A ç ı k l a m a l a r ı

15bülten 244
ekim 2018

12 EYLÜL RUHU SÜRÜYOR
Oda Başkanı Yunus Yener, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 38. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Bilindiği üzere 12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbe, IMF 
ile bağıtlanan 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının ardın-
dan kapitalizmin neoliberal dönem uygulamalarına geçişi 
sağlayan, emek ve demokrasi karşıtı faşist bir darbe idi.

Aradan geçen 38 yılda Türkiye 12 Eylül faşizminin man-
tıksal devamı olan bir süreç içinde olmuştur. Bu süreçte 
kamu idari yapısı, planlama, sanayileşme, kalkınma, mü-
hendislik, eğitim ve sağlık gibi temel alanlar neoliberal 
dönüşüm ile köklü değişiklikler geçirmiştir. 

Serbestleştirme, özelleştirme ve ithalata bağımlı fason 
üretim politikalarının sonucu sanayisizleşme egemen ol-
muş, tarımsal üretim büyük ölçüde gerilemiştir. 

Esnek/güvencesiz, taşeron çalışma biçimleri ile sendi-
kasızlaştırma bütün çalışanları kuşatmıştır. 12 Eylül’ün 
“Türk-İslam sentezi” siyasal İslamcı akımı güçlendirmiş, 
demokrasi ve laiklik tasfiye edilmiştir.

Meslek örgütleri ve toplumsal muhalefete yönelik bugün-
kü baskı politikaları 12 Eylül’ün devamı ve tepe noktası 
niteliğindedir. 

Öyle ki mevzuata 1981 yılında giren ve Cumhurbaşka-
nına bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu’nun 
(DDK) görev ve yetki kapsamı “araştırma ve inceleme” 
ile sınırlı iken, 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referan-
dumu ile “her türlü idari soruşturma”yı da içerir şekilde 
genişletilmiştir. 

Ardından DDK’nin yetki kapsamı, 15 Temmuz 2018 

tarihli “Devlet Denetleme Kurulu Hakkında 5 Nu-
maralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile “görevden 
uzaklaştırma”yı da içerir şekilde genişletilmiştir. Böylece 
DDK “Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu ku-
rum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlası-
na bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, 
kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her 
düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya 
yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruştur-
ma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri” yapmakla ve 
“her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında görevden 
uzaklaştırma” yetkisi ile donatılmıştır.

Bu geniş kapsam ve hukuk dışı yetki, DDK’yi yargı or-
ganlarının yerine geçirerek aynı zamanda cezalandırıcı 
bir organa da dönüştürmektedir. Bu kapsam ve yetki 
genişliği, Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş 
olan TMMOB, TTB, Barolar Birliği gibi kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarını, sendikaları, tüm de-
mokratik kitle örgütleri ile toplumsal muhalefeti 12 Eylül 
yöntemleriyle baskı altına alma ve giderek tasfiye etmeye 
yöneliktir. 

Açık ki böylesi bir kapsam, görev ve yetki genişliği tota-
liter bir rejime özgüdür, demokrasi dışıdır ve bütün top-
lumsal örgütlenmeleri ilgilendirmektedir.

Bu durum bütün demokrasi güçlerine birlikte direnme, 
özerk demokratik Anayasal yapılarımızı birlikte savunma 
görevini yüklemektedir.

12 Eylül darbesinin 38. yılında darbelere ve diktalara yine 
ve kararlılıkla hayır diyor, tek seçeneğin demokrasi ve 
laik toplumsal yaşam olduğunu savunuyoruz.

Kamusal hizmet ve denetim faaliyetleri yürüten bizler, bi-
limsel-teknik mesleki-toplumsal gerekliliklerin kamudan 
dışlanmasına ve toplumsal muhalefete yönelik saldırılara 
karşı eşit, özgür, demokratik, laik, tam bağımsız, sanayi-
leşmiş, kalkınmış, tam istihdamı sağlanmış bir Türkiye’yi 
savunmaya devam edeceğiz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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MESLEKLERİMİZİ VE MESLEK ÖRGÜTLERİMİZİ ÜLKE, HALK VE 
MESLEKTAŞ YARARINA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Oda Başkanı Yunus Yener, 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle 
bir basın açıklaması yaptı.

Tarihimizde önemli bir yeri bulunan 19 Eylül, sekiz yıl-
dan beri TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü olarak kutlanmakta ve mücadele ge-
leneğimiz sürdürülmektedir.

19 Eylül 1979 tarihinde mühendis, mimar, şehir plancıları 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin 
çağrısıyla, ekonomik demokratik talepleri için ülke ça-
pında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. 

Bu eyleme 49 il ve 443 işyerinde mühendis, mimar, şe-
hir plancıları ile birlikte işçi, teknik eleman, sağlık gö-
revlileri dâhil 100 binden fazla kamu çalışanı katılmış ve 
eylemi teknik eğitim gören öğrenciler de desteklemişti.

Aradan geçen 39 yılda mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılarının sorunları oldukça artmıştır. 

Meslek disiplinlerimiz ve meslek örgütlerimiz, kapitaliz-
min neoliberal dönem uygulamaları ve iktidarın rant ve 
otoriter yönetim politikalarının hedefindedir.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri, kamu-
sal yarar yaklaşımının tasfiyesiyle birlikte serbestleştir-
me, özelleştirme, ticarileştirmenin hedefi haline getiril-
miştir. 

Esnek, güvencesiz çalışma koşulları tüm emekçilerle 
birlikte üzerimizdeki sömürüyü artırmıştır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı ve dep-
rem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi ile sanayi, 
enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mü-
hendislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim 
ve bilimsel–teknik kriterleri devre dışı bırakılmakta, ev-
rensel bilimsel mesleki gereklilikler tasfiye edilmektedir.

Üst Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız söz konusu ne-
oliberal dönüşüm programı ve rant çıkarlarından dolayı 
uzun bir süreden beri iktidarın hedefindedir. 

Siyasal iktidar kamusal hizmet ve denetimi ortadan kal-
dırmanın, Anayasal dayanağı bulunan yetkilerimizi yok 
etmenin ve örgütlerimizi Cumhurbaşkanlığı’na bağlı 
Devlet Denetleme Kurulu’nun kıskacına almanın peşin-
dedir. 

Fakat belirtmek isteriz, yaptığımız hizmetlerin kamusal 
niteliğinin sermaye-rant güçleri lehine tasfiyesine, mes-
leklerimize ve örgütlerimize yönelik etkisizleştirme ça-
balarına karşı duruşumuz, 1970’lerden günümüze uza-
nan mücadeleci geleneğimiz doğrultusunda sürecektir.

Odamız, meslek disiplinlerimiz ve örgütlerimize yöne-
lik tasfiyeci politikalar ile ülke çapında izlenen piyasacı-
rantçı politikalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi 
çabaları arasındaki bağların bilincindedir.

Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, sosyal hukuk devleti, 
adalet, eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik; planlama, 
sanayileşme, kalkınma, kamusal yarar, kamusal hizmet, 
kamusal denetim ve güvenceli çalışma mücadelemiz bu 
bilinçle sürecektir.

Yaşasın MMO örgütlülüğü.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Eylül 2018
Odamız tarafından düzenlenen “Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi teskon sodex Fuarı,” Metal Dünyası Dergisinde 
“14.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 7. Teskon+Sodex 
İzmir Fuarı ile HVAC sektörünün İzmir buluşması Nisan 
2019’da” başlığıyla haber yapıldı. 

03/07.09.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Mızrak Çuvala 
Sığamaz Durumdadır. Elektrik ve Doğalgaz Zamlarını Yenileri 
İzleyecektir” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesi Yazarı 
Özgür Gürbüz’ün köşesinde “Elektrik ve doğalgaza her ay 
zam,” (04.09.2018) Dünya Gazetesi Yazarı Osman Arolat’ın 
köşesinde “Döviz frenlenmeden enflasyon frenlenemez,” 
BirGün Gazetesinde “Dar gelirliye elektrik bedelsiz verilsin,” 
Aydınlık Gazetesi’nde “Enflasyon yüzde 30’u aşabilir,” Ankara 
Başkent Gazetesinde “Elektrik ve doğalgaz zamlarını yenileri 
izleyecektir” ve (07.09.2018) Yeni Mesaj Gazetesinde 
“Elektrik çarpacak doğalgaz boğacak” başlıklarıyla haber 
yapıldı. 

11/12.09.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Jeotermal Kaynağa 
Dayalı Elektrik Üretiminin Çevresel Etkileri ile Toplum 
Yararı Gözetilmeli ve Santrallar İşletme Süreçlerinde de 
Denetlenmelidir” başlıklı açıklama, Aydınlık Gazetesi’nde 
“Jeotermal elektrik üretimi denetlenmeli” ve (12.09.2018) 
Ankara Başkent Gazetesinde “JES projelerinde toplum yararı 
gözetilmeli” başlıklarıyla haber yapıldı. 

14.09.2018
Odamız tarafından düzenlenen “Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi teskon sodex Fuarı,” Son An Gazetesinde “Egeli 
sanayiciler Türkiye iklimini değiştirecek zirveye hazırlanıyor” 
başlığıyla haber yapıldı.

19.09.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Mesleklerimizi ve 
Meslek Örgütlerimizi Ülke, Halk ve Meslektaş Yararına 
Savunmaya Devam Edeceğiz” başlıklı açıklama, Evrensel 
Gazetesinde “Ranta karşı mücadelemiz sürecek” başlığıyla 
haber yapıldı. 

22/29.09.2018
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: “Sanayi Yüksek 
Enflasyon, Ekonomi Küçülme Kıskacında” başlıklı araştırma 
raporu, BirGün Gazetesinde “Sanayide kriz derinleşiyor,” İl 
Gazetesi ve Aydınlık Gazetesi’nde “Sanayi yüksek enflasyon, 
ekonomi küçülme kıskacında,” Anayurt Gazetesinde 
“Türkiye ekonomisi IMF’ye sürükleniyor,” (24.09.2018) 
Ankara Başkent Gazetesinde “MMO artan pahalılık ve 
işsizliğe dikkat çekti” ve (29.09.2018) Kocaeli Gazetesinde 
“Sanayi yüksek enflasyon, ekonomi küçülme kıskacında” 
başlıklarıyla haber yapıldı. 

