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Sunuş

Bilindiği üzere ülkemiz tarihinin en büyük ekonomik kriz-
lerinden birinin eşiğindeyiz. 

Türk Lirası’nın değeri uluslararası piyasalarda sürekli dü-
şüyor; ardı ardına her şeye zam yapılıyor ve zam yapıl-
mayan ürün ve hizmet kalmamış durumda. Ancak bu du-
rumu basitçe döviz kuru artışına ve yalnızca dış güçlere 
bağlamak doğru değildir. Çünkü sermaye hareketlerinin 
serbestliği eşliğindeki serbest döviz kuru, faiz, enflasyon 
ve ithalata bağlı ucuz işgücüne dayalı fason üretim politi-
kaları bugünkü bunalım ortamına, işsizliğe, ülkemizin ve 
halkımızın yoksullaşmasına yol açan ana nedenler arasın-
dadır. 

Mevcut durumu, 1980’li yıllardan itibaren küresel ser-
maye güçlerinin güdümünde uygulanan ve bu iktidar dö-
neminde tepe noktalara vardırılan serbestleştirmelere, 
özelleştirmelere ve her şeyi ticarileştirmeye dayalı neoli-
beral politikalar eşliğindeki aşırı dış borçlanma ve iktida-
rın rant ve kayırma ekonomisi üretmiştir. 

Bu durumun emperyalist tekellerin ve bağımlı olunan 
uluslararası finans ağının zemininde yer alarak ve farklı 
kaynaklardan yeni dış borçlanmalara yönelerek aşılama-
yacağı açıktır. 

Ağır bir şekilde yaşayacağımız süreç gösterecektir ki sü-
rekli borç sarmalından, sanayisizleşmeden, ithalata ba-
ğımlı fason üretimden, rant ve kayırma ekonomisinden 
çıkış, ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını gözeten halkçı, 
toplumcu, kamucu bir planlama, kalkınma, üretim, istih-
dam politikaları ve bu yöndeki bir demokratikleşme ile 
mümkün olacaktır. 

  * * *

Önceki Bülten’de Odamızın internet sitesinin yanı sıra 
“MMO Sanayi Köşesi”ni (http://sanayi.mmo.org.tr/) 
açtığımızı duyurmuştuk. Kısa bir süre önce enerji üze-
rine yaptığımız yoğun çalışmaları derleyen “MMO Enerji 
Köşesi”nin de yayına başladığını (https://enerji.mmo.
org.tr/) duyurmak isteriz.

01.10.2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan “İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yap-
maya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ” 
kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
ile Odamız arasında yapılan protokol doğrultusunda pe-
riyodik kontrolleri gerçekleştirecek kişilere yönelik eği-
timlerimiz devam etmektedir.

09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan “TMMOB Makina Mühendisleri Odası Akışkan 
Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönet-
meliği” kapsamında; Akışkan Gücü (Hidrolik–Pnömatik) 
alanındaki tasarım, projelendirme, imalat, montaj, bakım 
onarım faaliyetlerini standartlara uygun olarak gerçekleş-
tirecek, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar ile yeni 
gelişmeleri takip edecek, mesleki etik kurallarına uygun 
olarak çalışacak Oda üyesi mühendislere yönelik eğitim-
lerimiz de başlamıştır. 

Her iki konu üzerine ayrıntılı bilgi internet sitemizde 
(https://www.mmo.org.tr/merkez/duyuru/periyodik-kont-
rol-temel-egitimlerimiz-devam-ediyor), (https://www.mmo.
org.tr/merkez/duyuru/akiskan-gucu-hidrolik-pnomatik-mu-
hendis-belgelendirme-egitimlerimiz-basliyor) bulunmakta-
dır.

Öğrenci Üye Kampı 2018, 30 Ağustos-6 Eylül 2018 tarih-
lerinde İzmir Aliağa Yeni Şakran Afacan Gençlik Evi’nde 
başarılı bir şekilde yapıldı. Şubelerimizden 60 öğrenci 
üyenin katıldığı kampta eğlenceli, gezili, sosyal, sportif, 
kültürel etkinlikler ile birlikte Oda ve TMMOB örgüt-
lülüğü, mühendislik tarihi ve mesleki teknik konular ile 
ülke ve dünya sorunları ele alındı. Kampımız tatlı yorgun-
luklarla, yeni arkadaşlıklarla ve örgütlülük bilinciyle sona 
erdi. 

Esenlik dileklerimizle. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

KRİZDEN ÇIKIŞ HALKÇI, TOPLUMCU BİR PLANLAMA VE 
KALKINMA YAKLAŞIMI İLE MÜMKÜN OLACAKTIR
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ'İ 
ZİYARET ETTİK

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin ve Enerji Çalışma 
Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’dan oluşan heyetimiz, 29 Ağustos 2018'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Bakan Danışmanları Barış Sanlı ve Dr. Oğuz Can da hazır 
bulundu.

Ziyarette Oda çalışmaları başta olmak üzere, planlanan 
Oda etkinlikleri ve enerji konusundaki Oda Raporları 
hakkında bilgi verildi. Oda çalışmalarına ve Oda 
etkinliklerine, ETKB ve bağlı kuruluşların daha fazla 
katılım sağlaması hususunun da görüşüldüğü ziyarette 
aşağıdaki konular gündeme getirildi. 

Gündeme Getirilen Konular

Görüşme kapsamında MMO heyetinin gündeme getirdiği 
konular şunlardır:

- Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu’nun 
Durumu (EVKK) 

Enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm 
ilgili kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi için 
koordinasyonun sağlanması ve sonuçlarının izlenmesini 
amaçlayarak; 627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 
tanımlanmış olan EVKK, 10 Temmuz 2018 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname 
Numarası: 1) ile kaldırılmıştı. 2011 yılından beri her yıl 
en az dört kez toplanan ve TMMOB temsilcisinin de 
üyesi olduğu EVKK’nin faaliyetlerinin bundan sonra nasıl 
yürütüleceği yolundaki sorumuza Sn. Bakan, bu kurulun 
çalışmalarının Bakanlıkça gerçekleştirileceği yanıtını 
verdi. 

- Kapatılan Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü (YEGM) 

(Enerji Verimliliği Çalışmalarında muhatap kim?)

10 Temmuz 2018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi (Kararname Numarası:1) ile bakanlık 
yapıları içinde YEGM yer almadı. EİEİ’nin 2011’de 
kapatılmasından sonra enerji verimliliği çalışmalarını 
sürdüren YEGM’in de kapatılması sonrasında enerji 
verimliliği ile ilgili çalışmaların Bakanlığın hangi birimi eli ile 

yürütüleceği yönündeki sorumuzla ilgili olarak Sn. Bakan 
Fatih Dönmez, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün 
(YEGM) görevlerinin ETKB bünyesindeki Enerji İşleri 
Genel Müdürlüğü’ne (EİGM) devredildiğini ve hâlihazırda 
devam eden çalışmaların kesintiye uğramayacağını 
belirtti.

- Elektrik Üretim Tesislerinde, Termik 
Santrallerde “Periyodik Kontrol” Uygulaması 

- Çalışma Bakanlığı ile yapılan çalışmanın 
benzeri bir çalışmanın Enerji Bakanlığı ile de 
yapılması 

25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
çerçevesinde, iş ekipmanlarının kontrolleri, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 
eğitim kuruluşlarından temel eğitim alan kişilerce 
yapılacaktır.

Odamız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
arasında 20 Temmuz 2018 tarihinde yapılan protokol ile 
Odamız eğitim için yetkilendirilmiş ve bu alanda görev 
yapacak personele yönelik ülkenin dört bir yanında 
eğitimlere başlanmıştır.
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Heyetimiz bu önemli ve örnek çalışmanın, başta termik 
santrallar olmak üzere tüm elektrik üretim tesislerinde 
yapılmasının sağlayacağı faydalar üzerinde durmuş ve 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapmış 
olduğumuz çalışmaya benzer bir çalışmanın ETKB ile 
birlikte gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

Başta termik santraller olmak üzere tüm elektrik 
üretim tesislerindeki iş ekipmanlarının da periyodik 
kontrollerinin yapılması ve yine 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu ve 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği çerçevesinde Odamız ve ETKB’nin kamu ve 
toplum yararı amaçlı ortak çalışma yapması talebimiz ve 
bu konuda yapılacak her türlü çalışmada Oda alt yapısı 
ile de yer alarak katkı sağlamak isteğimiz de Bakanlıkça 
not edildi. 

Termik Santrallerindeki iş ekipmanlarının periyodik 

kontrollerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından öneminin 
farkında olduklarını kaydeden Sn. Fatih Dönmez, Makina 
Mühendisleri Odası ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı arasında yapılan çalışmaya benzer bir projenin 
ETKB ile birlikte hayata geçirilmesi için Oda tarafından 
yapılacak çalışmanın Bakanlığa da iletilmesini tavsiye etti.

- Doğal Gaz satış Fiyatlarında Sübvansiyonların 
Sınırlandırılması  

Son alınan kararlarla, elektrik üreten santralara 
satılan doğal gazın satış fiyatlarındaki sübvansiyonların 
sınırlanmasının Odamız tarafından olumlu bulunduğu, 
sanayi sektörüne yönelik sübvansiyonların da sınırlanması 
ve fiyat ve enerji temin desteklerinin yalnızca düşük gelir 
gruplarına ve enerji yoksunlarına verilmesi yolundaki 
Oda görüşümüz de kayda değer olarak nitelendi.

Samimi bir ortamda yapılan görüşmeler sonrası, 
ziyaretimiz tarafların ortak çalışma alanlarını genişletmeye 
dair iyi niyet temennilerini bildirmeleri ile sona erdi.

ODA ONUR KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI

Oda Onur Kurulu Toplantısı, 11 Ağustos 2018 
tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Kurul’a iletilen 105 dosya üzerinde 
görüşüldü.
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PERİYODİK KONTROL TEMEL EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR
1.10.2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini 
Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ” kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ile Odamız arasında yapılan protokol doğrultusunda periyodik kontrolleri gerçekleştirecek kişilere 
yönelik eğitimlerimiz devam ediyor.

