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MMo :Parkından Bütün Türkiye`ye Yayılan Halk Direnişini Selamlıyoruz

15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin 43. Yıldönümünde Taksim Gezi

MMo :

Adana Şubemize Yönelik
MMo : Saldırıyı Kınıyoruz
Gözaltına Alınan Yöneticilerimiz ve Tüm

MMo : Dostlarımız Derhal Serbest Bırakılsın
MMo :
Hükümet İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası’nın
Uygulanmasını
Erteleme Çalışması
Yürütürken Muğla`da
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Hayatını Kaybetti

:
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Sivas Katliamının 20.
Yıldönümünde Halk
Olarak Birlik İçinde,
Gericiliğe ve Faşizme
Hayır Diyoruz, Dur
Diyoruz

MMo :

Onuncu Kalkınma Planı
(2014–2018), Gerçek
Bir Kalkınma Planının
Taşıması Gereken Planlama, Yatırım, Kalkınma
Öğelerinden Yoksundur

İş
Cinayetleri’nin
Sorumlusu,
İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği
Konusunda
Yalnızca
İşverenleri
Düşünen AKP
İktidarıdır

TMMoB :

İktidara Sesleniyoruz, Arkadaşlarımızı Serbest
Bırakın, Polis Zulmünü Durdurun, Hukuka Uyun!

TMMoB : Durduramayacaktır

İktidar TMMOB’yi Geriletemeyecek, Mücadelesini Asla
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Sunuş

HUKUK DIŞI UYGULAMALARA SON VERİLSİN,
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE VE HALKIN OYLARINA
SAYGI DUYULSUN İSTİYORUZ
Öncelikle 8 Mart’ta ülkemizin birçok yerinde gericiliğe, sömürüye, baskıya, şiddete, taciz ve tecavüzlere hayır seslerini yükselten meslektaşlarımızın
ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü tekrar
kutluyor, daimi başarılar diliyoruz.

Hakemli bir dergi olan Mühendis ve Makina dergimizin görünürlüğünün ve atıfta bulunulma oranının
artırılması amacı ile ulusal ve uluslararası veri tabanlarında taranması için ilgili kurumlara başvurular
yapmaya devam ediyoruz.

Mart ayı etkinliklerimizin başında, 9 Mart 2019 tarihinde Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci
Evi’nde toplanan 2019 Öğrenci Üye Kurultayı geliyor. “Geleceğin anahtarı elimizde” diyen kurultayın
sonuç bildirisi geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Dergimiz EBSCO veri tabanında taranmaya devam
edilmektedir. Dergimiz bu yıl UDLedge ve Dergipark ve son olarak bir diğer uluslararası akademik
veri tabanı hizmeti sunan Scientific Indexing Services (SIS) veri tabanına girmiştir.

Kurultayda emeği bulunan bütün öğrenci üyelerimize ve sorumlu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bu vesileyle üyelerimizin dergimize daha aktif katkı
sunmasını beklediğimizi belirtmek istiyoruz.

47. çalışma döneminin üçüncü Oda Danışma Kurulu
toplantısı, 16 Mart 2019 tarihinde Ankara’da yapıldı.
Toplantıda Oda ve TMMOB çalışmaları ile ülkemizdeki durum değerlendirildi, Oda çalışmalarına yön
verecek konular ele alındı. Toplantıya hazırlık olarak yayınlanan 12 Aylık Çalışma Raporu’na internet
sitemizden ulaşılabilmektedir.

Odamız adına İzmir Şube yürütücülüğünde bu yıl
on dördüncüsü düzenlenecek olan Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı
da 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde İzmir’de MMO
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılacak.
Meslektaşlarımızı kongremize bekliyoruz.