28.09.2018
Oda Enerji Çalışma Grubu tarafından Cumhuriyet Gazetesine 
verilen demeç, “Doğalgazda zam kolaylığı” başlığıyla haber 
yapıldı. 
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28 Eylül 2018 Cumhuriyet

19 Eylül 2018 Evrensel

4 Eylül 2018 Dünya

11 Eylül 2018 Aydınlık
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Eylül 2018'de MİEM Kurslarına Katılım

Eylül ayı boyunca 11 şubemizde, 15 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 679 kişi katıldı.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Katılımcı Sayısı

Asansör Avan Proje Hazırlama
1-2 Eylül 2018 Ankara 29
6-8 Eylül 2018 İstanbul 14

26-27 Eylül 2018 İzmir 14
Asansör 14-16 Eylül 2018 İstanbul 8

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

4-7 Eylül 2018 İzmir 11
11-14 Eylül 2018 Bursa 8
12-16 Eylül 2018 İstanbul 10
18-21 Eylül 2018 Trabzon 16
19-22 Eylül 2018 Kayseri 9

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
3-6 Eylül 2018 Bursa 17

27-30 Eylül 2018 İstanbul 26

Doğalgaz İç Tesisat

3-6 Eylül 2018 Diyarbakır 28
6-9 Eylül 2018 Adana 12

13-16 Eylül 2018 Adana 21
13-16 Eylül 2018 İzmir 20
17-20 Eylül 2018 Ankara 19
20-23 Eylül 2018 Trabzon 26
20-23 Eylül 2018 İstanbul 20

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
7-10 Eylül 2018 Diyarbakır 30

22-25 Eylül 2018 Ankara 20

Basınçlı Hava Tesisatı
3-5 Eylül 2018 Bursa 6

26-28 Eylül 2018 Ankara 4
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi 28-30 Eylül 2018 İstanbul 7
Havalandırma Tesisatı 17-18 Eylül 2018 Ankara 10

Klima Tesisatı
5-9 Eylül 2018 İstanbul 9
5-9 Eylül 2018 İzmir 7

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

4-6 Eylül 2018 Ankara 19
7-9 Eylül 2018 Bursa 5

20-29 Eylül 2018 Diyarbakır 22
26-28 Eylül 2018 Denizli 11
27-29 Eylül 2018 İstanbul 14

Mekanik Tesisat

6-16 Eylül 2018 İstanbul 6
10-16 Eylül 2018 İstanbul 8
17-23 Eylül 2018 İzmir 13
17-23 Eylül 2018 Bursa 4

Soğutma Tesisatı 20-21 Eylül 2018 Ankara 9

Temel Bilirkişilik Kursu

3-6 Eylül 2018 Bursa 11
4-7 Eylül 2018 Zonguldak 16
8-16 Eylül 2018 İstanbul 23
13-16 Eylül 2018 Mersin 23
15-23 Eylül 2018 İstanbul 12
17-20 Eylül 2018 Bursa 13
20-23 Eylül 2018 Adana 23
22-30 Eylül 2018 İstanbul 12

Yangın Tesisatı
7-9 Eylül 2018 Ankara 17

27-29 Eylül 2018 İstanbul 17
Toplam 679



M İ E M  K u r s l a r ı m ı z

19bülten 244
ekim 2018

Ekim 2018 MİEM Kurs Programı
Ekim ayında düzenlenecek olan MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali 

http://www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.

* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama

4-6 Ekim 2018 İstanbul 7 Ekim 2018

8-9 Ekim 2018 Antalya 9 Ekim 2018

17-18 Ekim 2018 Bursa 19 Ekim 2018

19-20 Ekim 2018 Adana 21 Ekim 2018

26-27 Ekim 2018 İstanbul 28 Ekim 2018

27-28 Ekim 2018 Ankara 29 Ekim 2018

29-30 Ekim 2018 Diyarbakır  1 Kasım 2018

Asansör

5-7 Ekim 2018 Ankara 8 Ekim 2018

10-12 Ekim 2018 Antalya 13 Ekim 2018

11-14 Ekim 2018 İstanbul 15 Ekim 2018

21-23 Ekim 2018 Adana 24 Ekim 2018

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu 25-28 Ekim 2018 İstanbul 29 Ekim 2018

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 1-4 Ekim 2018 Ankara 4 Ekim 2018

Doğalgaz İç Tesisat* 

1-4 Ekim 2018 Trabzon 5 Ekim 2018

6-7 / 13-14 Ekim 2018 İstanbul 15 Ekim 2018

9-12 Ekim 2018 Bursa 13 Ekim 2018

11-14 Ekim 2018 İstanbul 15 Ekim 2018

Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü* 

4-7 Ekim 2018 İstanbul 8 Ekim 2018

11-14 Ekim 2018 Adana 15 Ekim 2018

11-14 Ekim 2018 Trabzon 15 Ekim 2018

22-25 Ekim 2018 İzmir 26 Ekim 2018

23-26 Ekim 2018 Bursa 27 Ekim 2018

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi

2-4 Ekim 2018 Gaziantep 4 Ekim 2018

12-14 Ekim 2018 Adana 14 Ekim 2018

22-24 Ekim 2018 Konya 24 Ekim 2018

24-26 Ekim 2018 Ankara 26 Ekim 2018

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

2 Ekim 2018 Kocaeli

 

3 Ekim 2018 Gaziantep

16 Ekim 2018 Adana
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Havalandırma Tesisatı

12-13 Ekim 2018 Konya 14 Ekim 2018

12-13 Ekim 2018 İzmir 14 Ekim 2018

15-18 Ekim 2018 İstanbul 19 Ekim 2018

23-24 Ekim 2018 Kocaeli 25 Ekim 2018

Havuz Tesisatı
17-19 Ekim 2018 İstanbul 19 Ekim 2018

24-26 Ekim 2018 İzmir 26 Ekim 2018

LPW Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

2-4 Ekim 2018 İzmir 4 Ekim 2018

5-7 Ekim 2018 Samsun 7 Ekim 2018

15-17 Ekim 2018 Konya 17 Ekim 2018

Mekanik Tesisat

15-21 Ekim 2018 Kayseri 22 Ekim 2018

15-21 Ekim 2018 İstanbul 22 Ekim 2018

15-21 Ekim 2018 Diyarbakır 22 Ekim 2018

15-21 Ekim 2018 Ankara 22 Ekim 2018

15-21 Ekim 2018 İzmir 22 Ekim 2018

22-28 Ekim 2018 Trabzon 30 Ekim 2018

Soğutma Tesisatı
8-11 Ekim 2018 İstanbul 12 Ekim 2018

30-31 Ekim 2018 Kocaeli 1 Kasım 2018

Temel Bilirkişilik Kursu

1-4 Ekim 2018 İstanbul  

5-8 Ekim 2018 Gaziantep

6-7 / 13-14 Ekim 2018 İstanbul

8-11 Ekim 2018 İstanbul

8-11 Ekim 2018 Diyarbakır

9-12 Ekim 2018 Eskişehir

9-12 Ekim 2018 Zonguldak

11-14 Ekim 2018 İzmir

13-14 / 20-21 Ekim 2018 Kayseri

13-14 / 20-21 Ekim 2018 İstanbul

16-19 Ekim 2018 İstanbul

20-21 / 27-28 Ekim 2018 İstanbul

22-25 Ekim 2018 İstanbul

Yangın Tesisatı
5-7 Ekim 2018 İzmir 8 Ekim 2018

19-21 Ekim 2018 Kocaeli 22 Ekim 2018

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

1-2 Ekim 2018 Eskişehir 2 Ekim 2018

6-7 Ekim 2018 Ankara 7 Ekim 2018

16-17 Ekim 2018 Eskişehir 17 Ekim 2018

Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı Ve Buharlı Isıtma Sistemleri 10-14 Ekim 2018 İstanbul 15 Ekim 2018

Stratejik Planlama 4-6 Ekim 2018 Diyarbakır 7 Ekim 2018
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB: 
BARIŞI, ÖZGÜRLÜĞÜ VE EŞİTLİĞİ BU TOPRAKLARDA KÖKLEŞMİŞ BİR 

AĞAÇ HALİNE GETİRECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Eylül Dünya Barış Gününe ilişkin olarak 1 Eylül 2018 tarihinde ortak bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi.

Barışı yaşadığımız ülkede ön koşulsuz olarak herkes için 
talep etmek, komşu ülke halkları başta olmak üzere tüm 
halklarla barış içinde yaşanmasını istemek ve kendi ülke-
mizde eşit, demokratik, özgür ve barış içinde yaşamak 
için mücadele etmek insan olmanın şartıdır. 

Emperyalist kapitalist düzenin insan emeğini ve doğayı 
talan etmek üzere insanlığa karşı yürüttüğü savaşa karşı 
emeğin talepleri için yürütülecek mücadele ve bu uğurda 
atılacak her adım bizleri barışa doğru biraz daha götürür. 

Bilinmelidir ki barış, 2.Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş 
Milletler tarafından ilan edilmiş bir “gün” olmakla sınır-
lı, iyi niyetli bir talep, yetkililerin adet yerini bulsun diye 
yaptıkları rutin bir açıklama başlığı ya da ütopik bir hedef 
olamaz. Barış, uğruna mücadele edilmesi gereken, kaza-
nılması gereken politik bir mücadele başlığıdır.

İktidar partisi AKP için “barış”; muhaliflerin ses çıkarama-
dığı, 6 milyon oy almış bir parti eş başkanının, muhalefet 
milletvekillerinin hapse atılabildiği, Cumartesi annelerinin 
700 haftadır sürdürdükleri çocuklarını arama eylemi-
ne polis saldırısının doğal karşılandığı; bir oy daha fazla 
alabilmek için dinci gericiliğin sosyal yaşamın her yanını 
kapladığı; halklar arasında gerilim ve  düşmanlık tohumla-
rının ekilmeye çalışıldığı; ekonomik kriz karşısında yandaş 
şirketlerin borçları yapılandırma adı altında kamunun sır-
tına yıkılırken, işini isteyenlerin sokağa atıldığı, yasal hak 
olan grevlerinin ertelendiği, yasaklandığı;  geçinemiyoruz 
diyenlerin terörist, vatan haini olarak ilan edildiği bir or-
tamın hakim kılınmasıdır. 

AKP iktidarı için “barış”; milyonlarca emekçi ve muhalifin 
kendileri için yaratılan yeryüzü cehennemine ses çıkar-
madan boyun eğmesi, iktidarla bu koşullarda uyum içinde 
yaşamasıdır.

Emperyalistlerin baş temsilcisi ABD ve bugünkü sözcüle-
ri Trump için “barış”; başta Ortadoğu olmak üzere dün-
yanın her bölgesinde sömürü ilişkilerini sürdürebildikleri, 

yatırımlarını garanti altına aldıkları, savaş ve çatışmalarla 
halkları birbirine kırdırdıkları, enerji başta olmak üzere 
bütün yer üstü ve yer altı zenginliklerine el koyabildikleri 
ve buna kimsenin ses çıkarmadığı bir düzende at koştu-
rabilmektir. 

ABD  ve emperyalizm için “barış”; yüz milyonlarca yok-
sulun kaderine razı edildiği, emperyalizm işbirlikçisi yerel 
iktidarlar aracılığıyla sömürü düzeninin devam ettirilme-
sidir.

Oysa, emekçiler için, kadınlar için, ezilen halklar için ba-
rış; emeğinin karşılığını alabilmektir. 

Halkların eşit ve özgür birlikteliğinin sağlandığı, demok-
ratik taleplerinin karşılandığı bir toplumsal mutabakattır. 
Halkların kardeşliğidir. 

Sadece bugünü değil geleceği de savunan ekolojik bir ya-
şamı hakim kılmaktır. Ötekileştirmenin ortadan kalkma-
sıdır. Derelerin özgür akmasıdır. Kadın erkek eşitliğidir. 
Çocuğun da hakları var diyebilmektir. Türcülüğü reddet-
mektir. Göçmenleri düşman görmemek, dayanışmayı 
büyütmektir.

2018 dünyasında, Ortadoğu coğrafyasında Türkiye’de 
her şeye rağmen barışı savunmaya kararlı emek ve mes-
lek örgütleri olarak;

Savaşlarda, çatışmalarda yitirilen milyonlarca insanın anısı 
önünde saygıyla eğiliyor, emekçilerin ve ezilen halkların 
kendi hakları için yürüttükleri mücadelenin en temel baş-
lığının barış olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. 

Örgütlü ve kararlı bir mücadele ile barışı bu topraklarda 
kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Tabipleri Birliği
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BUGÜNÜN TEK ADAM REJİMİ, 
12 EYLÜL HUKUKUNUN EN YÜKSEK AŞAMASIDIR!

12 Eylül Darbesi’nin 38. yıldönümü nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 
basın açıklaması yapıldı.

12 Eylül Askeri Darbesi’nin otuz sekizinci yılındayız. Ül-
kemize derin acılar yaşatan ve toplumumuzda onarıla-
maz yaralar açan 12 Eylül Darbesi otuz sekiz yıldır hü-
küm sürmeye devam ediyor.