Periyodik Kontrol Temel Eğitimi alarak sınavında 
başarılı olanlar 25.4.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş 
ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili 
olacaktır.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği’nde aşağıda belirtilmiş olan meslek grupları 
Yetkili Kişi olarak tanımlanmış olup bu kişiler söz konusu 
eğitime katılabilirler.
- Makina mühendisleri
- Metalurji ve Malzeme mühendisleri
- İnşaat mühendisleri
- Gemi İnşaa mühendisleri
- Elektrik mühendisleri
- Mimarlar
- İnşaat, Yapı, Elektrik, Makina veya Metal Bölümü mezu-
nu Teknik Öğretmenler
- İnşaat, Elektrik, Makina Teknikerleri veya Yüksek Tek-
nikerleri

EĞİTİME BAŞVURU

Eğitime başvuracak kişilerin Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan EKİPNET 
sistemine ( https://isekipman.csgb.gov.tr/#/public ) kayıt 
olarak geçici kayıt numarası almış olmaları gerekmektedir.
EKİPNET sistemine girilen bilgilerin doğruluğu kontrol 
edilecek olup yanlış bilgi girmiş olanların eğitime katılması 
mümkün olmayacaktır. Başvuru esnasında aşağıdaki bilgi 
ve belgeler istenilecektir.
- EKİPNET Geçici kayıt numarası
- Nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen belge
- Diplomanın aslı veya onaylı geçici mezuniyet belgesi
- Mühendis ve mimarlardan Oda kayıt belgesi
- Mühendis ve mimarlardan aidat borcu olamadığına dair 
Odasından alınacak belge
- Eğitim ücreti makbuzu/dekontu

EĞİTİMİN İÇERİĞİ (2 gün)
- Tanışma ve Programın Anlatılması, MMO Yönetmelik-
leri, Etik
- Mevzuat Eğitimi
- Temel Elektrik Eğitimi
- Temel Hidrolik-Pnömatik Eğitimi
- Periyodik Kontroller İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Periyodik Kontrollerde Kullanılan Ölçüm Donanımları 
Eğitimi
- İş Ekipmanları Muayene Tekniklerine Sistematik Yak-
laşım
- Raporlama

SINAV VE BELGELENDİRME

Eğitimde devam zorunluluğu bulunmakta olup, eğitim 
sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 
üzerinden en az 70‘dir. Başarılı olanlara Oda tarafından 
İş Ekipmanlarının  Periyodik Kontrollerini Yapmaya 
Yetkili Kişilerin Temel Eğitimi Tamamlama Başarı Belgesi 
verilecektir. Adayın en fazla 2 sınav hakkı bulunmaktadır.

ÜCRETLENDİRME

Eğitim Ücreti: 350 TL+%18 KDV (Belge ücreti dahildir)

EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim tarihleri için Şubelerimizle iletişime geçebilirsiniz.
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ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI 2018 TAMAMLANDI
MMO Öğrenci Üye Kampı 2018, 30 Ağustos-6 Eylül 2018 tarihlerinde İzmir Aliağa Yeni Şakran Afacan Gençlik 
Evi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye`nin çeşitli şehirlerinden öğrenci üyelerin katılı-
mıyla İzmir`in Aliağa ilçesine bağlı Yeni Şakran'da yapılan 
ve 60 öğrenci üyenin katıldığı kamp, 30 Ağustos Perşem-
be günü öğle saatlerinde kayıtların yapılmasıyla başladı.

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda 
Teknik Görevlileri Evren Sağ, Cem Şavur, Meltem Öz-
demir, İstanbul Şube Teknik Görevlileri Yunus Küçükke-
lepçe ve Taşkınege Taşpınar, Ankara Şube Teknik Gö-
revlileri Mualla Özgür Özkan ve Egegün Ünveren, Oda 
Merkezi Yayın Görevlisi Yılmaz Eren kampın organizas-
yonunda çeşitli görevler üstlendiler.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda 
Yönetim Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Bedri Tekin, Oda Yönetim Kurulu Üyesi 
Yılmaz Yıldırım, Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Seyit Ali Korkmaz ve İstanbul Şube Yönetim Ku-
rulu Sekreter Üyesi İbrahim Tataroğlu kamp programı 
kapsamında, açılışta ve oturumlarda konuşmacı olarak 
yer aldılar. 

Kampın açılış konuşmasını Oda Yönetim Kurulu Başkanı 

Yunus Yener yaptı. Yener, 1996 yılında başlayan öğren-
ci üye çalışmalarının iki yılda bir düzenlenen öğrenci üye 
kurultayları ve de bu yıl yedincisi düzenlenen Öğrenci 
Üye Kampı ile sürdüğünü belirtti ve emeği geçen herke-
se teşekkür etti. Oda Başkanı konuşmasında özetle, bu 
kampın, öğrenci üyelerin Oda kültür ve perspektiflerini 
kavramaları, birbirleriyle kaynaşmaları ve mühendislik 
sorunları ile ülke ve dünya analizini birlikte yapabilmeye 
katkı sağlamasını, verimli, eğlenceli, dostça bir ortamda 
geçmesini diledi. 

Oda Başkanı Yunus Yener’in ardından İzmir Şube Yö-
netim Kurulu Başkanı Yüksel Yaşartekin de öğrencileri 
selamladı. Açılış konuşmalarının ardından; tanışma, kamp 
kuralları ve programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Akşam yemeği sonrası ise ilk oturumda Emin Koramaz 
ve Mehmet Soğancı‘nın konuşmacı olduğu "TMMOB ve 
MMO Örgütlülüğü" başlıklı oturum gerçekleştirildi. 

Kampın ikinci günü Tanışma Atölyesi ile başladı. İkin-
ci günün ilk söyleşisi Güncel Siyasal Gelişmeler üzerine 
BirGün Gazetesi yazarı Oğuzhan Müftüoğlu ile gerçek-
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leştirildi. Aynı günün akşamında "Müzikli Türkiye Tarihi" 
başlıklı söyleşi Murat Meriç ile gerçekleştirildi.

Takım sporları turnuvalarının açılışı da ikinci gün gerçek-
leştirildi. Ayrıca kamp boyunca düzenlenen ve modera-
törlüklerini öğrenci üyelerin yaptığı oturumlarda birçok 
konu ele alındı.

Sonraki günlerde sırasıyla, “Fotovoltaik Güneş Enerjisi” 
- İzzet Seferbeyoğlu, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği-Risk 
Değerlendirme" - Bedri Tekin, "Mühendisliğin Tarihi" 
- Elif Öztürk, "Mekanik Tasarım" - Yılmaz Yıldırım, 
"Olağan Şüpheliler" - Av. Barış Türkmenoğlu, Av. 
Arzu Hazer ve Av.Atakan Güngör, “Bir Köyün Ka-
pitalizmle İmtihanı” - Ercan Kesal, "Diyalektik" - İlhan 
Kamil Turan, "Sanayi 4.0" - İbrahim Tataroğlu söyle-
şileri gerçekleştirildi. 

Yine kampta lider eğitmenler eşliğinde "Tanışma", "MMO 
Örgütlülğü" ve "3D Printer" atölyeleri yapıldı. 

"MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü" başlıklı forumda, na-
sıl bir öğrenci üye örgütlülüğü olması gerektiğine dair 
söz alan kamp katılımcıları görüşlerini paylaştılar. Kamp 
değerlendirmesinde, tüm katılımcıların kampa yönelik 
görüşleri alındı, kamp yönetiminin düşünceleri öğrenci 

üyeler ile paylaşıldı. Bu bölümde öğrenci üye örgütlü-
lüğünden gelen Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Seyit Ali Korkmaz ve İstanbul Şube Yönetim Kuru-
lu Sekreter Üyesi İbrahim Tataroğlu öğrenciler ile söyleşi 
gerçekleştirdi.

5 Eylül Çarşamba akşamı Murat Meriç‘in katılımıyla "Eski 
45`likler" eşliğinde eğlenildi.

Kampta ayrıca Dikili koylarında tekne turuna çıkıldı. 
Kamp yaşamında birçok iş öğrenci üyeler tarafından nö-
bet sistemiyle ortaklaşa yapıldı. 

Her gün 07.30'da güne uyanış, sabah sporu ve yüzme 
ile başlayan günler, 09.30'daki kahvaltıların ardından 
saat 10.30'da başlayan, önceden belirlenmiş konulardaki 
programlarla sürdü. 

Bilgi yarışması, voleybol, futbol, basketbol, masa tenisi, 
dart, langırt ve yüzme yarışlarının düzenlendiği kampta, 
yarışmalarda birinci gelen kişi, grup ve takımlara kupa, 
madalya, kitap vb. hediyeler verildi.

6 Eylül Perşembe günü sabahı, kahvaltının ardından kamp, 
tatlı yorgunluklarla, yeni arkadaşlıklarla ve örgütlülük 
bilinciyle sona erdi.
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AKIŞKAN GÜCÜ (HİDROLİK/PNÖMATİK) MÜHENDİS YETKİ 
BELGESİ KAZANILMIŞ HAK BAŞVURULARI BAŞLADI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Akışkan Gücü 
Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 
09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayım-
lanmıştır. Yönetmeliğin Akışkan Gücü Mühendis Yetki 
Belgesi başlığının 5. maddesinde “Bu belge Akışkan Gücü 
alanında verilir. Belge sahibi Oda üyesi Akışkan Gücü 
(Hidrolik/Pnömatik) alanında tasarım, projelendirme, 
imalat, montaj, bakım onarım çalışmaları yapmaya yetki-
lidir.” denilmektedir.

Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesi de “Bu Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce Akışkan Gücü konuların-
da Oda tarafından düzenlenen kurslara katılanlar ile adı 
geçen hizmetleri yürütenler gerekli belgeleri sağlayarak 
Belgelendirme Kuruluna başvururlar. Kurulun uygun gör-
mesi halinde kurs ve sınavlara katılmaksızın belge alırlar.” 
şeklinde düzenlenmiştir.

Yönetmelik gereği oluşturulan Akışkan Gücü Mühendis 
belgelendirme Kurulu Akışkan Gücü (Hidrolik/Pnömatik) 
alanında en az iki yıl deneyime sahip ve yönetmelikte be-
lirlenmiş meslek mensubu oda üyesi mühendislerin Akış-
kan Gücü Mühendis Yetkilendirme eğitimine ve sınavına 
katılmadan, kazanılmış haktan faydalanıp "Akışkan Gücü 
(Hidrolik/Pnömatik) Mühendis" yetki belgesi alabilecek-
lerini kararlaştırmıştır.

Akışkan Gücü Mühendis Yetki belgeleri Hidrolik ve Pnö-
matik alanında ayrı ayrı verilmektedir.