Odamızın asli işlevleri arasında yer alan meslek içi
eğitimler konusunda MİEM Çalışma Grubumuzun
yürüttüğü kurs ve eğitimleri nicelik ve nitelik olarak
geliştirme faaliyetlerimiz başarılı bir şekilde sürüyor.
MİEM tarafından her Şubede verilen eğitimleri içeren MİEM Kataloğu (Nisan 2019) yayınlandı. MİEM
Çalışma Grubumuzun on dört ayrı konu üzerindeki
çalışmaları da yakında tamamlanarak Mayıs ayı kataloguna eklenecek.
Uzmanlık uygulama alanlarımızı genişletmeye yönelik bir protokolü de 15 Mart 2019 tarihinde Tesis
Yönetim Derneği (TRFMA) ile yaptık.
Protokol ile Tesis Yönetim Derneği üyeleri tarafından yönetilen büyük tesislerde iş güvenliği ve çevreye yönelik test ve muayenelerinin yaptırılması,
tesislerin yönetici ve çalışanlarının bilinçlendirilmesi
vb. çalışmalar yanı sıra tesislerde teknik yöneticilik
yapan meslektaşlarımıza yönelik Tesis Teknik Yönetimi Eğitim ve Belgelendirme programının hayata
geçirilmesi için çalışmalar yapacağız.
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31 Mart yerel seçimleri, bildiğimiz üzere iktidar
lehine yapılan büyük kamu harcamaları ve bir dizi
eşitsizlik, adaletsizlik ortamında yapıldı. Ancak bültenimiz baskıya girdiği günlerde başta İstanbul olmak üzere birçok il ve ilçede seçim sonuçlarının
tanınmaması, sürekli itirazlar, yeniden sayımlar,
mazbataların verilmemesi ve hatta seçimlerin yenilenmesi bile söz konusu edildi. Bu durum ülkemizde
özellikle son yıllardaki seçimlerde yapılan hukuk dışı
uygulamalara bir yenisini eklemektedir.
Hukuk dışı uygulamalara son verilsin, hukukun üstünlüğüne ve halkın oylarına saygı duyulsun istiyoruz.
Oda çalışmalarımızın sürekliliğini yansıtan bültenimizin 250. sayısına ulaşmış bulunuyoruz.
Birlikte üretme birlikte yönetme anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmaları hep birlikte geleceğe taşıma
kararlılığıyla esenlik diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

ENDÜSTRİ 4.0 SEMPOZYUMU
Gebze İlçe Temsilciliği yürütücülüğünde, Kocaeli Şubemiz adına düzenlenen Endüstri 4.0 Sempozyumu,
2-3 Mart 2019 tarihleri arasında Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
Gebze İlçe Temsilciliği tarafından 2-3 Mart 2019
tarihlerinde “Dünyanın Yeni Çalışma Modeli, Dijital
Dönüşüm ile Verimlilik” temalı Endüstri 4.0 sempozyumu
düzenlendi. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleştirilen
sempozyuma iki gün boyunca 300’ün üzerinde kişi
katılım sağladı. Gerçekleştirilen sempozyuma Makina
Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, MMO Kocaeli
Şubesi Başkanı Murat Kürekçi ve Şube Yönetim Kurulu
üyeleri ile MMO Zonguldak Şubesi Başkanı Birhan Şahin
katıldı.
Gebze İlçe Temsilciliği Başkanı Sinan Yücel’in açılış
konuşmasından sonra Kocaeli Şube Başkanı Murat
Kürekçi ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener
birer konuşma yaptılar. Gerçekleştirilen sempozyumda
2 gün boyunca Endüstri 4.0’ın farklı boyutları ele alındı.
Sempozyumda sunum yapılan konular;
- Endüstri 4.0’ın İnsana Etkileri
- Endüstri 4.0’da Robotik Sistemler
- Endüstri 4.0 Hidrolik Pnömatik Uygulama Alanları
- Endüstri 4.0 Sürecinde Dijital Fabrikalar
- Endüstri 4.0’da Üretim Operasyonları ve Yönetim Sistemleri
- Endüstri 4.0’da Akıllı Enerji Sistemleri
- SAP ve Dijital Dönüşüm

Oda Başkanı Yunus Yener'in açış konuşması:
"Odamız, makina, endüstri-işletme, uçak havacılık
uzay ve tesisat mühendisliği, makina imalat ve tasarımı,
bakım, kaynak, enerji, otomotiv, tıbbi cihaz sektörleri,
endüstriyel otomasyon, geleceğin teknolojileri ve sanayi
üzerine bir dizi merkezi etkinlik düzenlemektedir.
Sempozyumumuzun ana teması, bildiğimiz üzere
“Endüstri 4.0-Dünyanın Yeni Çalışma Modeli-Dijital
Dönüşüm ile Verimlilik” şeklinde belirlenmiştir.
Endüstri 4.0 kavramının, bundan sekiz yıl önce, dünya
imalat sanayiinin lideri ve bu sayede en fazla cari fazla
veren ekonomisi olan Almanya’dan dünyaya yayıldığını
biliyoruz. Alman sanayicileri, iş ve üretim mekanlarının
köklü bir değişim geçireceği öngörüsüyle yeni bir