12 Eylül’ün ürünü olan neoliberal uygulamalar ve antide-
mokratik yasalar, 38 yıl boyunca iktidarda bulunan tüm 
siyasi partilerin ortak politikası haline geldi. Otuz sekiz 
yıl boyunca ülkeyi yöneten siyasi iktidarlar, 12 Eylül’le 
hesaplaşmak yerine, 12 Eylül’den aldıkları güçle kendi ik-
tidarlarını sağlamlaştırmanın yolunu aradılar.

Bugün ekonomik alanda yaşadığımız krizin temellerinde, 
12 Eylül Darbesi sonrasında uygulanma imkânı bulan 24 
Ocak kararları ve neoliberal dönüşüm politikaları yat-
maktadır. 38 yıl boyunca iktidarda bulunan siyasi parti-
lerin birbiriyle yarışırcasına gerçekleştirdiği özelleştirme, 
piyasalaştırma, kuralsızlaştırma uygulamaları ülkemizde 
sistematik olarak ekonomik krizler yaşamasına neden 
olmaktadır.

Toplumumuzu her geçen gün derin bir ayrışma ve parça-
lanmaya doğru sürükleyen gerici, mezhepçi, laiklik karşıtı 
ve şovenist politikalar, 12 Eylül Darbesi’yle birlikte bir 
devlet politikası haline getirilen Türk-İslam Sentezi anla-
yışının ürünüdür.

Ekonomiyi ve toplumsal yaşamı düzenleyebilmek için 12 
Eylül Darbecileri tarafından uygulanan baskıcı, antide-
mokratik uygulamalar, aradan geçen 38 yıl boyunca farklı 
biçimleriyle sürmeye devam etmiştir. 

Muhalif kesimlerin hukuksuz biçimde cezaevinde tutul-
ması, yayın organlarının kapatılması, akademisyenlerin 
susturulması, emek-meslek örgütlerinin baskı altına alın-
ması gibi uygulamalar, 12 Eylül geleneğinin ne kadar canlı 
olduğunu göstermektedir.

24 Haziran seçimleri sonrasında uygulamaya konulan tek 
adam rejimi, 12 Eylül Hukukunun en yüksek aşamasıdır! 
12 Eylül’de temelleri atılan ekonomide neoliberal, top-
lumsal yaşamda muhafazakâr, siyasette otoriter yönetim 
anlayışı tek adam rejimi altında kurumsal ve anayasal bir 
nitelik kazanmıştır. 12 Eylül Darbesi’nin yarattığı acıların 
ve toplumsal sonuçların ortadan kalkması, 12 Eylül uygu-
lamalarının tümüyle ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. 

Ülkemizin üzerine derin bir kâbus gibi çöken 12 Eylül 
karanlığıyla ve onun en yüksek aşaması olan tek adam 
rejimiyle mücadele etmeye devam edeceğiz!

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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3. HAVALİMANI İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ TALEBİMİZ, 
MÜCADELELERİ MÜCADELEMİZDİR!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 3. Havalimanı’nda işçilerin, iş cinayetleri ve çalışma koşullarına karşı eyleme 
geçmesine ilişkin olarak 15 Eylül 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İş cinayetlerine ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı iş 
bırakan 3. Havalimanı işçilerinin talepleri 15 Eylül 2018 
Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleşen polis ve jandar-
ma baskınıyla bastırılmak istendi. Yaklaşık 500 işçi, dev-
letin kolluk güçleri tarafından gözaltına alınarak, taşeron 
şirketlerin araçlarıyla karakollara taşındı.

Soruyoruz: “İş kazalarına karşı önlemler alınsın, yatak-
haneler-banyolar temiz olsun, tahtakurusu sorunu çö-
zülsün, maaşlar elden verilmesin, SGK ve vergi hırsızlığı 
yapılmasın, ücretler zamanında ödensin” taleplerini kar-
şılanamayacak talepler olarak görüp işçilere saldırı emrini 
veren irade kimdir?

Hukuk dışı ve insanlık dışı 18. yüzyıl çalışma koşulları sona 
erdirmek yerine işçilerin üzerine kolluk gücü gönderil-
mesi, işverenler ile ülkeyi yönetenlerin ortaklığının açık 
bir itirafıdır. 

Jandarma karakollarının önündeki taşeron şirket imzalı 
“gözaltı” araçları bu düzenin sembolü olarak tarihe geç-
miştir. Belli ki devletin bir çok ihalesinin torpillisi olan, 
vergileri sıfırlanan, doğayı yok eden, emeği yok sayan 
projeleriyle bilinen, millete yönelik küfürleriyle namlanan 
3-5 şirketin güvenliği, işçilerin iş güvenliğinden, sağlığın-
dan, yaşamındanönemlidir.  

AKP iktidarı “köle değiliz” diyen havalimanı işçilerini gö-
zaltına alarak, Türkiye’nin tüm işçi ve emekçilerine “Ha-
yır kölesiniz” yanıtı vermiştir. 

İnsanlık dışı çalışma çalışma koşullarını, devletin zor aygıt-
ları kullanılarak dayatanlar bilsin ki, 29 Ekim’de bir siyasi 
gösteri ile açmak istedikleri Havalimanı, doğa katliamıyla, 
işçi ölümleriyle, işçilerin haklı taleplerinin zor kullanarak 
ezilmek istenmesiyle, yandaşları zengin eden döviz üze-
rinden garantili sözleşmelerle anılacaktır. 

Bu kara lekelerin daha da büyümemesi için gözaltına alı-
nan işçiler derhal serbest bırakılmalı, işçilerin tüm talep-
leri karşılanmalıdır. 

- Habersiz şekilde işten atılanlar işe iade edilsin.

- Servis sorunu çözülsün.

- Yatakhane, lavabo, banyo temizlikleri düzenli olarak ya-
pılsın, tahtakurusu sorunu çözülsün.

- Maaşların tamamı hesaba yatırılsın, elden maaş ödemesi 
yapılmasın.

- Geçmişe dönük ödenmeyen ücretler ödensin.

- 6 aydır maaşları yatırılmayan işçilerin ödemeleri yapılsın.

- İş cinayetleri çözülsün.

- Revir personeli işçilerle ilgilensin, gerekli sağlık malze-
melerinin temini sağlansın, işçilere dönük aşağılayıcı mu-
amele engellensin.

-İşçi ve formenler aynı yemekhanede yemek yesin.

- Sorunlara sebep olan İGA yetkilileri görevden alınsın.

- Bayram ikramiyesi verilsin.

- Azerbaycanlı işçilerin bulunduğu ekibin başı Selim Öz-
türk, yarattığı mağduriyet dolayısıyla işten atılsın.

- İşçi kıyafetleri verilsin.

- Serviste geçen süre mesai olarak verilsin.

- Bu taleplerin kabul edildiği basın karşısında okunsun.
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19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 
DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ!

19 Eylül 1979 İş Bırakma Eyleminin 39. Yıldönümünde 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

Bugün 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şe-
hir Plancıları Dayanışma günü. 19 Eylül 1979 tarihinde 
TMMOB’nin çağrısıyla Türkiye’nin 55 farklı ilinde, 740 iş-
yerinde gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin otuz doku-
zuncu yıldönümü. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
hayatın her alanında, üretimin her aşamasında önemli bir 
yer tuttuğunu gösteren bu eylem, TMMOB’nin mücade-
le tarihinde önemli bir yer tutmaktadır.

19 Eylül tarihi, maden ocaklarından enerji santrallerine, 
fabrikalardan tarlalar, şantiyelerden bürolara dek farklı 
işyerlerinde çok zor koşullar altında görev yapan mühen-
dis, mimar ve şehir plancılarının meslek onurlarına, özlük 
haklarına ve alın terlerine sahip çıktıklarını ilan ettikleri 
tarihtir.

19 Eylül tarihi, bu ülke için düşünen, planlayan, üreten 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi öz güçleri-
nin farkına vardığı tarihtir.

19 Eylül tarihi, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ya-
şadıkları ülkenin geleceği hakkında söz sahibi olduklarını 
gösterdikleri tarihtir.

Bu yüzden bu anlamlı gün, “TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlanmakta 
ve her yıl yeniden hatırlanmaktadır.

Bundan otuz dokuz yıl önce yapılan iş bırakma eyleminin 
temel talebi çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve insan-
ca yaşanabilecek bir ücret olmuştu. Aradan geçen otuz 
dokuz yıla rağmen, bu temel sorunun devam ettiği görül-
mektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancıları günümüz-
de de gerek kamuda gerekse özel sektörde kötü çalışma 
koşulları altında, yetersiz ücretlerle çalışmaya devam et-
mektedir.

Son birkaç gündür kamuoyuna yansıyan, Türkiye’nin en 
büyük şantiyesi 3. Havalimanındaki çalışma ve yaşam 
koşulları, ülkemizde emekçilerin içinde bulunduğu zor 
koşulların aynasıdır. Daha fazla sömürü uğruna insanla-

rın hayatlarını hiçe sayan bu insanlık dışı çalışma koşulları 
derhal düzeltilmelidir.

İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, 
özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları 
olmaya devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz derin 
ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle ge-
çinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatla-
rını zorlaştırmaktadır. Bugün içinde bulunduğumuz krizin 
nedeni, üretim yerine ranta, sanayileşme yerine inşaata, 
teknoloji yerine betona, planlı kalkınma yerine sıcak para 
akışına dayalı bir ekonomik yapı kurulmasıdır. Yanlış eko-
nomi politikaları sonucu ortaya çıkan bu krizin bedelini, 
emeğiyle geçirenler değil, bu krizi ortaya çıkaranlar öde-
melidir.

Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının bu-
gün karşı karşıya olduğu sorunlar sadece ekonomik sıkın-
tılar değildir. Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam 
rejimi altında emeğimiz değersizleşirken, özlük hakları-
mız da giderek budanmaktadır.

Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret proto-
kolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesiyle 
yeni bir boyut kazanan özlük haklarımıza yönelik saldırı-
lar, sistematik biçimde artmaktadır.

Mayıs ayında çıkartılan İmar Affı yasasında yer alan bir 
madde ile “teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenle-
rin” Yardımcı Kontrol Elemanı adı atında yapı denetim 
sistemine eklenerek, mühendislik mesleğinin uygulama 
alanlarından birisi daha farklı meslek gruplarına açılmış-
tır. Yapı Denetim sistemi teknikerlere açılırken, KHK’lar 
ile hukuksuz biçimde kamudan ihraç edilen mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının yapı denetim şirketlerinde 
görev yapmaları engellenerek bu arkadaşlarımızın yaşa-
dıkları mağduriyet daha da artırılmıştır.

Meslek alanımıza ilişkin saldırıların son örneklerinden bi-
risi de, yapı ruhsatlarındaki proje müelliflerinin imza ge-
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rekliliğinin kaldırılması olmuştur. Meslektaşlarımız hak ve 
yetkilerini kaybetmesine neden olan bu uygulama uzun 
yıllardır mücadele ettiğimiz “sahte proje müellifliği”nin ve 
sorunlu-denetimsiz projelerin önünü açmıştır.

Tüm bu düzenlemeler, sadece meslek alanlarımızı hedef 
almakla kalmıyor, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mi-
marlık, şehir plancılığı hizmeti almasını da engelliyor. Bu 
durumun toplumumuza maliyeti, daha güvensiz yapılar, 
daha fazla yıkım, daha çarpık bir kentleşme olarak yan-
sımaktadır.

Bilimi, tekniği ve yaratıcı fikirleri sistematik olarak de-
ğersizleştiren bu politikalar sadece teknik elemanların 
yaşamlarını değil, ülkemizin geleceğini de tehdit etmek-
tedir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak 
ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini 
korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplu-
mun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamak-
tadır. Bizler bu anlayışlar, mesleğimize ve meslektaşları-
mıza sahip çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak 
geleceğine de sahip çıkıyoruz.