Kazanılmış haktan yararlanmak isteyen 
üyelerimizden 

Başvuruda İstenecek Belge ve Bilgiler:
- Aşağıda örneği verilen imzalı dilekçe.
- 1 adet fotoğraf
- Hidrolik ve/veya Pnömatik alanında iki yıl mesleki dene-
yimi olduğunu gösteren belge.
- Referans mektubu (firma ve/veya sektör derneklerinden)
- Hidrolik ve/veya Pnömatik alanında üretilen projeler-
den örnekler
- Varsa Hidrolik ve/veya Pnömatik alanında önceden alın-
mış eğitim sertifikaları
- Varsa Hidrolik ve/veya Pnömatik alanında yayımlanmış 
bilimsel, teknik makaleler

- Oda kimlik fotokopisi
- Odadan aidat borcu olmadığını gösterir belge
- Belge ücretinin makbuzu

Başvuru

Şubelerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Belge ücreti:

Akışkan Gücü Hidrolik Mühendis Yetki Belgesi   : 750 TL

Akışkan Gücü Pnömatik Mühendis Yetki Belgesi : 750 TL

Dilekçe Örneği:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanlığına

TMMOB MMO Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve 
Belgelendirme Yönetmeliği uyarınca Akış Gücü Hidrolik / 
Akış Gücü Pnömatik Mühendis Yetki Belgesi/Belgeleri al-
mak istiyorum. İstenen belge ve bilgiler ektedir.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

 Saygılarımla.

Tarih

Adı-Soyadı

Oda Sicil No

İmza"
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AKIŞKAN GÜCÜ (HİDROLİK - PNÖMATİK) MÜHENDİS 
BELGELENDİRME EĞİTİMLERİMİZ BAŞLIYOR

09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Akışkan Gücü Mühen-
dis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği” kapsamında; 
ülke ve toplum yararları doğrultusunda, Akışkan Gücü (Hidrolik 
– Pnömatik) alanındaki tasarım, projelendirme, imalat, montaj, 
bakım onarım faaliyetlerini standartlara uygun olarak gerçekleş-
tirecek, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yeni geliş-
meleri takip edecek, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalı-
şacak oda üyesi mühendislere yönelik eğitimlerimiz başlamıştır 
Akışkan Gücü (Hidrolik-Pnömatik) Mühendis Belgelendirme 
eğitimlerine katılıp sınavlarında başarılı olanlar Akışkan Gücü 
(Hidrolik – Pnömatik) Mühendis Yetki Belgesini almaya hak 
kazanacak ve Akışkan Gücü (Hidrolik – Pnömatik) Mühendisi 
olarak görev yapacaktır. 

Eğitimlerimiz ve sınavlarımız hidrolik ve pnömatik alanında ayrı 
ayrı yapılmaktadır.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Akışkan Gücü (Hid-
rolik-Pnömatk) Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme 
Yönetmeliği’nde belirtilmiş ve aşağıda listelenmiş olan meslek 
mensubu oda üyeleri söz konusu eğitime katılabilirler.
- Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
- Enerji Sistemleri Mühendisliği
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği
- Havacılık ve Uzay Bilimleri Mühendisliği
- İmalat Mühendisliği
- İmalat Sistemleri Mühendisliği
- Makina Mühendisliği
- Makina Teknik Metot Mühendisliği
- Makina ve İmalat Mühendisliği
- Makina ve Üretim Mühendisliği
- Mekanik Mühendisliği
- Mekatronik Mühendisliği
- Mekatronik Sistemler Mühendisliği
- Otomobil Mühendisliği ve Teknolojileri
- Otomotiv Mühendisliği
- Raylı Sistemler Mühendisliği
- Tesisat Tekniği Mühendisliği
- Uçak Mühendisliği
- Uçak ve Uzay Mühendisliği
- Uzay Mühendisliği
- Üretim Tekniği Mühendisliği
- Üretim Sistemleri Mühendisliği
- Üretim Mühendisliği ve Yönetimi

EĞİTİME BAŞVURU
Eğitime başvuracak kişilerin aşağıdaki belgeler istenilecektir.
- 1 adet fotoğraf,
- Geçerli Oda kimliği fotokopisi,
- Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge,
- Eğitim katılım bedelini ödediğine ilişkin makbuz.

EĞİTİM İÇERİĞİ
Hidrolik - 3 gün
1) MMO Ana Yönetmeliği ve Yönetmelikleri, Oda Çalışma İlke-
leri, 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu,
2) Hidroliğin Temel Prensipleri,
3) Hidrolik Pompalar ve Motorlar,
4) Yön Denetim Valfleri,
5) Basınç Denetim Valfleri,
6) Akış Denetim Valfleri,
7) Oransal ve Servo Valfler,
8) Lojik Valfler,
9) Akış Bölücüler, Karşı Denge Valfleri ve Fren Valfleri,
10) Hidrolik Akümülatörler,
11) Hidrolik Aksesuarlar,
12) Hidrolik Akışkanlar,
13) Hidrolik Filtrasyon,
14) Hidrolik Sistemlerde Soğutma,
15) Hidrolik Devreler ve Hidrolik Sistem Hesapları,
16) Açık ve Kapalı Hidrolik Devreler,
17) İletim Hatları ve Bağlantı Elemanları,
18) Endüstriyel Elektronik,
19) Hidrolik Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği,
20) Uygulama
Pnömatik- 2 gün
1) MMO Ana Yönetmeliği ve Yönetmelikleri, Oda Çalışma İlke-
leri, 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu,
2) Pnömatiğin Temel Prensipleri,
3) Basınçlı Havanın Üretilmesi,
4) Basınçlı Havanın Dağıtılması,
5) Basınçlı Havanın Şartlandırılması,
6) Basınçlı Havanın Denetlenmesi,
7) Pnömatik Çalışma Elemanları,
8) Pnömatik Devre Şemaları,
9) Pnömatik Sistemlerde Sızdırmazlık,
10) Vakum Tekniği,
11) Pnömatik Devre Uygulamaları,
12) Kaskad Devre Uygulamaları,
13) Pnömatik Uygulamalarda İş Sağlığı ve Güvenliği.
14)Uygulama

SINAV ve BELGELENDİRME

Akışkan Gücü (Hidrolik - Pnömatik) Mühendis Belgelendirme 
sınavları, eğitimler sonunda gerçekleştirilir. Başarı notu 100 
üzerinden en az 70’tir. Sınavlar sonunda başarısız olan üyeye 
tekrar eğitime katılmadan 4 sınav hakkı verilir.

EĞİTİM VE BELGE ÜCRETLERİ
Hidrolik Mühendis Yetkilendirme Eğitim Ücreti :1.000 TL
Pnömatik Mühendis Yetkilendirme Eğitim Ücreti : 750 TL
Hidrolik Mühendis Yetki Belgesi Ücreti         : 60 TL
Pnömatik Mühendis Yetki Belgesi Ücreti      : 60 TL

Eğitim tarihleri için Şubelerimizle iletişime geçebilirsiniz.
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TERÖRÜ LANETLİYORUZ
Hakkari Yüksekova’da yapılan bombalı terör saldırısına ilişkin Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener,  
1 Ağustos 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan bombalı te-
rör saldırısı sonucu bir anne ile 11 aylık bebeği hayatlarını 
kaybetmişlerdir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak son zaman-
larda tekrar artan, annelere ve bebeklere dek uzanan te-
rörü kınıyor, lanetliyoruz.

Bu acı olayda hayatını kaybeden yurttaşlarımızın aileleri 
ve yakınlarına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz

İnsan yaşamını hiçe sayan şiddet ve terör, yol açtığı derin 
acılarla birlikte ülkemizin geleceği ile barış umutlarını da 
zedelemektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası her türlü terörü kı-
namaya; kardeşlikten, barıştan ve insan yaşamından yana 
olmaya devam edecektir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Ülkede, Bölgede, Dünyada Barış!

1 Eylül Dünya Barış Günü ülkemizin, içinde yer aldığımız 
bölgenin ve dünyanın barış gereksinimini bir kez daha ha-
tırlatmaktadır.

Emperyalist müdahale ve işgaller ile birçok ülke yöneti-
minin toplumsal tepkileri şiddetle bastırmaya çalışmaları 
halkların yaşamına kitlesel kırım, göç dalgaları ve kuşaklar 
boyu sürecek acılar şeklinde yansımaktadır. 

Başta eski Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Ye-
men ve Filistin olmak üzere birçok ülkede emperyalist 
güçler ve işbirlikçileri tarafından yapılan ülkesel ve top-
lumsal yıkım oldukça hazindir.

Ülkemizde Kürt sorununun kangren durumu, bölgemiz-
deki emperyalist müdahale ve işgaller, dünyada nükleer 
silahlanma ve genel savaş olasılıklarının artması söz ko-
nusudur.

Ülkemizde iç ve dış politikanın şiddet eksenli olarak yürü-
tülmesi, toplumsal atmosferin militarizmle, milliyetçilikle 
ve mezhepçi dincilikle belirlenmesine yol açmaktadır.

Kürt sorununda sergilenen baskı ve şiddet her iki tarafta 

derin acılara, toplumsal yarılmalara yol açmaktadır. 

Halkımız ve bölge halkları her gün şiddet ve savaş orta-
mının etkileri altındadır.

Bu nedenlerle “savaşlara hayır”, “ülkede, bölgede, dün-
yada barış” demek insan olmanın sorumlulukları arasındadır. 

Bu istemlere kulak verilmesi, güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Gereksinimimiz demokrasi, barış, kardeşlik, adalet, refah 
ve mutluluktur.

Ne yazık ki henüz bu gerekliliklerden çok uzakta bulu-
nuyoruz. 

Ancak Odamız TMMOB çatısı altında emperyalizme, 
faşizme, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı 
çıkmaya; eşit, özgür, laik, adalet ve hukukun üstünlüğü 
temelinde bir arada yaşamın hâkim olacağı demokratik 
bir Türkiye mücadelesinde yer almaya devam edecektir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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ELEKTRİK VE DOĞALGAZA YAPILAN ZAMLAR İZLENEN DIŞA 
BAĞIMLI ENERJİ POLİTİKALARININ SONUCUDUR

ENERJİ POLİTİKALARI TOPLUM ÇIKARLARINI ESAS ALMALI VE 
KAMUSAL PLANLAMAYA DAYALI OLARAK DÜZENLENMELİDİR

MMO Enerji Çalışma Grubu’nun hazırladığı “Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına Son Yapılan Zamların Analizi” 
başlıklı rapor, Oda Başkanı Yunus Yener’in 13 Ağustos 2018 tarihindeyaptığı bir açıklama ile kamuoyuna 
sunuldu.