stratejiye gerek duyuyor ve Endüstri 4.0 jenerik ifadesini
kullanmaya başlamışlardı.
Kısaca hatırlarsak; Birinci Sanayi Devrimi su ve buhar
gücü kullanımıyla üretimi mekanize etmiş; ikincisi elektrik
enerjisiyle kitle üretiminin yolunu açmış; üçüncüsü
elektronik ve enformasyon teknolojisi aracılığıyla
üretimde otomasyonu gerçekleştirmişti.
Dördüncü sanayi devrimi de denilen Endüstri 4.0 ile
birlikte birçok yeni kavram da önümüze gelmiştir.
Endüstri 4.0’ın otomasyonu, veri değişimini, imalat
sanayindeki gelişmeleri kapsayan “nesnelerin interneti”,
“internetlerin interneti”, “öğrenen makineler” gibi
kavramlarla iç içe geçmiş bir kavram ve slogan olduğunu
söyleyebiliriz.
“Dördüncü Sanayi Devrimi” adlı bir kitap kaleme alan
Davos kurucusu Klaus Schwab da bundan üç yıl önce
dönemin özelliğini, “önceki sanayi devrimlerinin aksine
bu sonuncusu doğrusal değil üssel biçimde evriliyor… Bu
bizim “neyi”, “nasıl” yapacağımızı değil, “kim” olduğumuz
fikrini de değişime uğratıyor” şeklinde ifade ediyordu.
Bugün dijital dönüşüm, robotlaşma vb. konular eşliğinde
tartıştığımız Endüstri 4.0 konusu, büyük uluslararası
güçler arasındaki bir rekabet konusu olmanın yanında
ve son tahlilde, insan emeğinin yerine makinelerin
ikame edileceği bir teknolojinin büyük sermaye grupları
tarafından sahip olunacağı ve yönetileceği kurgusu
üzerine inşa edilmiştir. Diğer yandan konu öyle dallanıp
budaklanmıştır ki, bilim kurgu eserlerinden toplumsal
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yaşamın çeşitli yönlerine dek teknolojinin gelişimiyle
faşist/totaliter rejim uygulamalarının gelecekte insanlığı
esir alacağına dek çeşitli senaryolar ortalıkta boy
göstermekte ve hatta bu yönde, teknolojinin yanlış
kullanımına dair uygulamalara bile tanık olabilmekteyiz.
Bu noktada istihdam, üretim ve verimlilikte bir “devrim”
olarak sözü edilen Endüstri 4.0’ı dikkatli bir şekilde
ele almak gerektiğini öncelikle belirtmek istiyorum.
Üretim teknolojileri, otomasyon, elektronik, bilişim
teknolojilerinin olağanüstü hızla gelişmesi elbette çok
olumludur. Ancak nitelikli kolektif emek sayesinde
sağlanan bu gelişmenin emek gücü payını hem istihdam
hem de ücretler açısından sürekli düşürdüğünü de
görmek gerekir. Biliyoruz ki bugün üretim ve büyüme
ile istihdam ve verimlilik arasındaki pozitif ilişkiler
kopmuştur.
Azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere
kabul etmek gerekir ki, dünya genelinde ileri/yüksek
teknoloji hamlelerine ihtiyaç vardır. Fakat bu ihtiyacı
üretim, istihdam ve toplumsal yarar bütünlüğünde
tanımlamak da gerekiyor.
Diğer yandan Türkiye’nin içinde bulunduğu sanayisizleşme
süreci ve dışa bağımlı ekonomi, ülkemizi teknolojiyi
üreten değil oldukça eşitsiz koşullarda kullanan bir ülke
durumuna düşürüyor.
Dolayısıyla yeni teknoloji hamlelerinin ülkemizdeki
uygulanabilirliği ve sonuçları üzerine tartışılabilmesi için
her şeyden önce “beton ekonomisinden” çıkmak ve
yönümüzü üretim ekonomisine doğru çevirmek gerekir.