Tek adam rejimi, birliğimizin bu toplumcu rolünden ve 
tavrından açık biçimde rahatsız olmaktadır ve bunu her 
fırsatta dile getirmektedir. Temmuz ayı içerisinde yayın-

lanan 5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bir-
likte, Devlet Denetleme Kurulu’na anayasaya ve yasalara 
aykırı yetkiler tanınarak, Birliğimiz ve diğer emek-meslek 
örgütleri baskı altına alınmaya çalışılmaktadır.

Devlet Denetleme Kurulunun bir denetleme organı ol-
maktan çıkartılarak adeta yargı organı biçiminde hareket 
etmesini sağlayan bu düzenleme, sadece meslek örgü-
tümüzü hedef almamakta, mahkemelere ait olan yargı 
yetkisinin alenen gasp edilmesi anlamına da gelmektedir.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve meslek örgütlülü-
ğümüzü hedef alan bu saldırılar karşısında sessiz kalma-
yacağız. 19 Eylül 1979’un 39. yılında bir kez da hatırlat-
mak isteriz ki, bu ülkenin onurlu ve direngen mühendis, 
mimar ve şehir plancıları vardır ve yaşanan bu haksızlıkla-
ra, bu saldırganlığa asla boyun eğmeyecektir.

Bu anlayış ve kararlılıkla 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şe-
hir Plancıları Dayanışma Gününü bir kez daha kutluyoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

Yaşasın Mücadelemiz!

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLÂNCILARI DAYANIŞMA 
GÜNÜ’NDE BASIN AÇIKLAMASI ENGELLENDİ

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun “19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plâncıları Dayanışma Günü” dolayısıy-
la, Sakarya Caddesi’nde yapacağı basın açıklaması Ankara Valiliği kararıyla polis tarafından engellendi. Engellemelerin 
ardından TMMOB binası önüne gelen kalabalığa bu kez polis burada müdahale etti ve basın açıklaması yapılması bu-
rada da engellendi. Bu engellemenin ardından açıklama zorunlu olarak TMMOB binasında yapıldı. Açıklamada Valiliğin 
engelleyici tutumu kınandı. Açıklamayı Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu okudu. Açıklamaya 
TMMOB Yönetim Kurulu, Oda Başkanları ve çok sayıda mühendis, mimar ve şehir plancısı ile İKK Bileşenleri katıldı.
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KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARININ ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR!

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararlar uyarınca, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının ücretlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi için TMMOB tarafından kampanya başlatıldı.

45. Genel Kurulumuzda kamuda çalışan mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının sorunları ve bu sorunlara ilişkin 
çözüm önerileri tespit edilmiş ve bununla ilgili çalışma yü-
rütülmesi için TMMOB Yönetim Kurulu yetkilendirilmişti.

Genel Kurul’da yürütülen tartışmalar ve alınan karar uya-
rınca, söz konusu sorunlar ve çözüm önerilerini kapsayan 
bir dilekçe, 2019 Yılı Bütçesi hazırlıkları sırasında dikkate 
alınabilmesi için, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanlığı-
na, Milletvekillerine, Bakanlıklara, Devlet Personel Baş-
kanlığına, TBMM’de Grubu bulunan Siyasi Partilere ve 
Meclis Grup Başkanvekillerine gönderildi.

Kampanya kapsamında resmi kurum ziyaretleri, işyeri 
toplantıları ve sosyal medya çalışmaları gerçekleştirilerek 
kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
ücretlerinin ve diğer özlük haklarının iyileştirilmesi doğ-
rultusunda çalışmalar yapılacak.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından gönderilen dilekçe şöyle:

Sayın .............................................

Bizler, ülkemizde gerek kamu gerekse özel sektörde her 
türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetleri-
ni; planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işle-
rine ait görev-yetki ve sorumlulukları üstlenen, sayısı 550 
bini aşan mühendis, mimar ve şehir plancılarıyız.

Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin ölçüsünün, bir kamu 
hizmeti olan mühendislik hizmet alanlarındaki gelişmişlik 
düzeyi ve bu meslek mensuplarından o ülkenin hak ettiği 
hizmetleri alması ile doğru orantılı olduğu aşikardır.

Bu gerçekliğe karşın özellikle son 25 yılda, kamuda çeşitli 
statülerde çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının ekonomik ve sosyal koşulları, 
üstlendikleri sorumluluklara ve almış oldukları eğitime 
uymayan bir düzeye geriletilmiş, kamudaki mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının mesleki iş alanları farklı ve/

veya yardımcısı sayılabilecek branştaki alt grup teknik 
elemanların görevlendirilmesi ile daraltılmış, kamu ça-
lışanı üyelerimizin gerek ücretleri gerekse özlük hakla-
rı açısından içine düşürüldükleri durum kriz aşamasına 
gelmiş ve meslek onurlarını koruma sınırlarını zorlamaya 
başlamıştır.

Konu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğimizin 
son Genel Kurulunda tüm ilgili meslek odalarının yetkili 
temsilcileri tarafından ısrarla dile getirilmiş ve bu konuda 
Yönetim Kurulumuza ilgili makamlarla temas kurarak çö-
züm aranması görevi verilmiştir.

TMMOB olarak, kamu çalışanı mühendis, mimar, şehir 
plancılarının ekonomik sorunlarının çözümünde son de-
rece önemli gördüğümüz, kamuoyunda da haklılığı kabul 
edilen ve ivedilikle çözüme kavuşturulmasını beklediği-
miz taleplerimiz şunlardır:

1- Din görevlisi, hemşire, öğretmen, polis, askeri perso-
nel, tabip, diş hekimi, hakim, savcı vb. kamu çalışanları-
nın emekli aylık ücretlerine yapılan zam ve iyileştirmeler 
kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışmış mühendis, 
mimar ve şehir plancılarına da yapılarak ek göstergeleri 
ayrımsız 4800-6400 arasında yükseltilmelidir.
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2- Ücret eşitsizliği yaratması nedeniyle başta mühendis, 
mimar ve şehir plancıları olmak üzere kamu çalışanlarının 
tümünde aynı hizmeti üretirken farklı statülerde çalıştırıl-
ma ve arazi tazminatı gibi farklı ücret alma uygulamaları-
na son verilmelidir.

3- Devlet Personel Başkanlığının verilerine göre 2001 
yılında 13 bin düzeyinde iken 2018 yılı başında 210 bin 
düzeyine çıkmış olan sözleşmeli personel uygulaması, 
kapsam dışı personel statüsü ve buna bağlı olarak yara-
tılan ücret dengesizliği ve çifte standart ortadan kaldırıl-
malıdır.

4- OECD’ye üye ülkelerde ortalama her 15 kişiye bir 
kamu çalışanı istihdam edilirken, bu rakam ülkemizde 
her 34 kişiye bir kamu çalışanı şeklindedir. Yıllardır üre-
tim, yatırım, eğitim, istihdam planlaması yapılmadığı için 
on binlerce mühendis mimar ve şehir plancısı ya işsiz 
durumundadır ya da meslekleri dışında çalışmak zorun-
da kalmaktadır. Hal böyle iken yabancı ya da yurtdışın-
dan personel istihdamı ve danışmanlık hizmeti alınması 
uygulamalarına son verilmeli, ülke ortalaması göz önüne 
alındığında, kamu çalışanı sayısının olması gereken ihtiyacı 
karşılayabilmesi, teknik ihtiyacın giderilmesi, denetimle-
rin alanında uzman kişilerce yapılabilmesi amacıyla kamu-
da atama bekleyen binlerce mühendis, mimar ve şehir 
plancısının istihdamı sağlanmalıdır.

5- Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel Hiz-
met Tazminatının tavan oranı arttırılarak en az %260 
olmalıdır ve bu oran emekli aylık ücretlerine de yansı-
tılmalıdır. (Bugün kamuda çalışan bir mühendis %160 
oranında özel hizmet tazminatı alırken Uzman Doktor¼ 
%215, TSK personeli Yüzbaşı %180, Albay %260-
%280 almaktadır.)

6- Yıllara göre bazı meslek mensupları aylık ücretlerini 
belirten aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere;

yıllar içerisinde kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının diğer meslek gruplarına oranla mağduriyet-
leri daha da artmıştır. Bu durum ivedilikle düzeltilerek 
meslektaşlarımızın aylık ücretleri ve sosyal hakları eşde-
ğer meslek disiplinleri düzeyine yükseltilmelidir.

TMMOB olarak; ülke ve toplum yararına bütüncül kal-
kınma anlayışı kapsamında ve kamu çalışanı üyelerinin 
haklarını koruma bilinciyle, ülkemizdeki her projenin, her 
çalışmanın planlanmasından yaşama geçirilmesine kadar 
sorumluluklar üstlenen denetleyen, hak edişlere imza 
koyan, ülke imarının, sanayinin, tarımının, madenciliğinin, 
ormancılığının ve üretiminin temel unsuru olan, teknik 
ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla, ülkemizin 
kalkınması açısından vazgeçilmez bir yere sahip olan 
kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
özlük hakları ve ekonomik sorunlarının ivedilikle aşılması 
gerektiğini savunmaktayız.

Ülkemiz kalkınmasının lokomotifliğini yapan mesleklerin 
başında gelen mühendis, mimar ve şehir plancılarına hak 
ettikleri özlük haklarının verilmesi ve bu konuda gerekli 
iyileştirilmelerin yapılması hususunda gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: KRİZİN BEDELİNİ ÖDEMEYECEĞİZ! 
EMEĞİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN OMUZ OMUZA!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ülkemizde yaşanan ekonomik krize ilişkin 26 Eylül 2018 tarihinde ortak bir basın 
açıklaması yaptı.

Bugün ülkemiz çok ciddi bir ekonomik krize sürüklen-
mektedir. Ülkeyi yönetenlere göre “kriz mriz yok” ama 
çarşıda, pazarda, fiyat etiketlerinde, faturalarda zam üs-
tüne zam var! Enflasyon karşısında eriyen alım gücümüz, 
küçülen ekmeğimiz var. Artan işsizlik, iflaslar, toplu işten 
çıkarmalar var! Yükselen geçinemiyoruz çığlıkları, umut-
suzluğun pençesinde son verilen yaşamlar var. İlaçları 
verilmeyen hastalar, sağlıkta ve eğitimde kemer sıkma 
politikaları var. İnsanca çalışmak isteyen işçilere atılan 
gaz bombaları var. Hakkını arayan emekçiye toplu gö-
zaltı ve tutuklamalar var. Türkiye halkının yüzde 99’u için 
giderek ağırlaşan yoksullaşma ve işsizlik gerçeği var iken,  
ülkeyi yönetenlere göre, tek sesli medyaya göre, krizi fır-
sata çevirmek isteyen bir avuç patrona göre, kısacası çok 
ufak bir azınlığa göre “kriz mriz yok”.

Bugün yüzde 99’un insanca çalışma ve yaşama hakkını 
tehdit eden krizi çıkaran, “kriz mriz yok” diyen yüzde 
1’dir. Ülkemizi büyük bir yıkımın eşiğine getiren neoli-
beral politikaları yıllardır kimler hayata geçirdiyse krizin 
sorumlusu da onlardır. 

Türkiye’yi sermaye için cazip bir ülke yapmak adına, 
emeğin en temel haklarını, şeker fabrikalarından kağıt 
fabrikalarına kamu birikimini özelleştirmeler yoluyla talan 
eden, sosyal hak olarak tanımlanması gereken kamusal 
hizmetleri, yerli tarımsal üretimi, kentleri, doğayı imha 
eden politikaları hayata geçiren AKP iktidarı krizin başlıca 
sorumlusudur.