Bilindiği üzere elektrik ve doğal gaz satış fiyatlarında 1 
Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm tü-
ketici gruplarını etkileyen artışlar yapılmıştır. Odamızın 
Enerji Çalışma Grubu bu zamları enerji politikaları ve fi-
yat oluşum mekanizmaları ile birlikte irdeleyen kapsamlı 
bir çalışma yapmıştır.

Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına Yapılan Son Zamların 
Analizi başlıklı çalışma, konutlardan sanayiye bütün toplu-
mu etkileyen zamların neden 1 Ağustos’ta uygulandığını, 
geciktirilip-geciktirilmediğini, gerekçelerini, olası sonuç-
larını, fiyatlarının belirlenmesine yönelik düzenlemelerin 
durumunu irdelemekte ve yapılması gereken çalışmalara 
ilişkin kapsamlı önerilerimizi içermektedir. Raporun ta-
mamı açıklamamızın ekinde kamuoyunun bilgisine sunul-
maktadır.

Zamların 1 Ağustos’ta yürürlüğe konulmasının nedeni

2016 yılı ilk çeyreğinden itibaren elektrik fiyatlarında artış 
yapılmadığı bilinmektedir. Bu dönemde doğal gaz fiyat-
larında artışlar olmasına karşın elektrik satış tarifesinde 
bir artış yapılmamıştır. Bunun nedeni siyasi iktidarın 2017 
yılındaki Anayasa Değişikliği Referandumu ve 2018 yılın-
daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerini 
öngörerek zamların yaratacağı tepkilerden çekinmesidir. 
Bu nedenle elektrik perakende satış tarifeleri, 2018’de 
yapılan küçük oranlı zamlar haricinde genellikle sabit tu-
tulmuş ve 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra büyük 
oranda zam yapılmıştır.

Doğal gazda da benzer bir durum söz konusudur. Fiyat-
lar 2015’te sabit tutulmuş, 2016 Ekim ayında yüzde 10 
indirilmiş; 2017 Anayasa Referandumu ile 2018 Başkan-
lık ve milletvekili seçimleri gözetilerek, 2018’de elektrik 
üretimi için satılan doğal gazın fiyatlarında yapılan artış 
dışında; fiyat artışları esas olarak 24 Haziran seçimleri 
sonrasında yürürlüğe konulmuştur.

Yapılan zamlar ve tüketici gruplarına yansıması

Elektrikte 1 Ağustos ile 30 Eylül 2018 tarihleri arasında 
geçerli olan zamlı yeni tarifeye göre tüketici gruplarına 
uygulanan tarifelerin bir önceki döneme ve 2017 yılı 4. 
Çeyrek Dönemine göre yüzde artış oranları şöyledir:

Tüketici Grubu  Bir Önceki Döneme Göre  2017 Yılı 4. Çeyreğe Göre

Mesken   9,0  22,0

Ticarethane  14,0  27,4

Sanayi (Alçak Gerilim) 14,0  26,8

Sanayi (Orta Gerilim) 14,1  27,6

Tarımsal Sulama  14,0  27,4
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Doğal gazda ise Ekim 2011’de yüzde 15, 2012’de yüzde 
32,5–yüzde 43,4 oranında zamlar, Ekim 2016’da yüzde 
10 indirim ve 2018 Ocak, Nisan, Ağustos aylarında farklı 
tüketim grupları için yüzde 14’ten yüzde 43,4’e varan de-
ğişen oranlardaki zamlar söz konusudur.

Son zamlar sonucu aylık ortalama tüketimi 230 kWh 
olan 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası 94,7 TL’den 
yaklaşık 21,00 TL’lik artışla 115,6 TL’ye yükselmiştir. Bu 
yüzde 22 oranında zam demektir.

Doğal gazda ise durum şöyledir: GAZBİR verilerine göre, 
2017’de bir hanenin yıllık ortalama gaz tüketimi 1.017 
m3, örneğin Ankara için 1.099 m3’tür. Bireysel (kombi) 
ısıtmanın yaygın olduğu Ankara’da bir konutun Ağustos 
2018 için geçerli olan KDV dâhil 1,317 TL/m3Başkent 
Gaz satış fiyatı üzerinden yıllık doğal gaz faturası 1,317 
TL/m3 x 1.099 m3= 1.447,38 TL’ye ulaşmaktadır. Aylık 
ortalama ise 120,61 TL olmaktadır.

Özetle bir ailenin aylık doğal gaz ve elektrik faturası asga-
ri 235 TL’ye varmaktadır. Bu tutar 1.603,12 TL olan as-
gari ücretin yüzde 14,66’sıdır. Birçok dar gelirli ve yoksul 
aile giderek artan geçim sıkıntısı içinde elektrik-doğalgaz 
faturalarını ödemekte zorlanırken yapılan zamlar bu ke-
simi daha fazla zorlayacaktır.

Diğer yandan Türkiye’de elektrik enerjisinin yaklaşık 
yüzde 47’si sanayi sektöründe, yaklaşık yüzde 22’si ko-
nutlarda, yüzde 26’sı ticarethanelerde tüketilmektedir. 
Zaten uluslararası rekabet gücü zayıf olan Türkiye sana-
yisinin son gelen zamlar ile üretim ve rekabet gücü daha 
da zayıflayacak hatta birçok tesis kapanma riski ile karşı 
karşıya kalacaktır.

Diğer yandan elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artış 
başka birçok ürün ve hizmetin fiyat artışlarının da gerek-
çesi olacak ve enflasyon oranı düşmek bir yana, yüzde 
20’leri çok aşabilecektir. 

Ayrıca döviz kuru artışları sonucu önümüzdeki dönemde 
elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yeni zamlar yapılması da 
gündeme gelecektir.

Zamların yapısal nedenleri ve korunan özel 
sektör

Mevcut yasal düzenlemelerde elektrik sektörünün yapısı, 
serbestleştirme ve özelleştirmeler eşliğinde tam rekabe-
te dayalı serbest piyasa olarak tanımlanmaktadır. 

Bu kapsamda elektrik sektöründeki üretim, iletim, dağı-
tım ve satış ana faaliyetlerinin ayrıştırılıp, her birinin ayrı 
kurum/şirketler tarafından yerine getirilmesi nedeniyle 
her bir faaliyetin elektrik fiyatları artışına etkisinin olması 
gerekenden fazla olduğu belirtilmelidir. 

Elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin doğrudan ya da 
dolaylı olarak korunmaları ve yeni elektrik üretim tesisle-
rine sınırsız izin verilmesi, korunması gerekecek şirketle-
rin sayısını artıracak ve bunun için yine elektrik fiyatları-
nın artırılması gündeme gelebilecektir. 

Kontrolsüz ve hesapsız her yeni elektrik üretim tesisi, bir 
süre sonra yeni elektrik zamlarına neden olacaktır.

01.10.2016–01.08.2018 arasında USD kuru yüzde 63,3 
oranında artmıştır. 

Mevcut durumda yalnızca elektrik üretimi için kullanılan 
doğal gazın fiyatı döviz kurundaki bu artışa yaklaşmıştır. 

Ağustos 2018’e kadar elektrik üretimi için temin edilen 
doğal gaz sübvanse edilmiştir. 

Başka bir ifade ile doğal gazla elektrik üreten santrallara 
verilen gaz maliyet rakamlarının altında olmuş, yatırım-
cı kamu zararı ve yurttaşlara çıkarılan faturalar pahasına 
desteklenmiştir.

Rasyonel işleyeceği” iddia edilen piyasa mekanizması so-
nucunda, hâlihazırda elektrik talebinin arz kapasitesinin 
gerisinde kalması ve planlama olmayışından ötürü özellik-
le fosil yakıt esaslı birçok santralın ölü yatırım olduğu, bu 
ölü yatırımların kredilerle yapıldığı, özel sektörün ödeye-
mediği kredi borçlarının şu veya bu şekilde yansıtılacağını 
görmezden gelen ve ayrıca “kapasite bedeli” adı altında 
bu irrasyonel yatırımlara destek çıkan enerji yönetiminin 
bilgisi ve becerisinin tartışmalı olduğu açıktır.

İthal kaynağa dayalı elektrik üretim politikaları adım adım 
terk edilmeden; serbestleştirme ve özelleştirmelerden 
vazgeçilmeden; yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik 
üretim altyapısı geliştirilmeden; toplum çıkarlarını esas 
alan kamusal planlamaya dayalı kurumsal üretim, iletim, 
dağıtım politikaları uygulanmadan ülke ve toplum aleyhi-
ne politika ve zamların süreceği gerçeği göz ardı edilme-
melidir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkan



B a s ı n  A ç ı k l a m a l a r ı

13bülten 243
eylül 2018

DEPREMLERE KARŞI ETKİLİ ÖNLEMLER ALMAK İÇİN TMMOB’YE 
BAĞLI ODALARIN GÖREV VE YETKİ ALANINA GİREN KAMUSAL 
MESLEKİ DENETİM, YETERLİLİK, EĞİTİM VE BELGELENDİRMEYE 

DAYALI YENİ BİR YAPI DENETİMİ MODELİ GEREKİYOR
Oda Başkanı Yunus Yener, “17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 19. Yılı ve Yapı Denetimi” üzerine yazılı 
bir açıklama yaptı.

Türkiye dünyadaki en etkin deprem kuşakları arasında 
yer alan Akdeniz-Alp-Himalaya kuşağı üzerindedir. Ülke 
toprakları ile sanayi ve barajlarının büyük kısmı bu aktif 
deprem kuşağının üzerinde yer almaktadır. Bu gerçekliğe 
karşı etkili önlemler alabilmek için, depremin çok disip-
linli bir mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı alanı olarak 
görülmesi gerekir. Ancak bu disiplinler rant çıkarları için 
dışlanmaktadır. 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 
Düzce Depremleri sonrasındaki yapı denetimi düzenle-
melerinde kamusal denetim ticarileştirilmiş ve meslek 
odalarının önerileri dışlanmıştır. Yapı Denetim Yasası’nda 
kamu yapıları denetim dışı tutulmuş ve yasanın kapsamı 
daraltılmıştır. TMMOB’ye bağlı Odaların mevzuatla ta-
nınmış görevleri içinde bulunan mühendislik, mimarlık 
hizmetlerinin mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme, 
denetleme gereklilikleri de dışlanmıştır.