Yatırımların uzun süredir durduğu, özellikle makina ve
teçhizat yatırımlarının kan kaybettiği, dış borç, enflasyon,
faiz ve döviz kurunun tırmandığı bir ekonomide ne
büyüme ve kalkınmadan ne de teknolojik hamlelerden
söz etmek mümkün olamamaktadır.
On yedi yıldır izlenen ekonomi politikaları sanayi
üretimini geri plana atarken; döviz üretme kapasitesi
zayıf, toplumsal refaha katkı sağlamayan, gelir dağılımını
daha da adaletsiz hale getiren rant odaklı inşaat-emlak
sektörünü, perakendeciliği ve hizmet sektörlerini öne
çıkarmıştır. Üretken olmayan bu sektörlere yöneliş,
Türkiye’nin üretim yeteneğini zayıflatırken sanayinin de
hızla rekabet gücü kaybına ve zafiyetine yol açmıştır.
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Ülkemizde her şeyden önce egemen yaklaşımın
değişmesi gerekmektedir. Demokratikleşme eşliğinde
yüzünü insana, emeğe, doğaya, yaşama dönen bir anlayışa
ihtiyacımız var.
Bu noktada konu tarihsel olarak, bilimsel teknik
gelişmeler ile emek gücünün, insanlığın toplumsal
refahı doğrultusunda nasıl kullanılacağı sorununda
düğümlenmekte ve halktan, emekten, sanayileşmeden,
mühendislikten yana bir yaklaşım gerekmektedir.
Üretim süreçlerinde mutlaka gerekli olan planlamayı
devre dışı bırakan, istihdamı parçalayan, insan emeğini
değersizleştiren ve çalışma yaşamının dışına atan bir
üretim, mekanizasyon, otomasyon ve sanayileşme
tarzını reddeden bir anlayışa ihtiyacımız var. Teknolojinin
sömürü unsuru olarak kullanılmasına, insanın insan
üzerinde hâkimiyet sağlamasına ve insanın hem insandan
hem de ürettiği ürünler ve teknolojiden yabancılaşmasına
yol açan mevcut duruma karşı bir yaklaşım gerekiyor.
Teknoloji, azınlık bir insan kümesinin insanlığın çoğunluğu
üzerinde sömürüsü ve tahakkümü için değil, bütün
insanların kendilerini yeniden üretip, yeteneklerini ve
toplumsal refahı geliştirmek için kullanılmayı bekliyor.
Bu bağlamda teknolojik gelişmelerin sağladığı olanakların
çalışma koşullarına ve saatlerine uyarlanması durumunda
bütün dünya değişecek, insanlık refaha ulaşacak,
çalışma zevkli bir etkinlik halini alacak, herkes çalışma
dışı boş/değerli zamanlarında kendini özgürce yeniden
üretecek ve işte o zaman asıl üretken özgür insan tarihi
başlayacaktır. Kısaca, emeği, mühendisliği, bilimi, tekniği,
otomasyonu, sanayileşmeyi, planlama ve kalkınmayı
yeniden ve toplumsal refahı egemen kılmaya yönelik
olarak ele almak gerekiyor.
Unutmamalıyız ki, emeğin varoluşu insanın varoluşudur.
Bu varoluş biçimi korunmalı, insanca kılınmalı ve
geliştirilerek geleceğe aktarılmalıdır. Başka bir dünya ve
Türkiye’ye ulaşmak bu şekilde mümkündür.
Sempozyumumuzun bu parametreleri gözetmesini
diliyorum. Son olarak sempozyumu destekleyen ve katılan
kurum, kuruluş, üniversite, firma ve konuşmacılara,
sempozyumu düzenleyen Kocaeli Şube Yönetim Kurulu,
Gebze Temsilciliği ve çalışanlarımıza Oda Yönetim
Kurulu adına içtenlikle teşekkür ediyor, etkinliğimizin
başarılı geçmesini diliyorum."