AKP iktidarının sürdürdüğü, ithalata, betonlaşmaya, dış 
borçlanmaya, ranta, spekülasyona dayalı ekonomik mo-
del hızla çökerken, faturayı ödemesi gereken bu modelin 
mağduru olan işçiler, emekçiler, emekliler, köylüler, dar 
gelirliler değil bu model sayesinde küplerini dolduranlar 
ve iktidarlarını kuranlardır.

Bugün üçte ikisi özel sektöre ve bankalara ait 467 milyar 
dolar dış borç, AKP politikaları sayesinde küpünü doldu-
ran küçük bir azınlığın borcudur. Sendikal örgütlenmenin 
engellendiği, onbinlerce kamu emekçisinin ihraç edildiği, 
grevlerin yasaklandığı, kamu emekçilerinin yandaş kon-

federasyonla birlikte yoksulluğa ve yoksunluğa mahkum 
edildiği, hak aramanın bastırıldığı bir ortamda elde edilen 
yüksek kar oranlarını paylaşmayanlar bugün zararlarını 
ve borçlarını halkın sırtına yıkmaktadır. “Nimete” kim-
seyi ortak etmeyen yüzde 1’lik bir kesim, külfeti nüfusun 
yüzde 99’unun üzerine yıkmaya çalışmaktadır. Krizi yara-
tanlar fırsattan istifade İşsizlik Fonunu yağmalamanın, kı-
dem tazminatına el uzatmanın ve zorunlu BES adı altında 
emekçinin cebinden finans tekellerini beslemenin yolunu 
aramaktadır.

Ekonomik büyüme söz konusu iken, bunun bedelini yok-
sullaşmayla, gelir dağılımı ve vergi adaletsizliğiyle, iş ci-
nayetleriyle, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamusal 
hizmetlerin ticarileşmesiyle, fabrikalarımızın satılmasıyla 
ödeyen bu ülkenin işçileri, kamu çalışanları, tüm emek-
çileri yaşanan kriz sürecinde borçlu değil alacaklı konu-
mundadır.

Halkın yüzde 99’unun borçlu değil alacaklı olduğu bilin-
ciyle, bize dayatılan yoksullaşmaya, işsizliğe, çocuklarımı-
zın sağlıksız büyümesine, giderek kötüleşen çalışma ve 
yaşam koşullarına karşı mücadele kararlılığımızı bir kez 
daha ifade ediyoruz.

İşsizlik, zamlar, yoksulluk kader değildir ve kriz, toplu-
mun emeğiyle geçinen çoğunluğunu koruyan, kamucu 
politikalarla önlenebilir. Ücretlerin artırılmasından toplu 
işten çıkarmaların yasaklanmasına, kamu hizmetlerine 
zam yapılmamasından vergi adaletine dair somut, uygula-
nabilir politikalarla işsizlik de yoksullaşma da önlenebilir.

Bizler örgütlü olduğumuz her yerde “krizin bedelini öde-
meyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, yüzde 99 korunsun” ta-
lebiyle düzenleyeceğimiz etkinlik ve eylemlerimizi emek 
ve meslek örgütleriyle, yerel emek ve demokrasi güçle-
riyle ortaklaştırıp yaygınlaştıracağız.

“Krizin bedelini ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, 
yüzde 99 korunsun” fikri etrafında buluşabilecek herkesi, 
emeğin haklarını savunmak için omuz omuza mücadeleyi 
büyütmeye çağırıyoruz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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TMMOB 45. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
45. Dönem TMMOB I. Danışma Kurulu toplantısı, 29 Eylül 2018 tarihinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.

Danışma Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın açış konuşmasıyla başladı. 

Ardından TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB 
Olağan Genel Kurulu sonrası TMMOB’ye bağlı Odalar, İl 
Koordinasyon Kurulları, örgüt içi toplantıları, etkinlikler 
ve yayınlar konusunda geniş kapsamlı bir sunum yaptı.

300’e yakın TMMOB Yöneticisinin  katıldığı toplantıda 
sırasıyla; Danışma Kurulu üyeleri Eyüp Muhçu (MO), 
Tevfik Peker (MMO), Hüseyin Hakan (HKMO), Yunus 
Yener (MMO), Gülin Onat Bayır (BMO), Hüseyin Alan 
(ŞPO), Ali Salman (MO), Doğan Hatun (TMMOB Diyar-
bakır İKK Sekreteri), Kemal Zeki Taydaş (GIDAMO), 
Ali Uğurlu (KMO), Mehmet Soğancı (TMMOB YK eski 
BAŞKANI - MMO), İlhan Demiröz (ZMO), Battal Kılıç 
(MMO), Yılmaz Eren (HKMO), Kenan Seçkin (TMMOB 
Gaziantep İKK Sekreteri), Hasan Kemal Öztürk (MMO), 
Cevahir Efe Akçelik (TMMOB İstanbul İKK Sekreteri), 
İbrahim Saral (EMO), Bedri Tekin (MMO), Neşet Ay-
kanat (TMMOB Eskişehir İKK Sekreteri), Alaaddin Ek-
sin (MMO), Işık Gürbulak (EMO), Zeki Arslan (MMO), 
Aysel Can Ekşi (MO), Kadir Dağhan (GIDAMO), Hü-
seyin Kargın (MO), Doğan Albayrak (MMO) ve Saadet 
Çağlın(KMO) konuştu.

“TMMOB 45. Dönem Çalışma Programı, Devlet De-
netleme Kurulu mevzuatında yapılan değişikler ile mü-
cadele, TMMOB çalışmaları, ülkemizde yaşanan süre-
cin değerlendirilmesi” gündemiyle toplanan I. Danışma 
Kurulunda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın açılış konuşması şöyle:

“45. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantımıza hoş geldi-
niz. Hepinizi şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına 
selamlıyor ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Başta içinde bulunduğumuz bu güzel mekana adını veren 
Teoman Öztürk olmak üzere, bugüne kadar TMMOB 
mücadelesine emek vermiş, TMMOB adını ülkemizin ta-
rihine yazmış tüm arkadaşlarımıza selam olsun diyerek 
45. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısını açıyorum. 45. 
Olağan Genel Kurulumuzu bundan 4 ay önce gerçekleş-
tirdik ve bu 4 aylık kısa süre içerisinde ülkemizde çok bü-

yük bir dönüşüm yaşandı. Genel Kurulda yürüttüğümüz 
tartışmalarda ve Genel Kurul Sonuç bildirgesinde, 24 Ha-
ziran Seçimlerinin basit bir seçim olmadığını, oylanacak 
olanın ülkedeki parlamenter demokratik rejim olduğunu 
açık biçimde dile getirmiştik. 

24 Haziran seçimleri öncesinde ve sonrasında yaşanan-
lar, seçimlere ilişkin uyarı ve öngörülerimizde ne denli 
haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi. OHAL koşul-
ları altında, antidemokratik bir seçim yasasıyla ve sandık 
güvenliği hiçe sayılarak yapılan seçimlerde İktidar Partisi 
istediği sonuçları elde etti. 

24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim-
leriyle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin belirli bir ta-
rihsel dönemi tümüyle sona erdi. Güçler ayrılığı esasına 
dayalı parlamenter rejim kaldırılarak, yasama, yürütme 
ve yargı erklerinin cumhurbaşkanında toplandığı yeni bir 
rejim kuruldu. Hepiniz biliyorsunuz seçimler sonrasında 
yapılan kutlamalar ve mazbata etkinlikleri, seçim galibi-
yeti kutlamasından çok yeni bir rejim kuruluşu kutlaması 
biçiminde gerçekleştirildi. Onlarca yurttaşımızın hayatını 
kaybettiği Çorlu Tren Kazası bile Erdoğan’ın kutlamaları-
nın önüne geçemedi.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesi sonrasında birbiri ardına 
yayınlanan kararnamelerle ülkenin idari yapısını tümüyle 
yeniden biçimlendirildi. Ülkenin adeta omurgası niteli-
ğindeki bakanlıklar, genel müdürlükler, kurumlar, kuru-
luşlar, yasalar, yönetmelikler birer kararname ile kaldı-
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rıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle tümüyle Tek 
Adam’a bağımlı yepyeni bir idari yapılanma inşa edildi. Bu 
inşa süreci halen devam ediyor.

Yapılan düzenlemeler arasında, Anayasa’nın 135. madde-
si uyarınca özel kanunlarla kurulan, TMMOB gibi kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ve meslek 
alanlarımızla ilgili birçok kanunda yapılan değişiklikler 
de bulunmaktadır. Bu değişikliklerin bütününe baktığı-
mızda amacın, TMMOB gibi meslek örgütlerinin, emek 
örgütlerinin, hatta üniversitelerin kamuya ilişkin politika 
üreten kurul ve kurumlarda yer almasının tamamen en-
gellenmek istendiği görülmektedir. Kamu adına söz söy-
leyecek, politika önerecek kurum ve kuruluşların kamu 
yönetimiyle tüm bağı kesilmiştir.

Bu değişikliklerden en önemlilerinden birisi, Devlet De-
netleme Kurulu’nun yapısı, işleyişi ve yetkileri hakkında 
yayınlanan 5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi-
dir. Devlet Denetleme Kurulunu bir denetleme organı 
olmaktan çıkartarak adeta yargı organı haline getiren bu 
kararnameyle, Birliğimiz ve diğer emek-meslek örgütleri 
baskı altına alınmaya çalışılmaktadır.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz çalışma döneminde 12 

Eylül döneminde kuruluş kanunumuza eklenen ancak hiç 
uygulanmayan “meslek kuruluşlarının idari ve mali de-
netimi” ile ilgili kanun maddesini kullanarak Birliğimiz ve 
Odalarımızı vesayet altına almaya çalışmışlardı. 

Hiç kuşkusuz DDK’nın görev ve yetki alanını maksadını 
aşacak şekilde genişleten bu yeni düzenleme de emek 
ve meslek örgütleri üzerinde tahakküm kurma yönünde 
sürdürülen politikalara hizmet etmek üzere yapılmıştır.

Ancak bilinmelidir ki baskılar karşısında boyun eğmeye-
cek, emeğimize, mesleklerimize, meslek alanlarımıza ve 
meslek örgütlerimize yönelik her türlü etkisizleştirme, 
tasfiye etme ve cezalandırma girişimine karşı mücadele-
ye devam edeceğiz.

Ülkenin idari yapısı bu denli köklü biçimde değişirken, 
toplumun büyük bir baskı altında tutulmaya devam ediliyor.

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 3 aylığına 
ilan edilen ve kısa bir dönem süreceği ifade edilen OHAL 
tamı tamına 2 yıl sürdürüldü. Bu iki yıl boyunca çıkarılan 
kararnamelerle onlarca yasal değişiklik ve idari düzenle-
me yapıldı; aralarında mühendis, mimar ve şehir plancı-
sı meslektaşlarımızın da olduğu 135 binin üzerine kamu 
çalışanı sorgusuz sualsiz işlerinden atıldı; yüzlerce kurum 
ve kuruluş kapatıldı. OHAL gerekçesiyle en temel hak ve 
özgürlükler kullanılamaz hale getirildi.

Olağanüstü hal rejimi 20 Temmuz 2018 tarihi itibariyle 
sona erdi. Fakat OHAL kaldırılmadan yapılan yasal dü-
zenlemelerle OHAL fiilen 3 yıla çıkarılmış oldu. Her 3 
ayda bir OHAL’i uzatmak yerine, 3 yıl sürecek bir fiili 
OHAL düzeni ilan edilmiş oldu.

Yeni düzenlemeyle toplantı ve gösteri yasakları, sokağa 
çıkma yasağı, şehre giriş-çıkış yasağı, ihraçlar, uzun gö-
zaltı süreleri gibi pek çok uygulama Valiler ve Merkezi 
idare tarafından OHAL dönemindekine benzer biçimiy-
le uygulanmaya devam edecek. Biliyorsunuz 19 Eylül’de 
Ankara’da gerçekleştirmek istediğimiz basın açıklaması 
bile bu yeni yasaya dayanarak Valilik tarafından keyfi bi-
çimde yasaklandı. Ankara’da bırakın basın açıklamasını 
halka açık konser düzenlemek bile yasak durumda.