Planlama, mühendislik, mimarlık, yapılaşma ve kamusal 
denetime ilişkin sorunlara ayna tutan, yüzyılın afeti olarak 
anılan ve yaklaşık 340 bin yapının önemli ölçüde yıkıldığı 
veya hasar gördüğü, on binlerce yurttaşımızın yaşamı-
nı kaybettiği 1999 Marmara Depreminden hiçbir ders 
alınmadığı; Deprem Şurası, Ulusal Deprem Konseyi gibi 
oluşumların devre dışı bırakılması ile, Van depremi ve 
diğer depremler sonucu oluşan sosyal yıkım tablosu ile, 
mevzuat düzenlemelerinin rant eksenli olması, kentsel 
dönüşüm programlarının esasen ranta yönelik muhtevası 
ve bütün ülkenin imara açılması ile tekrar tekrar ortaya 
çıkmıştır.

Türkiye bugün, 19 yıl önceki Marmara depreminden 
daha iyi durumda değildir. Yer seçimi kararlarında, yapı 
tasarımı, üretimi ve denetiminde bilimsel, bütünlüklü bir 
düzen yoktur. Öyle ki sorunlu dolgu alanları, dere ya-
takları ve kıyılar imara açılmakta, her yere AVM ve gök-
delenler yapılmaktadır. Yanlış ulaşım politikaları, yanlış 
kentsel dönüşüm uygulamaları ve yanlış mega projelerin 
artması, su yatakları ile yeşil alanlar arasındaki bağların 

koparılması, sel-su baskınlarının artması, ısı adalarının 
oluşması gibi olgular depremlerin yıkıcı etkilerini artırıcı 
sonuçlar oluşturmaktadır. Bu sorunlara deprem olgusunu 
ve depremlere dayanıklı yapı stokunu artırma gerekliliğini 
gözetmeksizin yapılan son imar affı ve depremlerde top-
lanma yerleri olan alanlardaki hızlı yapılaşma eklendiğin-
de ülkemizin depremlere hazır olmadığı anlaşılmaktadır. 
Bu noktada belirtmek isteriz, yapı denetimi uygulamasını 
yönlendiren kararlar ve ilgili tüm mevzuatın, TMMOB ve 
bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla 
düzenlenmemesi durumunda ülkemizi yeni büyük sosyal 
afetler ve yıkımlar beklemektedir.

Depremler ve büyük doğa olaylarına karşı bütünlüklü, 
sağlıklı, insanca bir yaşam ve çevre için alınması gereken 
önlemler ivedi bir öneme sahiptir. Depremlere karşı 
önlemler bütünlüğü, güvenli yapılaşma ve halkın sağlık-
lı kent ve doğal çevre hakkı için neoliberal piyasacı ve 
rantçı yaklaşımlar reddedilmelidir. Mevcut Yapı Denetim 
Yasası’nın öngördüğü, ticari yanı ağır basan yapı denetim 
şirketi ve öngörülen teknik müşavirlik şirketi modeli ye-
rine uzmanlık ve etik niteliklere sahip yapı denetçilerinin 
etkinliğine dayalı, meslek odalarının sürece etkin katılımı-
nı sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve dene-
tim süreci modelinin benimsenmesi gerekmektedir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Ağustos 2018
Odamız tarafından yapılan “MMO sanayi portalı açılıyor” 
başlıklı basın açıklaması, Termodinamik Dergisinde “MMO 
sanayi portalı yayın hayatına başladı” başlığıyla haber 
yapıldı. Odamız tarafından düzenlenen Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi Teskon Sodex Fuarı, EBSO Haber 
Dergisinde “İklimlendirme sanayicilerinden uluslararası fuar 
için ilk adım” başlığıyla haber yapıldı. 

31.07-01.08.2018
Yatağan Termik Santrali’ndeki kaza üzerine, TMMOB’ye bağlı 
Elektrik, Kimya, Maden ve Makina Mühendisleri Odalarının 
yaptığı “Yatağan Termik Santralindeki Kazanın Nedeni Bakım, 
Onarım, Yenileme Çalışmalarının Yapılmaması ve Kamusal 
Denetim Eksikliğidir” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde 
“İşçilerin canı önemsenmiyor,” Zafer Gazetesinde “Yatağan 
Termik Santrali’ndeki kaza üzerine ortak açıklama” ve 
(01.08.2018) Ege Gazetesi’nde “Yatağan’da işçilerin ölüm 
nedeni özelleştirme denetimsizlik kar hırsı” başlıklarıyla 
haber yapıldı. 

14.08.2018
BirGün Gazetesi Muhabiri Şahin Yatkın’ın Oda Enerji Çalışma 
Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ve Oda Enerji Çalışma Grubu 
Üyesi Olgun Sakarya ile  “Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına 
Yapılan Son Zamların Analizi” raporu üzerine yaptığı söyleşi, 

“Zamların nedeni dışa bağımlılık”  başlığıyla haber yapıldı. 

14.08.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Elektrik ve Doğal Gaza 
Yapılan Zamlar İzlenen Dışa Bağımlı Enerji Politikalarının 
Sonucudur. Enerji Politikaları Toplum Çıkarlarını Esas Almalı 
ve Kamusal Planlamaya Dayalı Olarak Düzenlenmelidir” 
başlıklı açıklama, Cumhuriyet Gazetesinde “Üretimde fren 
sinyali,” Sözcü Gazetesinde “Enerjinin faturası kabardı,” 
Anayurt Gazetesinde “Asgari ücreti enerji eritiyor” ve 
Aydınlık Gazetesi’nde “Aylık elektrik, gaz faturası asgari 235 
liraya yükseldi” başlıklarıyla haber yapıldı. 

16/27.08.2018
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Kriz Ateşine En Yakın 
Duran Firmaları, Mega Proje Üstlenenler Oluşturuyor” başlıklı 
araştırma raporu, BirGün Gazetesinde “Krizin ateşi mega 
projeleri yapan firmaları yakacak,” Evrensel Gazetesinde 
“Döviz açığı çok sayıda firmayı sarstı,” (17.08.2018) 
Cumhuriyet Gazetesinde “Kur firmaları zorlayacak” ve 
(27.08.2018) Ankara Başkent Gazetesinde “Türk Lirası’na 
güven azaldı” başlıklarıyla haber yapıldı. 

18.08.2018
Odamız tarafından yapılan “MMO Enerji Köşesi açıldı” başlıklı 
basın açıklaması, Evrensel Gazetesinde “MMO Enerji Köşesi 
açıldı” başlığıyla haber yapıldı. 

14 Ağustos 2018 BirGün

14 Ağustos 2018 Cumhuriyet

14 Ağustos 2018 Anayurt
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16 Ağustos 2018 Evrensel
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Ağustos 2018'de MİEM Kurslarına Katılım

Ağustos ayı boyunca 7 şubemizde, 12 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 194 kişi katıldı.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Katılımcı Sayısı

Asansör Avan Proje Hazırlama 10-11 Ağustos 2018 İstanbul 13

Asansör 14-16 Ağustos 2018 İstanbul 11

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu 13-16 Ağustos 2018 Samsun 9

Doğalgaz İç Tesisat 9-12 Ağustos 2018 İstanbul 14

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
13-16 Ağustos 2018 İzmir 10

27-30 Ağustos 2018 İstanbul 5

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi
8-10 Ağustos 2018 Kocaeli 9

27-29 Ağustos 2018 İstanbul 7

Havalandırma Tesisatı 6-7 Ağustos 2018 İstanbul 9

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

1-3 Ağustos 2018 Denizli 1

8-10 Ağustos 2018 İzmir 12

27-29 Ağustos 2018 Kayseri 8

Mekanik Tesisat
6-12 Ağustos 2018 Ankara 17

6-12 Ağustos 2018 İstanbul 7

Soğutma Tesisatı 13-14 Ağustos 2018 İstanbul 7

Şantiye Şefliği
1-3 Ağustos 2018 Denizli 26

3-5 Ağustos 2018 İstanbul 15

Yangın Tesisatı 3-5 Ağustos 2018 İzmir 14

Toplam 194

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

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

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama

1-2 Eylül 2018 Ankara 3 Eylül 2018

6-8 Eylül 2018 İstanbul 9 Eylül 2018

26-27 Eylül 2018 İzmir 28 Eylül 2018

Asansör 14-16 Eylül 2018 İstanbul 17 Eylül 2018

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

4-7 Eylül 2018 İzmir 7 Eylül 2018

11-14 Eylül 2018 Bursa 15 Eylül 2018

12-16 Eylül 2018 İstanbul 16 Eylül 2018

18-21 Eylül 2018 Trabzon 21 Eylül 2018

19-22 Eylül 2018 Kayseri 23 Eylül 2018

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
3-6 Eylül 2018 Bursa 7 Eylül 2018

27-30 Eylül 2018 İstanbul 1 Ekim 2018
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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Doğalgaz İç Tesisat*

3-6 Eylül 2018 Diyarbakır 6 Eylül 20187

6-9 Eylül 2018 Adana 10 Eylül 2018

13-16 Eylül 2018 Adana 17 Eylül 2018

13-16 Eylül 2018 İzmir 17 Eylül 2018

17-20 Eylül 2018 Ankara 21 Eylül 2018

20-23 Eylül 2018 Trabzon 24 Eylül 2018

20-23 Eylül 2018 İstanbul 24 Eylül 2018

24-27 Eylül 2018 Konya 28 Eylül 2018

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

22-25 Eylül 2018 Ankara 26 Eylül 2018

Basınçlı Hava Tesisatı
3-5 Eylül 2018 Bursa 6 Eylül 20187

26-28 Eylül 2018 Ankara 28 Eylül 2018

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi 28-30 Eylül 2018 İstanbul 30 Eylül 2018

Havalandırma Tesisatı
17-18 Eylül 2018 Ankara 19 Eylül 2018

25-26 Eylül 2018 Eskişehir 27 Eylül 2018

Klima Tesisatı
5-9 Eylül 2018 İstanbul 10 Eylül 2018

5-9 Eylül 2018 İzmir 10 Eylül 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

4-6 Eylül 2018 Ankara 6 Eylül 20187

7-9 Eylül 2018 Bursa 9 Eylül 2018

26-28 Eylül 2018 Denizli 28 Eylül 2018

27-29 Eylül 2018 İstanbul 29 Eylül 2018

Mekanik Tesisat

6-16 Eylül 2018 İstanbul 22 Eylül 2018

10-16 Eylül 2018 İstanbul 17 Eylül 2018

17-23 Eylül 2018 İzmir 24 Eylül 2018

17-23 Eylül 2018 Bursa 25 Eylül 2018

Soğutma Tesisatı
15-16 Eylül 2018 Eskişehir 17 Eylül 2018

20-21 Eylül 2018 Ankara 22 Eylül 2018

Temel Bilirkişilik Kursu

3-6 Eylül 2018 Bursa

 

4-7 Eylül 2018 Zonguldak

8-16 Eylül 2018 İstanbul

13-16 Eylül 2018 Mersin

14-17 Eylül 2018 Kocaeli

15-23 Eylül 2018 İstanbul

17-20 Eylül 2018 Bursa

20-23 Eylül 2018 Adana

20-23 Eylül 2018 İzmir

22-30 Eylül 2018 İstanbul

22-30 Eylül 2018 İstanbul (Kadıköy)

Yangın Tesisatı
7-9 Eylül 2018 Ankara 10 Eylül 2018

27-29 Eylül 2018 İstanbul 1 Ekim 2018

Etüt-Proje (Sanayi) 10-29 Eylül 2018 Kocaeli

 

Etüt-Proje (Bina) 10-28 Eylül 2018 Kocaeli

Enerji Yöneticisi 10-21 Eylül 2018 Kocaeli
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EKSİK ADALET, ADALET DEĞİLDİR KATLİAMA ORTAK OLANLARIN TÜMÜ 
CEZALANDIRILANA KADAR HUKUK MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ!

10 Ekim Katliamı Davası Karar Duruşması sonrasında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından mahkeme sürecine ve karara ilişkin 4 Ağustos 2018 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Türkiye tarihinin en büyük kitle kıyımı olan 10 Ekim Kat-
liamı davasında karar açıklandı. 

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 9 
sanığa “Anayasal düzeni ihlal” suçundan birer kez, “kas-
ten öldürme” suçundan da 100’er kez olmak üzere top-
lam 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve-
rildi. 

Tutuklu yargılanan diğer 10 sanık da örgüt üyeliği ve çe-
şitli suçlardan ceza aldı. Firari 17 sanığın ise davası ayrı bir 
dosyada görülmeye devam edecek.

İki yıldır devam eden mahkeme süreci boyunca yaptığı-
mız her açıklamada, davanın eksik yürütüldüğünü, sal-
dırganlar yargılanırken, saldırının gerçekleşmesine adeta 
göz yuman sorumluların görmezden gelindiğini dile ge-
tirmiştik.

Mahkeme kararı, dava sürecine ilişkin eleştirilerimizi bir 
kez daha haklı çıkardı. Mahkeme heyeti saldırganları ce-
zalandırırken, saldırının gerçekleşmesinde sorumluluğu 
olan kamu görevlilerini mahkeme huzuruna bile çıkart-
madı.

Oysa dava boyunca, katliamı gerçekleştiren sanıkların 
istihbarat birimlerinin takibinde oldukları, canlı bomba-
lara ilişkin listelerin ortaya çıktığı, tüm bunların dinlenen 
telefonlarda açık açık konuşulmasına rağmen hiçbir işlem 
yapılmadığı, Gaziantep başta olmak üzere bölge illerinde 

örgütlenme faaliyeti yürüten IŞİD üyelerine göz yumul-
duğu, canlı bombaların adeta ellerini kollarını sallayarak 
Gaziantep’ten Ankara’ya kadar geldikleri açık biçimde 
ortaya çıkmıştır.

Dolayısıyla sadece kendini patlatanlar ve suç ortakları 
değil, tüm bu yaşananlarda katkısı bulunan, sorumluluğu 
olan her kademedeki kamu görevlileri de kasten bu kat-
liama ortak olmuşlardır. 

Kamu görevlilerinin görev suiistimalleri açıkken, dosyaya 
giren belgelerde açıkça yazmaktayken, buna ilişkin hiçbir 
işlem yapılmamış, sorumlular mahkeme önüne çıkartıl-
mamıştır.

Bu tarihe karşı bir suçtur. Bu insanlığa karşı bir suçtur. 
Bu çocuklarımıza, 10 Ekim günü yitirdiğimiz canlara karşı 
suçtur.

Eksik adalet, adalet değildir! 

Bizler 10 Ekim’de kaybettiğimiz arkadaşlarımızı unutma-
dığımız gibi, katliamın sorumlularını da unutmayacağız, 
unutturmayacağız. 

Patlamalar sonrasında yaralılara gaz bombalarıyla, basınç-
lı suyla saldıran emniyet yetkililerini unutmayacağız. 

Katliamın sorumlularını gizlemek için “Kokteyl Örgüt” 
açıklamasını yapan dönemin Cumhurbaşkanını unutma-
yacağız. 

“Katliam sonrası oylarımız artışa geçti” açıklamasını ya-
pan dönemin Başbakanını unutmayacağız.

İnsanlığa karşı işlenmiş bu büyük suçun parçası olan her-
kes yargılanıncaya, hak ettikleri cezayı alıncaya kadar hu-
kuki mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Unutmayacağız, unutturmayacağız, unutursak kalbimiz 
kurusun!

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB ODA SAYMAN VE YAZMAN ÜYELERİ ORTAK TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB ve bağlı Odaların Sayman ve Yazman üyeleri, 6 Ağustos 2018 tarihinde TMMOB’de biraraya 
gelerek Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili mevzuat değişikliği ve yaşanan son gelişmeler üzerine görüş 

alışverişinde bulundular.

Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, TMMOB II. Başkanı Selçuk Uluata, TMMOB Yürüt-
me Kurulu Üyesi Baki Remzi Suiçmez, TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim Gül, Basın Danışmanı Mutlu Arslan, 
Teknik Görevliler Bülent Akça ve Eren Şanlıer ile Odalar-
dan; Yılmaz Şengül (ÇMO), İbrahim Saral (EMO), Hasan 
Can Karakuş (FMO),  Eren Kaya (GIDAMO), Murat Şanlı 
(GIDAMO),  Murat Türüdü (HKMO), Yeliz Karaarslan 
(HKMO), Turan Ayçiçek (İÇMO), Naci Yalçın (İÇMO), 

Bahattin Sarı (İMO), Hüseyin Kaya (İMO), Mustafa Tan-
kut Kılınç (JFMO), Faruk İlgün (JMO), D.Malik Bakır 
(JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayfer Güçlü Aran (KMO), 
Yusuf Kenanoğlu (KMO), Korman Obuz (KMO), Erkin 
Etike (KMO), Erşat Akyazılı (MADENMO), Elif Öz-
türk (MMO), Bedri Tekin (MMO), İlhan Kamil Turan 
(MMO Basın Danışmanı), Sinan Tütüncü (MO), Songül 
Top (PEYZAJMO), Özden Güngör (ZMO), Hamdi Arpa 
(ZMO) ve Kamil Bayram (ZMO) katıldı.

HAKKARİ’DEKİ BOMBALI SALDIRIYI KINIYORUZ
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşanan ve bir anne ile 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesine neden olan 
bombalı terör saldırısına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ tarafından 1 Ağustos 2018 
tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova İlçe-
sinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınıyoruz.

Tüm ülkemizi derin bir acıya boğan bu terör saldırısında 
hayatını kaybeden anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık be-
beğine rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Terör saldırıları ve şiddet eylemleri bu topraklara acı ve 
gözyaşından başka hiçbir şey getirmemektedir. 

Sıkılan her kurşun, patlayan her bomba, sadece insanların 

yaşamını değil, ülkenin ortak geleceğini ve barış umudu-
nu da hedef almaktadır.

TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan son-
ra da teröre ve şiddete karşı duracağız, barışın ve kardeş-
liğin sesini ve mücadelesini yükseltmeye devam edeceğiz.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DOĞU KARADENİZ’DE YAŞANAN FELAKETİN NEDENİ YAĞIŞLAR DEĞİL, 
YANLIŞ KENTLEŞME VE ULAŞIM POLİTİKALARIDIR!

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde birbiri ardına yaşanan sel felaketlerine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz tarafından 9 Ağustos 2018 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Doğu Karadeniz’de etkili olan mevsim yağışları nedeniyle 
her gün farklı bir ilimizde sel ve taşkınlar yaşanıyor. 

Geçtiğimiz günlerde Rize ve Ordu’da yaşanan sel, taşkın 
ve heyelan nedeniyle zarar gören tüm halkımıza geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyoruz.

8 Ağustos 2018 tarihinde Ordu ve ilçelerinde yaşanan ya-
ğışlar deneniyle bölgede bulunan dereler taşmış, dere ya-
tağında bulunan ev, iş yeri ve sanayi bölgeleri sular altında 
kalmış, dereler üzerinde kurulan köprüler kullanılamaz 
hale gelmiş ve Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan 
Cevizdere Köprüsü yıkılmıştır.

Doğu Karadeniz bölgemizde yılın aynı dönemlerinde 
yaşanan yağışlarda hep aynı manzaralarla karşılaşıyoruz: 
Dereler taşıyor, dere yataklarındaki evler sular altında 
kalıyor ve Karadeniz Sahil Yolu’nun bir bölümü yıkılıyor. 
Bu durum, yaşadıklarımızın doğal afet değil, plansız ve 
çarpık kentleşmenin sonucu olduğunu gösteriyor.

Yıllardır bölgede yaşanan sel olaylarıyla ilgili yaptığımız 
inceleme ve değerlendirmelerde, üç ortak noktanın öne 
çıktığını gözlemliyoruz: İlki dere yataklarındaki yapılaşma, 
ikincisi Karadeniz Sahil Yolu’nun oluşturduğu setin dere-
lerin Karadeniz’e ulaşmasına engel olması, üçüncüsü de 
HES’ler nedeniyle derelerin akış rejiminin bozulmasıdır. 

Bu üç temel sorun çözüme kavuşturulmadan, bölge hal-
kının can ve mal güvenliğinin sağlanması mümkün değildir.

Hükümet ise bu sorunları çözmek yerine, sorunları kalıcı 
hale getirerek bölgenin yüz yüze olduğu tehdidin daha 
da büyümesine neden olmaktadır. İmar barışı adı altında 
dere yataklarına yapılmış yerleşimlere ruhsat verilmekte, 
derelerin üstleri kapatılarak-dere yatağı betonlaştırılarak 
suyun doğal yollarla denize ulaşması engellenmekte, böl-
gede yoğunlaşan HES ve Madencilik faaliyetleri nedeniyle 
doğal bitki örtüsü yok edilmekte, Karadeniz Sahil Yolu ve 
dolgu alanlarla bölge adeta sellere karşı savunmasız hale 
getirilmektedir.