Bilinmelidir ki, yasa ile tanınan bu yetkiler ve uygulama-
lar, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi, çalışma hayatına ilişkin Avrupa Sosyal Şartı ve 
BM İLO Sözleşmeleri gibi uluslararası insan hakları söz-
leşmelerine aykırıdır. 
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Ülkemizin ihtiyacı OHAL’in süreklileştirilmesi değil, 
demokrasi ve özgürlüklerin sınırlarının genişletilerek, 
OHAL ve KHK rejimi ile yaratılan hak kayıplarının orta-
dan kaldırılmasıdır.

Seçimden hemen sonra enflasyondan işsizliğe, yoksul-
laşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her 
alanda kâbusa çeviren kapsamlı bir ekonomik krizle karşı 
karşıya kaldık. Yaşanan krizin nedeni dış güçlerin oyunu 
ya da ABD ile yaşanan rahip krizi değildir. Krizin nedeni, 
üretim yerine ranta, sanayileşme yerine inşaata, teknoloji 
yerine betona, planlı kalkınma yerine sıcak para akışına 
dayalı neoliberal ekonomi politikalarıdır. 

Borçlanarak büyüme anlayışına dayalı bu politika 
Türkiye’de düzenli olarak krizlere yol açmaktadır. Bugün 
de AKP’nin dış kaynaklara dayalı büyüme anlayışı sür-
dürülemez  hale gelince döviz kuru yükselmiş, kurdaki 
yükseliş tamamı ithalata dayalı ekonomideki fiyatların ve 
enflasyonun artmasına neden olmuş, artan enflasyonu 
dizginleyebilmek için yapılan faiz artışları da ekonomik 
durgunluğu ve iflasları beraberinde getirmiştir. 

Krizi anlamak için TÜİK’in şaibeli rakamlarına bakmaya 
hiç gerek yok. Krizin anlamı birbiri ardına kapanan dük-
kanlardır, marketlerde sürekli yapılan zamlardır, ödene-
meyen borçlardır, evlere gelen hacizlerdir. Krizin anlamı 
halkın yaşamının giderek sürdürülemez hale gelmesidir.

“Bizde kriz yok, manüplasyon var” açıklamaları 
Erdoğan’ın yaşamıyla, bizlerin yani halkın dünyasının aynı 
olmadığının bir itirafı olarak görülebilir. Uzun süreden 
beri iki ayrı Türkiye manzarası öne çıkıyor:

Bir yanda, borçlarını ödeyemediği için Meclis kapısında 
kendisini ateşe verenlerin Türkiyesi var; diğer yanda aynı 
meclis kapısında milyonlarca liralık lüks aracıyla geçerek 
gazetecilere gösteri yapan milletvekillerini dünyası var. 
Bir yanda, büyük zorluklarla, 1600 lira asgari ücretle aile-
sini geçindirmeye çalışanların Türkiyesi var; diğer yanda 
ejder meyveli kokteyleler eşliğinde yapılan saray kokteyl-
leri Türkiyesi var.

Bir yanda, birbiri ardına iflas eden ve borçlarını yapılan-
dırmak için mahkemelere başvuran şirketlerin Türkiye’si 
var; diğer yanda yandaşlara akıtılan kamu kaynaklarının 
Türkiyesi var.

Bir yanda 6 aydır maaş alamadığı için, tahtakurularıyla 
dolu yatakta yatmak zorunda kaldığı için, her gün iş cina-

yetleriyle karşı karşıya geldikleri için canlarına tak eden 3. 
Havalimanı işçilerinin yaşamı var; diğer yanda 500 milyon 
dolarlık özel uçak alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaşa-
mı var.

Bir yanda, çocuğuna okul üniforması alamadığı için üzün-
tüsünde intihar eden yoksul babaların Türkiyesi var; di-
ğer yanda bu kederli yoksulluk haberini yapan muhabiri 
göz altına alan egemenlerin Türkiyesi var.

Kendileri lüks ve şatafat içerisinde, saraylarda yaşayanla-
rın halkın içinde bulunduğu krizi görmesi, anlaması bek-
lenemez.

Az önce de dediğim gibi, Türkiye bir krizler ülkesidir ve 
maalesef bugüne dek yaşanan ekonomik krizlerin faturası 
her zaman halka çıkarılmıştır. Ekonomi her sıkıştığında 
başta eğitim ve sağlık olmak üzere sosyal harcamalarda 
kısıntıya gidilmekte, kemer sıkma adı altında halkımız 
daha da yoksullaştırılmaktadır. Orta Vadeli Program gös-
teriyor ki, önümüzdeki dönemde bizleri, ücretlerin daha 
fazla baskı altına alınması, vergi artışları ve zamlar bekle-
mektedir. 

Krizin sorumluları emekçiler, işçiler, emekliler, çiftçiler, 
memurlar değildir, bedelini de onlar ödememelidir. Be-
del ödemesi gereken, halkın vergileriyle oluşturulan büt-
çeyi başta saray giderleri ve örtülü ödenek harcamaları 
olmak üzere sorumsuzca harcayan iktidarın ta kendisidir.

Neoliberal politikaları sürdürmekte ısrar ederek bu kriz-
den çıkılamayacağı açıktır.

Bu yanlış politikalar bir an önce terkedilerek, rant eko-
nomisi yerine üretim ekonomisinin, sermaye öncelikleri 
yerine kamusal çıkarların, lüks ve savurganlığa dayalı yö-
netim anlayışı yerine tasarrufların, günü kurtarma anlayışı 
yerine planlı kalkınmanın hedeflendiği bir yönetim anlayı-
şı benimsenmelidir.

Devlet bütçesi üzerindeki yükü her geçen gün artan 
Kamu Özel İşbirliği modeliyle yürütülen projeler yeniden 
düzenlenmeli, henüz başlanmamış olanları iptal edilmelidir.

Halkın ihtiyaçlarından ziyade yandaş inşaat şirketlerine 
rant aktarmayı amaçlayan, kamu kaynaklarının gereksiz 
israfına yol açacak Kanal İstanbul gibi projelerden derhal 
vazgeçilmelidir.

100 Günlük İcraat Programı tümüyle gözden geçirilerek, kamu 
kaynaklarını israf eden harcamalar ve projeler durdurulmalıdır.
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Emekçilerin alın teriyle kurulan İşsizlik Fonu’nda topla-
nan paralar amacı dışında kullanılmaktan vaz geçilmeli ve 
kriz döneminde işsiz kalan emekçilerin ve ailelerinin ha-
yatlarını sürdürebilmeleri sağlanmalıdır.

Ülkenin bütün kamusal varlıklarının kontrolüne verildi-
ği Varlık Fonu’nun bütün faaliyetleri durdurulmalı, ülke 
kaynaklarının kriz gerekçesiyle yağmalanmasına engel 
olunmalıdır.

Son dönemde özellikle ABD ve Rusya ile yapılan milyar-
larca dolarlık askeri anlaşmalar iptal edilmelidir.

Krizden çıkış, emperyalist güçlerin, uluslararası tekelleri, 
çok uluslu şirketlerin isteklerine boyun eğmekle değil, 
halkın genel çıkarını gözeten, emekten yana kamucu bir 
anlayışı hayata geçirmekle mümkündür.

TMMOB olarak bizler, yaşadığımı bu derin krizin fatu-
rasının emekçilere ödettirilmemesi için, halktan yana 
kamucu politikaları savunacak, bu doğrultuda emek ve 
meslek örgütleriyle yan yana mücadele edeceğiz. 

Bu kapsamda Çarşamba günü DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB olarak kamuoyuna mücadele kararlılığımızı  belirten 
ve tüm toplumsal muhalefeti mücadeleyi yükseltmeye 
çağıran bir bildiri yayımladık. Önümüzdeki hafta içeri-
sinde İstanbul ve Ankara’da emek ve meslek örgütlerini, 
demokrasi güçlerini davet ettiğimiz geniş katılımlı toplan-
tılar düzenleyeceğiz.

45. dönemimizin ilk Danışma Kurulu toplantısı üç gün-
dem maddesinden oluşuyor. İlki “TMMOB 44.Dönem 
Çalışma Programı”, ikincisi “Devlet Denetleme Kurulu 
mevzuatında yapılan değişikler ile mücadele”, üçüncüsü 
ise “TMMOB Çalışmaları ve ülkemizde yaşanan sürecin 
değerlendirilmesi”.

TMMOB 45.Dönem Çalışma Programımızı da her zaman 
olduğu gibi, bilim ve tekniğin ışığında kamusal değerlerin 
korunması, üretim ve mücadeleyi esas alan bir anlayışla 
hazırladık. Çalışma Programımızı geçmiş dönem çalışma 
programlarının bir devamı olarak, Genel Kurul Sonuç Bil-
dirgemiz ve Genel Kurul kararlarının yol göstericiliğinde 
oluşturduk.

Teoman Öztürk ve arkadaşlarından devraldığımız anti-
emperyalist, demokratik, halkçı, toplumcu anlayış önü-
müzdeki dönem çalışmaları boyunca en büyük rehberi-
miz, kutup yıldızımız olacaktır. 

Bu anlayışla Birliğimiz 45. Çalışma Döneminde de, 
Genel Kurulumuzda 10 başlıkta kararlaştırıldığı 
üzere;

Anayasal Demokrasi ve Sosyal Hukuk Devleti için,

Laiklik için,

Kürt Sorununda Demokratik Çözüm ve Barış için 

Emperyalizmin ve İşbirlikçilerinin Ortadoğu’yu Kan Gö-
lüne Çeviren Politikalarına Karşı Barış ve Bağımsızlık için,

Doğanın, Kentlerin ve Yaşam Alanlarının Rant Talanına 
Karşı Korunması için,

TMMOB ve Meslek Birliklerinin Yasalarını Değiştirmeyi 
Amaçlayan Girişimlere Karşı Durmak için,

 İşçi Sağlığı-İş Güvenliği ve İş Cinayetlerini Önlemek için,

Kadın ve Çocuklara Yönelik Sömürü, İstismar, Taciz, Te-
cavüz, Cinayetlere Karşı Durmak ve Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği için 

Esnek, Güvencesiz, Kuralsız Çalışma Biçimlerine Karşı 
İnsanca Bir Yaşam İçin

Ücretli, İşsiz, Emekli, Serbest  Çalışan tüm  Meslektaşla-
rımızın Hak ve Çıkarlarını  Savunmak İçin 

Toplumun en geniş kesimleriyle yan yana gelerek müca-
delesini yükseltecektir.

Birliğimiz 45. Çalışma Döneminde de; tek adam rejimine 
karşı demokrasiyi, baskılara karşı özgürlüğü, savaşa karşı 
barışı, ayrımcı politikalara karşı bir arada yaşamı, gericili-
ğe karşı laikliği, emperyalizme karşı tam bağımsızlığı, ne-
oliberal uygulamalara karşı kamuculuğu, zorbalığa karşı 
insanlık onurunu savunacaktır.

Bildiğiniz gibi Birliğimiz, tüm çalışmalarını bütünlüklü bir 
mücadele ve kolektif bir çalışma anlayışıyla sürdürmekte-
dir. Önümüzdeki dönemdeki çalışmalarımız bu bütünlük-
lü ve kolektif anlayışın ürünü olacaktır. Birlik bünyesinde 
Odalarımızın katılımıyla oluşturduğumuz toplantılar so-
nucu Oda Merkezlerinden İl Koordinasyon Kurullarımıza 
kadar TMMOB bütünlüğünün tümünü harekete geçire-
cek bir çalışma programı oluşturmaya çalıştık. 