Doğu Karadeniz Bölgemiz daha büyük felaketler yaşa-
madan bu yanlışlardan geri dönülmesi gerekmektedir. 
TMMOB ve bağlı odalarımızın bölgeye ilişkin uyarıları 
dikkate alınmalıdır. Doğayla ve insanla barışık, planlı kent-
leşme, ulaşım ve enerji politikaları hayata geçirilmelidir.

Yaşanan felaketten zarar gören bölge halkına bir kez 
daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yetkilileri sesimi-
ze kulak vermeye çağırıyoruz.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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KRİZİN SORUMLUSU AKP’NİN YANLIŞ EKONOMİ POLİTİKALARIDIR!
İçinden geçtiğimiz ekonomik kriz ve acil olarak alınması gereken önlemlere ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz tarafından 14 Ağustos 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biri-
ni yaşıyoruz. Yaşadığımız büyük krizi basitçe kur artışı 
olarak adlandırmak ve sebebini de dış güçlere bağlamak 
doğru değildir. 

Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik dur-
gunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa çeviren 
kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıya bulunuyoruz.

Bu krizin asıl nedeni 1980’li yıllardan itibaren küresel ser-
maye güçlerinin güdümünde kesintisiz bir şekilde uygula-
nan özelleştirmeye, piyasalaştırmaya, kuralsızlaştırmaya 
dayalı neoliberal politikalardır.

16 yıldır bu politikaları ısrarla uygulayan AKP iktidarı 
ise yaşanan krizin baş sorumlusudur. Pervasızca yapılan 
özelleştirmelerle üretken kamu kuruluşlarımızın büyük 
bir kısmı elden çıkarılmış, elde kalan az sayıdaki kuruluş 
da idari bütünlükleri parçalanarak ve serbestleştirme uy-
gulamalarıyla etkisizleştirilmiştir. 

Ülke ekonomisi yüksek oranlı borçlanma ve yoğun ithal 
girdi kolaycılığının üzerine oturtulmuştur.

Bu politikalarla ülkemiz rantiye bataklığına sürüklenmiş, 
üretim yeteneğimiz aşındırılmıştır. 

Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim po-
litikaları almıştır. Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler 
geriletilip, ülke kaynakları rant dağıtımı merkezli inşaat 
ve müteahhitlik işleri ile katma değeri düşük hizmetler 
sektörüne yönlendirilmiştir.

Türkiye ekonomisi uzun yıllardan bu yana dışa bağımlı 
bir yapıdadır. Üretim yerine dış kaynaklara dayalı eko-
nomimiz, sıcak para akışının kesildiği her durumda büyük 
krizlerle karşı karşıya gelmektedir. 

Yaşadığımız her kriz, halkımızın ve ülkemizin birikimleri-
nin yok olmasıyla sonuçlanmaktadır.

İktidar dönemi boyunca, merkez kapitalist ülkelerdeki 
parasal genişleme politikalarının yarattığı düşük kur ve 
düşük faiz olanaklarını sanayileşme, teknolojik gelişme 
ve üretimin artırılması yerine verimsiz inşaat projelerine 

aktaran AKP’nin yanlış ekonomi politikaları ülkeyi krize 
sürüklemiştir.

Yüksek ekonomik büyüme söylemiyle aşırı borçlandır-
maya ve kredi kullanımına itilen piyasa aktörleri, bugün 
borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. 

Borçlarını ödeyemeyen, kredilerini yeniden yapılandırma 
başvurusunda bulunan şirketler nedeniyle reel sektörde 
para akışı durmuştur. Özellikle ithal hammadde ve ara 
mal kullanılan sektörlerde üretim yapılamaz hale gelmiş, 
kitlesel işten çıkartmalar başlamıştır. Gelinen noktada 
kur artışı sadece halkın alım gücünü düşürmekle kalmı-
yor, geniş çaplı bir işsizleşme ve yoksullaşma yaşanması-
na neden oluyor.

AKP’nin özellikle seçimler öncesinde tüketimi artırmaya 
yönelik savurgan adımları ve borçlanmayı özendiren kre-
di politikaları krizin daha da büyümesine neden olmuştur. 
Krizi asıl derinleştiren şey ise, AKP’nin antidemokratik, 
baskıcı ve hukuk dışı politikalarıdır. 

Ekonomik krizle mücadeleyi bile aklıselim yöntemlerle 
değil, baskıcı-tehditkâr yöntemlerle örtbas etmek iste-
yen AKP’nin bu yaşanan ekonomik krizi çözmesi müm-
kün değildir.

Yaşadığımız krizin nedenini dış güçlere bağlayan ve yas-
tık altındaki dövizlerin bozdurulmasıyla bu krizden çıkış 
sağlanabileceğini savunan AKP’nin krizle mücadele gibi 
bir yönelimi olmadığının en önemli delili açıklanan 100 
Günlük İcraat Programı’dır.

Yıllardır sürdürülen yanlış politikalarda ısrar edilerek bu 
krizden kurtulmanın mümkün olmadığı açıktır.

Yapılması gereken şey, rant ekonomisi yerine üretim 
ekonomisini, sermaye öncelikleri yerine kamusal çıkar-
ları, lüks ve savurganlığa dayalı yönetim anlayışı yerine 
tasarrufları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı 
önceleyen bir anlayışın öne çıkartılmasıdır.

AKP bugün krizden çıkış için mali disiplin adı altında ke-
mer sıkma politikasını hayata geçireceğini söylemekte-
dir. Bugüne dek ekonomi her sıkıştığında eğitim ve sağlık 
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başta olmak üzere sosyal harcamalardaki kısıntı devreye 
girmekte ve kemer, emeğiyle geçinen geniş toplum ke-
simleri üzerinde sıkılmaktadır. 

Kamuda asıl tasarruf yapılması gereken yer ise başta sa-
ray giderleri ve örtülü ödenek harcamaları olmak üze-
re AKP’nin siyasi çıkarları uğruna yaptığı geniş boyuttaki 
harcamalardır.

Halkın ve bütçenin üzerindeki yükü her geçen gün bü-
yüten dövize endeksli alım garantisi olan Kamu Özel İş-
birliği anlaşmaları yeniden düzenlenmeli ve henüz uygu-
lamaya geçmemiş olan Kamu Özel İşbirliği projeleri iptal 
edilmelidir.

Kanal İstanbul ve Akkuyu Nükleer Tesisi başta olmak 
üzere halkın öncelikli ihtiyaçları yerine sermaye kesim-
lerine rant aktarmayı amaçlayan projeler derhal durdu-
rulmalıdır.

100 Günlük İcraat Programı tümüyle gözden geçirilerek, 
kamu kaynaklarını israf eden harcamalar ve projeler dur-
durulmalıdır.

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.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Ziyarette TTB Merkez Konsey üyelerine 
yönelik hukuksuz soruşturma ve baskılar, 
TRT’de çalışan kamu emekçilerinin zorla 
emekli edilmesi başta olmak üzere yaşanan 
baskı ve sorunlar, Devlet Denetleme Kurulu-
na Cumhurbaşkanlığı 5 Nolu Kararnamesi ile 
tanınan oda ve sendikaları denetleme, yöne-
ticilerini görevden alma gibi anayasaya aykırı 
yetkiler, ihraçlar, kimi belediyelerde yaşanan 
işten atmalar ve çalışma yaşamında iktidarın 
emek karşıtı diğer politikaları, uygulamaları 
gibi konularda karşılıklı görüş alış verişinde 
bulunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu  ise görüşmede, emek ve meslek örgütü başkanlarının belirttiği konuların ta-
kipçisi olacağını, sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

TMMOB-KESK-DİSK-TTB BAŞKANLARI CHP’Yİ ZİYARET ETTİ
TMMOB, KESK, DİSK, ve TTB yöneticilerinden oluşan bir heyet 9 Ağustos 2018 tarihinde 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
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17 AĞUSTOS’U UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 17 Ağustos Marmara Depreminin 19. yılı dolayısıyla bir basın 
açıklaması yaptı.

Bundan 19 yıl önce, ülkemiz 1939 büyük Erzincan dep-
reminden sonra 20. Yüzyıldaki en büyük ikinci felaketi 
yaşamıştı. 

1999 yılının 17 Ağustos günü Kocaeli - Gölcük mer-
kezli meydana gelen Marmara Depremi ve ardından 
12 Kasım’da yaşanan Düzce Depremi büyük bir yıkıma 
neden olmuştu. 20 binden fazla vatandaşımız bu dep-
remlerde yaşamını yitirmiş, 50 bine yakın vatandaşımız 
yaralanmış, yüzbinlerce konut hasar görmüş, bölgenin 
altyapısı tamamen çökmüş, toplam ekonomik kayıp ise 
50 milyar doları aşmıştı. 

O günden sonra hep birlikte haykırmıştık; 

“Unutmayacağız, unutturmayacağız!”

17 Ağustos 1999 Marmara depreminden bugüne geçen 
19 yılda, üzülerek görüyoruz ki; meydana gelen deprem-
ler ve diğer doğal afetler sonucunda yaşanan can kayıp-
ları, sosyal ve ekonomik travmalar siyasal iktidara hiçbir 
şey öğretmemiştir. 

Bilim ve meslek çevrelerince ortaya konan risk ve afet 
yönetimine ilişkin görüşlere, alınması gerekli önlemlere 
dikkat çeken açıklamalara itibar edilmemiş, yıllar süren 
çalışma ve raporlar göz ardı edilmiştir. Bu ihmal ve umur-
samazlık nedeniyle yıllar içinde yaşanan felaketlerde bin-
lerce insanımız hayatını kaybetmiştir.

Siyasal iktidarın, son 19 yılda, yaşanan her felaketin ardın-
dan yaptığı “kader” açıklamaları ve göstermelik “yaraları 
sarma” girişimleri, toplumsal tepkiyi azaltmak için yapılan 
illüzyondan başka bir şey değildir. 

Bu süreçte çıkarılan her yeni yasa, yapılan her yeni mev-
zuat düzenlemesi, kurulan her yeni kurul/komisyon ince-
lendiğinde, vahşi ve ahlaksız kapitalizmin “felaketleri ran-
ta çevirme becerisi” yeniden ve yeniden görülmektedir.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden bugüne;

• Yapılan sayısız yapı denetimi düzenlemesinde kamu-
sal denetim ticarileştirilmiş, meslek odalarının önerilerini 
dışlayan bir yaklaşım egemen olmuştur. 

Yapı Denetim Yasası’nda kamu yapıları denetim dışı tu-
tulmuş; TMMOB’ye bağlı ilgili Odaların yasa ve yönetme-
liklerce tanınmış görevleri içinde bulunan mühendislik, 
mimarlık hizmetlerinin mesleki yeterlilik, eğitim, belge-
lendirme, denetleme gereklilikleri dışlanmıştır.

• 2011 yılındaki Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerel yönetimlerin yapı, 
ruhsat vb. yetkilerini de üstlenmiş, TOKİ’ye çok özel yet-
kiler verilmiş, “kentsel dönüşüm” iktidarın elinde mer-
kezileştirilmiş, bütün ülke imara açılmış, Yapı Denetimi 
Yasası’nda denetim dışı yapıların sayı tür ve dağılımında 
önemli değişiklikler yapılmış, yasanın denetim kapsamı 
daraltılmış, denetimsiz yapılaşmanın sınırları genişletil-
miştir.

• Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’nda (UD-
SEP-2012-2023), Neoliberal serbestleştirme politikala-
rında önemli bir yer tutan “kamu-özel sektör işbirliği” 
yöntemi ile deprem gibi karmaşık ve tamamen kamusal 
düzlemde olması gereken bir alanın özel sektöre terk 
edilmesi için yeni adımlar öngörülmüş, “Serbestleştirme, 
özelleştirme, sivil toplumu güçlendirme ve yerelleşme” 
bağlamlı, kamu kaynaklarını ve kamu erkini ayrıcalıklı bi-
çimde kullanan, yasama-yargı denetimini dışlayan, özel 
sektör ve uluslararası sermaye kuruluşlarıyla iç içe olan 
bölgesel kalkınma ajanslarına depremle ilgili sorumluluk 
verilmiştir. 

TMMOB’nin tüm uyarılarına karşın mühendislik, mimar-
lık uygulama, hizmet ve örgütleri bu strateji belgesinde 
de dışlanmıştır.

• Onuncu Kalkınma Planı’nda da, “Kentsel dönüşümün 
doğurduğu değer artışlarından kamuya kaynak sağlanma-
sı” ve “Özel sektör tarafından geliştirilen kentsel dönü-
şüm proje sayısının artırılması” amaçlanmıştır. 

Planda ayrıca “teknik müşavirlik firmalarının inşaat sek-
törünün tüm üretim süreçlerinde ve kamu-özel işbirliği 
projeleri ile kentsel dönüşüm gibi alanlarda daha etkin 
faaliyet göstermeleri temin edilecektir” denilerek mü-
hendislik, mimarlık hizmetlerinin kamusal niteliğinin özel 
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sektör lehine tasfiyesi açık bir şekilde yer almış ve böyle-
ce doğal afetler konusu, iktidar ve sermaye çevrelerinin 
sınırsız kâr-rant amacına tabi kılınmıştır.

• Başbakanlık tarafından yayımlanan “On Birinci Kalkın-
ma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2017/16 Sayılı Başbakanlık 
Genelgesi” ile 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci 
Kalkınma Planı için gerçekleştirilecek hazırlık çalışmala-
rında, daha önceki plan çalışmalarının aksine, “Afet Yö-
netiminde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonunun” kurul-
masına bu plan döneminde gerek olmadığı kamuoyuna 
duyurulmuştur.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 28.07.2017 tarih ve 
30137 sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı “6306 Sayılı Ka-
nunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik” ile “Riskli Alan” kararının verilmesin-
de temel bir girdi olan “alanda daha önceden meydana 
gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgiler”in kullanımını 
yürürlükten kaldırmıştır.

• 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’u gereğince 2009 
yılında oluşturulan Deprem Danışma Kurulu “yılda en az 
dört kez toplanır” şeklindeki ana çalışma ilkesine aykırı 
olarak, 2013-2016 döneminde hiç toplanmamış 2017 ve 
2018 yıllarında ise birer kez toplantı gerçekleştirmiştir

• Sadece deprem konusunda değil heyelan, sel, tsunami, 
küresel iklim değişikliğinin yarattığı etkiler gibi tehlike un-
surlarına karşı yerel düzeydeki sınırlı ve çoğunlukla afet 
sonrası çabaların dışında, ülke genelinde, sistematik bir 
“risk yönetim sistemi” inşa edilmemiş, ülkemizin “afet 

gerçekliği” imar, tarım, madencilik, enerji, 
sanayi gibi ana sektörlerde karar süreçlerin-
de göz ardı edilmiş/edilmeye devam etmek-
tedir.

• “İmar Barışı” adıyla yasalaşan yeni “İmar 
Affı” ile açılan hukuk davaları sonucu planla-
rı ve ruhsatları iptal edilmiş olan her biri bir 
“kent ve çevre suçu” niteliğinde yükselen 
denetimsiz ve kaçak yapılar yasal hale geti-
rilmiştir. Üstelik 3194 sayılı İmar Kanununa 
eklenen geçici 16. Maddede “Yapının dep-
reme dayanıklılığı hususu malikin sorumlulu-
ğundadır” denilerek olası bir afet sonucunda 
siyasi mali ve kamusal sorumluluktan kaçılmıştır.

Sonuç olarak ve yeniden, 17 Ağustos 1999 Marma-
ra Depreminin 19. Yılında, TMMOB ve bağlı Oda-
ları olarak diyoruz ki:

Depremlere karşı bütünlüklü, sağlıklı, insanca bir yaşam 
ve çevre için, ülkemizin yeni büyük sosyal afetler, sosyal 
yıkımlar yaşamaması için gereken önlemlerin ivedilikle 
alınmasını, yapı denetimi uygulamasını yönlendiren ka-
rarlar ve ilgili tüm mevzuatın, TMMOB ve bağlı Odalar, 
üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla düzenlenmesi-
ni bir kez daha vurguluyoruz.

TMMOB ve bağlı Odaları olarak diyoruz ki:

Siyasi iktidarın mevzuatta yaptığı kabul edilemez de-
ğişiklilerle, TMMOB yasasında tanımlanmasına karşın, 
TMMOB ve bağlı Odalarının, kamu/özel sektör projeleri-
ni planlama, tasarım, üretim ve denetleme süreçlerinden 
dışlanmasını, Odaların üyelerini denetlemesi, sicillerini 
tutması, mesleki faaliyetlerinin kayıt altına alması, “imza-
cılıkla” ve sahte mühendislerle mücadelesi gibi mesleki 
ve kamusal görevlerinin engellenmesini, Meslek Odaları 
üzerinde mali ve idari denetim kurarak vesayet ilişkisinin 
hayata geçirilmek istenmesini tümüyle reddediyoruz.

TMMOB ve bağlı Odaları olarak diyoruz ki:

Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız!

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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1 Ağustos 2018 Çarşamba
 Hakkari Yüksekova'da yapılan bombalı terör salıdı-
rısına ilişkin Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 
"Terörü Lanetliyoruz" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

2 Ağustos 2018 Perşembe
 SES eski Genel Başkanı ve Odamızın iş yeri hekimle-
rinden Köksal Aydın'ın cenaze töreni İMO Teoman Öz-
türk Salonunda gerçekleştirildedikten sonra Karşıyaka 
Mezarlığında uğurlandı.
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

6 Ağustos 2018 Pazartesi
 TMMOB ve bağlı odaların Sayman ve Yazman üyele-
ri TMMOB'de bir araya gelerek Devlet Denetleme Kuru-
lu ile ilgili mevzuat değişikliği ve yaşanan son gelişme-
ler üzerine görüş alışverişinde bulundular. Toplantıya 
OYK Sekreter üyesi Elif Öztürk, OYK Sayman Üyesi Bedri 
Tekin ve Oda Basın Danışmanı İlhan Kamil Turan katıldı.
8 Ağustos 2018 Çarşamba
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
9 Ağustos 2018 Perşembe
 MİEM Çalışma Grubu toplantısı, Oda Merkezi’nde 
yapıldı.
11 Ağustos 2018 Cumartesi
 Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde yapıldı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi
 MMO Enerji Çalışma Grubu’nun hazırladığı “Elektrik 
ve Doğal Gaz Fiyatlarına Son Yapılan Zamların Analizi” 
başlıklı rapor, Oda Başkanı Yunus Yener'in "Elektrik ve 
Doğal Gaza Yapılan Zamlar İzlenen Dışa Bağımlı Ener-
ji Politikalarının Sonucudur. Enerji Politikaları Toplum 
Çıkarlarını Esas Almalı ve Kamusal Planlamaya Dayalı 
Olarak Düzenlenmelidir" başlıklı yaptığı bir açıklama ile 
kamuoyuna sunuldu.

14 Ağustos 2018 Salı
 MMO Enerji Çalışma Grubu’ndan Oğuz Türkyılmaz 
ve Olgun Sakarya ile “Elektrik ve Doğalgaz Fiyatlarına 

Yapılan Son Zammın Analizi” raporu üzerine Şahin Yat-
kın ile yapılan röportaj BirGün Gazetesi'nde yayınlandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba
 Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı Sanayinin Sorunları ve Analizleri 
bülteninin 40’ıncısını Krize giriş konusu ile yayınladı.
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

16 Ağustos 2018 Perşembe
 Oda Başkanı Yunus Yener, "17 Ağustos 1999 Mar-
mara Depreminin 19. Yılı ve Yapı Denetimi" üzerine ya-
zılı bir açıklama yaptı.
 Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu 
toplantısı, Oda Merkezi’nde yapıldı. 
17 Ağustos 2018 Pazartesi
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

28 Ağustos 2018 Salı
 Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba
  Oda Başkanı Yunus Yener, OYK Sayman Üyesi Bedri 
Tekin ve Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türk-
yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i 
ziyaret etti.

30 Ağustos 2018 Perşembe
 Oda Öğrenci Üye Kampı, İzmir Aliağa Yeni Şakran 
Afacan Gençlik Evinde başladı. Kampta TMMOB Başka-
nı Emin Koramaz, Oda Başkanı Yunus Yener, OYK Sek-
reter üyesi Elif Öztürk, OYK Sayman Üyesi Bedri Tekin, 
OYK Üyesi Yılmaz Yıldırım, TMMOB eski Başkanı Meh-
met Soğancı, İzmir Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin, An-
kara ŞYK Sekreter Üyesi Seyit Ali Korkmaz ve İstanbul 
ŞYK Sekreter Üyesi İbrahim Tataroğlu konuşmacı olarak 
yer aldı.

31 Ağustos 2018 Cuma
 Oda Başkanı Yunus Yener, 1 Eylül Dünya Barış günü 
nedeniyle "Ülkede, Bölgede, Dünyada Barış!" başlıklı 
yazılı bir açıklama yaptı.