Bu çalışma programına yön verecek  TMMOB Yönetim 
Kurulunu besleyecek bir çok çalışma grubunu da  Oda-
larımız tarafından önerilen temsilcilerden oluşturduk. 
Çalışma Gruplarımızın tamamı Danışma Kurulumuz ön-
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cesinde il toplantılarını ve görev dağılımını yaptı.

Birliğimize bağlı Odaların ortak çalışma alanlarının he-
men hemen tamamında merkezi etkinlikler düzenlemeyi 
Çalışma Programımıza aldık.

Bu çerçevede diğer Odalarımızın da katkısıyla,

Enerji Sempozyumu’nu;  Elektrik Mühendisleri Odasının

Sanayi Kongresi’ni; Makina Mühendisleri Odasının

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’ni; Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasının

Dünya Gıda Günü Sempozyumu’nu; Gıda, Kimya ve Zi-
raat Mühendisleri Odalarımızın, 

Planlama Süreçleri ve Mekânsal İlişkiler Sempozyumu’nu; 
Mimarlar, Şehir Plancıları, Peyzaj Mimarları ve İç Mimar-
lar Odasının,

İklim Değişikliği Sempozyumu’nu; Çevre, Meteoroloji 
Mühendisleri ve ilgili Odalarımızın, 

Yer Bilimleri Sempozyumu’nu; Maden, Jeoloji, Jeofizik ve 
Petrol Mühendisleri Odalarımızın

Yapı Denetimi Sempozyumu’nu; Yapı Denetiminde Hiz-
met Sunan Odalarımızın

Kamusal Bakış Sempozyumu’nu ise tüm Oda Temsilci-
lerinden oluşturulacak bir sekreterya aracılığıyla yürüte-
ceğiz.

Yine Birliğimiz bünyesinde Oda temsilcilerinden oluştur-
duğumuz çalışma grupları aracılığıyla

TMMOB Kadın Kurultayı, (TMMOB Kadın Çalışma Grubu)

OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şe-
hir Plancıları Çalıştayı (KHK ile İhraç Edilen Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu)

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
Sorunları Çalıştayı (Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu)

Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının So-
runları Çalıştayı (Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu)

Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları 
Çalıştayı (Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
Sorunları Çalışma Grubu)

Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları 
Çalıştayı   (Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
Sorunları Çalışma Grubu)

İş Güvenliği Uzmanlarını Sorunları Çalıştayı ( İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Çalışma Grubu)

Etkinliklerini gerçekleştireceğiz.

Son olarak da illerde bulunan İl Kooordinasyon Kurulla-
rımız aracılığıyla yürüteceğimiz faaliyetlerimiz var. Bunlar 
da şöyle:

19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü etkinlikleri

3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü etkinlikleri

Kent Sempozyumları

Ve TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Gün-
cel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı

İKK’lar aracılığıyla yapacağımız Kent Sempozyumları ve 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve 
Çözüm Önerileri Kurultayını özelikle önemsiyoruz. Bili-
yorsunuz önümüzdeki yıl mart ayı içerisinde Yerel Yö-
netim Seçimleri gerçekleştirilecek ve bizim İKK’larımızın 
bulunduğu tüm illerimizdeki yerel yönetimlere ilişkin 
bütünlüklü çözüm önerilerimiz olması gerekiyor. Henüz 
kesinleşen bir Kent Sempozyumu yok ama sizden özellik-
le illerde bu doğrultuda inisiyatif geliştirmenizi istiyorum

İKK’lar aracılığıyla yapacağımız diğer etkinlik olan 
TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Güncel 
Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı da önce illerde 
yerel kurultaylar ve buralardan süzülen görüşler etrafın-
da örgütlenecek merkezi kurultay biçiminde yapılacak. 
Bu kurultay hem örgütümüzün durumunu görebilmemiz 
hem de içinde bulunduğumuz kriz döneminde mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının sorunlarını tespit edebilme-
miz açısından bir hayli önemli.

Gördüğünüz gibi tüm çalışmalarımızı Odalarımız ve 
İKK’larımızla birlikte yürüteceğiz. TMMOB Çalışmaların-
da önemli bir ayak olan İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız 
TMMOB’nin kentlerde görünen yüzüdür. Birliğimiz dö-
nem içerisinde her İKK ile en az bir kere bir araya gelin-
mesini de programına almıştır.

Bildiğiniz gibi, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının ücretlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi 
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için on gün önce bir kampanya başlattık. Genel Kurulu-
muzda  yürütülen tartışmalar ve alınan karar uyarınca, 
söz konusu sorunlar ve çözüm önerilerini kapsayan bir 
dilekçeyi, 2019 Yılı Bütçesi hazırlıkları sırasında dikkate 
alınabilmesi için, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanlı-
ğına, Milletvekillerine, Bakanlıklara, Devlet Personel Baş-
kanlığına, TBMM’de Grubu bulunan Siyasi Partilere ve 
Meclis Grup Başkanvekillerine gönderdik. 

Kampanya kapsamında resmi kurum ziyaretleri, işyeri 
toplantıları ve sosyal medya çalışmaları gerçekleştirecek, 
kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
ücretlerinin ve diğer özlük haklarının iyileştirilmesi doğ-
rultusunda çalışmalar yürüteceğiz. Bu süreçte üyelerimi-
zin harekete geçirilmesi oldukça önemli. 

Bu konuda ve önümüzdeki dönemin zorlu yollarında 
emek, barış ve demokrasi mücadelesinde, doğanın ve 
kentlerimizin yağmalanmasına karşı yürütülecek müca-
delede tüm Oda birimlerimize ve İKK’larımıza büyük 
görev ve sorumluluklar düşüyor. 

Bu önemli görevi üstlenen tüm örgüt yöneticilerimize, 
İKK Sekreterlerimize ve İKK temsilcilerimize kolaylıklar 
diliyorum.

Konuşmamın son bölümünde “Devlet Denetleme Kuru-
lu mevzuatında yapılan değişikler ile mücadele” konusu-
na değinmek istiyorum. 

Az önce de ifade ettiğim üzere Devlet Denetleme 
Kurulu’na Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu kuru-
mu niteliğindeki meslek kuruluşlarını inceleme ve denet-
leme görevini aşarak yargılama ve cezalandırma yetkisi 
de verilmiş bulunmaktadır.

Kararnameye göre DDK “ Kapsam maddesindeki kurum, 
kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki görevli-
leriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü elektronik 
ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi, belge, 
defter, kayıt, envanter, malzeme, mühimmat, taşınır ve 
taşınmazları işlem ve olayın her safhasında incelemeye, 
mahiyetleri uygun olanları gerektiğinde belirlediği yere 
istemeye veya getirtmeye, bilgi almak üzere her kademe, 
rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırmaya, kurum ve kuruluşlar-
dan temsilci istemeye yetkilidir.” 

Ve yine Kararnameye göre “her kademe ve rütbedeki gö-
revliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilir 
veya bu tedbirin uygulanmasını yetkili makamlara önerebilir.”

Öncelikle ifade etmek isterim ki, 5 numaralı Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesinde yer alan düzenlemeler ve daha 
birçok düzenleme, Cumhurbaşkanının Meclisin “kanun 
yapma” yetkisini kullandığını göstermektedir.

Öte yandan bu benzeri düzenlemeler mesleki hak ve 
yararlar ile toplumun yararını buluşturan ortak çizgide 
yaptığımız lobi, eylem, propaganda vb. çalışmalardan ra-
hatsız olan ve bizleri “öteki” olarak konumlandıran siyasi 
iktidarın Birliğimiz ve diğer emek, meslek örgütlerinin 
toplumsal denetim işlevlerini kırma, tasfiye etme veya 
sindirerek yandaşlaştırma yönlü çabalarının bir tezahü-
rüdür.

Elindeki yetkilere rağmen, bürokrasi ve yargıda olduğu 
gibi meslek kuruluşlarına atama yoluyla müdahale ede-
meyen ve onları bir türlü istediği kalıba sokamayan siya-
sal iktidarın yeni müdahale araçlarını devreye sokmasının 
başlıca nedeni budur.

Birliğimiz bu çabalara karşı sessiz kalmayacaktır.

Konuya ilişkin olarak Oda Yazman ve Sayma üyelerinden 
oluşan bir komisyon kurduk. Komisyon, süreci izleyecek 
ve değerlendirecek.

Emek, meslek örgütleri üzerinde oynanan oyunları ka-
muoyuyla paylaşmak üzere DİSK, KESK ve TTB ile or-
tak bir çalışma grubu oluşturduk. Önümüzdeki günlerde 
DDK raporunu yayınlayacağız.

Şurası çok açık, baskılara ve yıldırma politikalarına kar-
şı toplumsal muhalefetin de güç birliği içerisinde olması 
gerekiyor. 

TMMOB bu anlayışla başta DİSK, KESK ve TTB olmak 
üzere diğer emek ve meslek örgütleri ile dayanışmaya 
devam edecektir. 

Gelecek güzel günlere olan inancımızla kardeşlik türkü-
leri söylemeye, barışı ve insanca yaşamı savunmaya ve 
daha demokratik bir ülke için mücadele etmeye devam 
edeceğiz.

Hepimize kolay gelsin arkadaşlar.

Yaşasın TMMOB, Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB VE ODA ONUR KURULLARI ORTAK TOPLANTISI
TMMOB ve Oda Onur Kurulları Ortak Toplantısı 30 Eylül 2018 tarihinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisi’nde düzenlendi.

Oda Onur Kurulu üyeleri, Oda Onur Kurulu raportörle-
ri, soruşturmacılar ve Oda bünyesinde Onur Kurullarına 
ilişkin sekretaryada çalışan personelin katılımıyla gerçek-
leştirilen toplantı TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Selçuk Uluata’nın açış konuşmasıyla başladı.

Toplantıda üç ana oturum düzenlendi. Melih Şahin’in ko-
laylaştırıcılığını yaptığı ilk oturum; 44. Dönem TMMOB 
Yüksek Onur Kurulu Üyesi Nevzat Uğurel ve 45. Dö-
nem TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Semih Lütfi 
Temizkan’ın sunumlarıyla gerçekleşti.

II. oturumda kolaylaştırıcılığı TMMOB Yüksek Onur 
Kurulu Üyesi Hulusi Sarıkaya üstlendi. Bu oturumda 
TMMOB Hukuk Müşaviri Av. Ekin Öztürk, TMMOB Di-
siplin Mevzuatı Uyarınca Dikkat Edilmesi Gereken Hu-
suslar ve Onur Kurulu Kararlarına Karşı Açılan Davalar 
hakkında bilgilendirmede bulundu.

Son oturumun kolaylaştırıcılığı TMMOB Yüksek Onur 
Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten tarafından yapıldı. Oturum-
da katılımcıların sorularının yanıtlarını bulduğu bir forum 
gerçekleştirildi.

Toplantıya; Selçuk Uluata (TMMOB II. Başkanı), Ali 
Fahri Özten (TMMOB), Ayşegül Oruçkaptan (TMMOB), 
Züber Akgöl (TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi), 
Hulusi Sarıkaya (TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi),  
Melih Şahin (TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi), Çe-
tin Gül (TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi), Semih L. 

Temizkan (TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi), Nev-
zat Uğurel (44. Dönem TMMOB Yüksek Onur Kurulu 
Üyesi), 

Odalardan; Ercan Dursun (EMO), Bahri Kavilcikoğlu 
(EMO), Ömer Yavaş (FMO), Aynur Eray (FMO), Recep 
Ömetin (GIDAMO), Atakan Günay (GIDAMO), Servet 
alabalık (HKMO), Hasn Demirtaş (HKMO), Mehmet 
Yıldırım (HKMO), Muhyettin Zuğurlu (HKMO), M. Ali 
Sergen (HKMO), Mustafa Yıldız (HKMO), Ahmet Er-
türk (İÇMO), Özlem Aslantamek (İÇMO), Nurpınar 
Göztepen (İÇMO), Murat Özdamar (İÇMO), Mustafa 
Selmanpakoğlu (İMO), Fercan Yavuz (İMO), Rıza ars-
lanbay (İMO), Melih Baki (JFMO), Ersin Gırbalar (JMO), 
Dündar Çağlan (JMO), Ayhan Yılmaz (JMO), Ali Çelik 
(KMO), Bayram Çıralı (KMO), Bülent Atamer (KMO), 
H. Tahsin Durmuş (KMO), Kemal Reşit Kutlu (MADEN-
MO), Tevfik Güyagüler (MADENMO), Leman Ardoğan 
(MO), Ali Yavuz (MO), M. Asım Güzel (MO), Nurdan 
Topograf (MO), Ebru Ertuğrul (MO), Barbaros Odabaş 
(MO), Beyza Birben Tuncer (MO), Hürriyet Aktaş (MA-
DENMO), R. Erhan Kutlu (MMO), Gafur Onur (MMO), 
Selçuk Göndermez (MMO), Hatice Genç (MMO Hukuk 
Danışmanı), Abdurrahman Düşüngen (MeteorolojiMO), 
Berrin Sirez (PEYZAJMO), Tuğba Akyol Şaylan (PEYZAJ-
MO),  Murat Z. Memlük (PeyzajMO), Esra Oğuz (ŞPO), 
Vahap Tuncer (ZMO), Ü. Şihat Şengal (ZMO), Mehmet 
Geyik (ZMO) katıldı.
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TMMOB VE ODA DENETLEME KURULLARI ORTAK TOPLANTISI
TMMOB Denetleme Kurulu ile Oda Denetleme Kurulları ortak toplantısı, Oda Sayman üyelerinin de katılımı 
ile 30 Eylül 2018 tarihinde, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.

Ortak toplantı; TMMOB Denetleme Kurulu üyesi Na-
dir Avşaroğlu’nun genel değerlendirmesinin ardından 
TMMOB Sayman üyesi Tores Dinçöz’ün açış konuşma-
sıyla başladı. 

TMMOB Mali Müşaviri Boran Turhan’ın sunumunun ar-
dından toplantının forum bölümüne geçildi ve kapanış 
değerlendirmesinin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya; 

Tores Dinçöz (TMMOB Saymanı), Ayşegül Oruçkap-
tan (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet Zeki 
Barutçu (TMMOB Denetleme Kurulu), Mehmet Nuri 
Hatiçoğlu (TMMOB Denetleme Kurulu), İlter Çelik 
(TMMOB Denetleme Kurulu), Dersim Gül (TMMOB 
Genel Sekreteri), Bora Turhan (TMMOB Mali Müşavi-
ri),

Odalardan; Elif Şengüleç Çelebi (BMO), Hüseyin Bil-
gin (BMO), Mustafa Akçakaya (EMO), Mustafa Mum-
cu (EMO), Barış Çoruh (EMO), Serdar Çiftcin (EMO), 
Şakir Aydoğan (EMO), Mehmet Veysi Çevrim (EMO), 
Naci Basmacı (EMO), Tuncay Özkoç (EMO), Oğuz 
Pervan (FMO), Murat Şanlı (GIDAMO), Reha Kahinoğlu 
(GIDAMO), Erkan Oğuzhan Erdoğdu (HKMO), Altuğ 
Aydın (HKMO), Eyyüp Aydın (HKMO), Yeliz Kardars-

lan (HKMO), Cem Artantaş (İÇMO), İbrahin Oğur 
(İÇMO), Arzu Zorkol (İÇMO), Murat Özenir (İMO), 
Lezgin Aras (İMO), Bayram elçi (İMO), Bülent Erkul 
(İMO), Şeyhmus Karahan (İMO), Mustafa Tankut Kılınç 
(JFMO), Erhan Köksal (JFMO), Seyit Tosun (JFMO), 
Malik Bakır (JMO), Rıza Soypak (JMO), H. Ayla Çelenk 
(JMO), Hesna Soylu (JMO), Halil İbrahim Yiğit (JMO), 
Korman Obuz (KMO), gülfidan Demir (KMO), Mustafa 
Utaş (KMO), Alper Entok (MADENMO), Bekir Erdem 
Öztürk (MADENMO), Mustafa Doğu (MADENMO), 
Suat Dursun (MADENMO), Bedri Tekin (MMO), Gül-
tekin Keskin (MMO), Alaaddin Eksin (MMO), Satılmış 
Göktaş (MMO), Ahmet İlbaşı (MMO), Aydın Güçkıran 
(MMO), Hüseyin Kaya (MMO), Gürsel Yayla (MMO), 
Fikret Aral (MMO), Mahmut Oğuz Kepez (MMO), 
Yücel Kaya (MeteorolojiMO), Mehmet Büyükalbayrak 
(MO), Hazeli Akgöl (MO), Tuğrul Eker (MO), Cengiz 
Dikici (MO), Saffet E. Lüleci (MO), Ufuk Önder (MO), 
Muteber Osmanpaşaoğlu (MO), Metin Atalay (MO), 
F. Mine Son (MO), Serkan Salvur (MO), Hasan Danış-
man (PMO), Enver Şahin (PMO), Canan Fatma Doğan 
(PMO), Filiz Hekimoğlu (ŞPO), E. Gülay Öner (ŞPO), 
Erkan Döner (TMO), F. Ayşen Özsen Aygen (TMO), 
Ali Şenay (ZMO), Hamdi Arpa (ZMO), Sefa Apaydın 
(ZMO), Ali İhsan İlhan (ZMO) katıldı.
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1 Eylül 2018 Cumartesi
 İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini gerçekleştirecek 
muayene personelinin eğitimine yönelik Odamız ile Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda dü-
zenlenecek olan eğitimlerde görev alacak eğitici personele 
yönelik eğitim düzenlendi.

3 Eylül 2018 Pazartesi
 Oda Başkanı Yunus Yener, doğalgaz ve elektirik zamları ile 
ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

6 Eylül 2018 Perşembe
 Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu 8. toplan-
tısını Oda Merkezi'nde gerçekleştirdi.
 İzmir Aliağa Yeni Şakran Afacan Gençlik Evi'nde düzenlenen 
Öğrenci Üye Kampı 2018 sona erdi.
 Tahribatsız muayene ve depolama tankları eğitimleri hak-
kında İzmir Şube'de yapılan toplantıya Oda Başkanı Yunus Ye-
ner katıldı.
8 Eylül 2018 Cumartesi
 Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu 
47.Dönem 2.Toplantısı Adana Şube'de gerçekleştirildi. Top-
lantıya Oda Başkanı Yunus Yener, OYK Üyesi Vedat İrşi ve MİEM 
çalışma Grubu Başkanı Mehmet Soğancı katıldı.
 Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde yapıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi
 Oda Başkanı Yunus Yener, Jeotermal Elektrik Santralları üze-
rine yazılı bir basın açıklaması yaptı.
11 Eylül 2018 Salı
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
 Oda Başkanı Yunus Yener, 12 Eylül Askeri Darbesinin 38. 
yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

14 Eylül 2018 Cuma
 TMMOB Sanayi Kongresi 2019 Yürütme Kurulu, Sanayi 
Kongresi 2019’a yönelik 2. Toplantısını Oda Merkezi'nde ger-
çekleştirdi. Toplantıya Oda Başkanı Yunus Yener, OYK Başkan 
Vekili Selçuk Soylu, Oda Teknik Görevlisi Aylin Sıla Aytemiz ve 
Basın danışmanları Aslı Aydın ile İlhan Kamil Turan katıldı.
18 Eylül 2018 Salı
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
 Oda Başkanı Yunus Yener, 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mi-
mar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle bir basın açık-
laması yaptı.

19 Eylül 2018 Çarşamba
 TMMOB Ankara İKK'nın “19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir 
Plâncıları Dayanışma Günü” dolayısıyla, Sakarya Caddesi’nde 
yapacağı basın açıklaması Ankara Valiliği kararıyla engellendi. 

22 Eylül 2018 Cumartesi
 Bakım Mühendisliği Yetkilendirme Eğitimi Hazırlık Toplantısı, 
Kocaeli Şube Uygulamalı Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda 
gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Başkanı Yunus Yener ve MİEM 
Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Soğancı katıldı.
 V. Enerji Verimliliği Kongresi Düzenleme Kurulu toplantısı, 
Kocaeli Şube toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Oda Baş-
kanı Yunus Yener de katılarak bilgilendirmelerde bulundu. 
 Odamız 47. Dönem II. Sekreterler Saymanlar Toplantısı, 
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

23 Eylül 2018
  Kaynak Eğitim ve Muayene Toplantısı Bursa Şube'de ger-
çekleştirildi. Toplantıya Oda Başkanı Yunus Yener ve MİEM Ça-
lışma Grubu Başkanı Mehmet Soğancı katıldı.
25 Eylül 2018 Salı
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
 Gaziantep Şubesi Genel Üye ve Danışma Kurulu Toplantısı-
na Oda Başkanı Yunus Yener katıldı.

26 Eylül 2018 Çarşamba
 TED Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Ke-
mal Levend Parnas’ı, Oda Başkanı Yunus Yener, Ankara Şube 
Başkanı Sadettin Özkalender ile Ankara Şube Eski Başkanı ve 
Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof.Dr. Müfit Gülgeç makamında ziyaret etti.
 MİEM Çalışma Grubu Toplantısı, Oda Merkezinde yapıldı.

27 Eylül 2018 Perşembe
 Oda Başkanı Yunus Yener ile Teknik Görevliler Bülent Gök-
sülük ve S. Zafer Güneş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Sa-
nayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne atanan 
Mehmet Bozdemir ile Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne 
atanan Dr. Halil İbrahim Çetin'i makamında ziyaret etti. 
29 Eylül 2018 Cumartesi
 Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde yapıldı.
 TMMOB I. Danışma Kurulu toplantısı, TMMOB Teoman Öz-
türk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.

30 Eylül 2018 Pazar
 TMMOB Denetleme Kurulu ile Oda Denetleme Kurulları or-
tak toplantısı, Oda Sayman üyelerinin de katılımı ile TMMOB 
Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya 
OYK Saymanı Bedri Tekin katıldı.
 TMMOB ve Oda Onur Kurulları Ortak Toplantısı TMMOB 
Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde düzenlendi. 



2 kişilik odalarda kahvaltı dahil kişi başı 1 aylık oda katkı 
payı 650 TL olan öğrenci evi için başvurular web say-
fası üzerinden yapılacaktır.

Başvurular için web sayfasında yer alan başvuru formunun 
doldurulması gerekmektedir  https://ogrencievi.tmmob.
org.tr/form/basvuru

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde üniversitelerin mü-
hendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde lisans 
ya da yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB 
üyesi mühendis, mimar, şehir plancılarının yükseköğrenim 
gören çocukları konaklayabilir.

TMMOB Teoman 
Öztürk Öğrenci 
Evi ve Sosyal 

Tesisi 2018-2019 
Öğrenim Dönemi 
İçin Başvuru ve 
Kayıtları 3 Eylül 
2018 Tarihinde 

Başlayacak

İletişim:
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci 

Evi ve Sosyal Tesisi
Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak 

No: 6 Yenimahalle/Ankara
Tel : 0312 386 10 38

https://ogrencievi.tmmob.org.tr/



TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu’nda 
alınan kararlar uyarınca, kamuda çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının 

ücretlerinin ve özlük haklarının 
iyileştirilmesi için TMMOB tarafından 

kampanya başlatıldı.