Haber

ENDÜSTRİYEL RAFLARIN KAPASİTE TAYİNLERİNE YÖNELİK
ORTAKLAŞTIRMA TOPLANTISI
Endüstriyel rafların kapasite tayinlerine yönelik Şubelerimizce yapılan uygulamaların ortaklaştırılması amacıyla
6 Mart 2019 tarihinde Bursa UEM’de toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya aşağıda isimleri bulunan Oda ve Şube
temsilcileri katıldı:
Bülent Göksülük 		
Oda Merkezi
Feridun Tetik 		
Bursa Şube
Ersan Gönül 		
Bursa Şube
Burak Bayraktaroğlu
Bursa Şube
Burak Erdoğan 		
Bursa Şube
Mehmet Şimşek 		
Bursa Şube
N.egemen Ylmaz
İstanbul Şube
Ali Alaz Alpaslan 		
İstanbul Şube
Ozan Yitim 		
İstanbul Şube
Eray Durupinar 		
İzmir Şube
Cem Çevrim 		
İzmir Şube
Metin Başoğlu 		
Kocaeli Şube

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE A TİPİ MUAYENE
KURULUŞLARI TOPLANTISI
04/05/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol
Yönetmeliği kapsamında yürütülen periyodik kontrol
faaliyeti ile ilgili karşılaşılan sorunlar, yapılan kontrollerin
veri tabanına girilmesi, ilk periyodik kontrolde karşılaşılan
sorunlar, diğer hususular hakkında bilgi alış verişi
yapılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
6 Mart 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında
gerçekleştirilen toplantıya A Tipi Muayene Kuruluşlarının
yanı sıra Odamız adına Zafer Güneş, Abdullah Güney ve
Oğulcan Bulkan Karaçoban katıldı.

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 9 Mart 2019 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurul’a iletilen 143 dosya üzerinde görüşüldü.
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SERDAR KAYNAK'I YİTİRDİK
Odamız İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, TMMOB Yönetim Kurulu Eski Üyesi Maden Mühendisi Serdar Ömer
Kaynak’ın vefatı üzerine 11 Mart 2019 tarihinde TMMOB binası önünde yapılan törenle uğurlandı.
Törene Serdar Ömer Kaynak’ın ailesi, çalışma arkadaşları
ve TMMOB camiası katıldı.
Törende TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Serçuk
Uluata, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Yüksel, Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu eski Başkanı Mehmet Torun ve MMO
Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Soylu birer konuşma
yaptılar. Selçuk Uluata konuşmasında “Çok değerli bir
arkadaşımızı kaybettik, Serdar Ömer Kaynak maden
emekçilerinin sevgilisiydi. TMMOB’nin devrimci,
demokrat, yurtsever kadrolarından olan Serdar Ömer
Kaynak’ı unutmayacağız, mücadelemizde yaşatacağız.
Ailesine, dostlarına ve TMMOB camiasına başsağlığı
diliyorum.” dedi.

Ailesinin, dostlarının ve TMMOB camiasının katıldığı
tören ardından cenaze Zonguldak’a götürülerek burada
gerçekleştirilen törenin ardından toprağa verildi.

ODAMIZDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Odamız ile Tezkoop-İş Sendikası arasında 12 Mart 2019 tarihinde Oda Merkezi'nde toplu iş sözleşmesi
imzalandı.
Oda Merkezi'nde gerçekleşen Toplu iş sözleşmesinin
imzalandığı görüşmeye Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreter üyesi Elif
Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bedri Tekin,
Oda Müdürü Arife Kurtoğlu ile Tezkoop-İş Sendikası
Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Kirman, Şube
yönetici ve uzmanları ile Ankara Şube işyeri temsilcisi Ali
Rıza Falcıoğlu katıldı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE ONAYLANMIŞ
KURULUŞLAR EŞGÜDÜM TOPLANTISI
Onaylanmış kuruluşlar tarafından yürütülen uygunluk
değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin
sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi
ve onaylanmış kuruluşlar arasında gerekli işbirliğinin
sağlanması amacıyla 28 Mart 2019 tarihinde bir toplantı
gerçekleştirildi.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirilen
onaylanmış Kuruluşlar Eşgüdüm toplantısına diğer
Onaylanmış Kuruluş temsilcilerinin yanı sıra Odamız
adına Oda Teknik Görevlisi Bülent Göksülük ve İzmir
Şube Teknik Görevlisi Zafer Güneş katılarak Odamızın
konu hakkındaki fikirlerini paylaştılar.

Haber

ODAMIZ İLE TESİS YÖNETİM DERNEĞİ (TRFMA) ARASINDA
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Odamız ile Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) arasında araştırma, geliştirme, uygulama, teknik hizmetler, bilirkişilik,
eğitim, vb. konularda işbirliği yapmak amacıyla 14 Mart 2019 tarihinde bir protokol imzalandı.
Protokol ile Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) üyeleri
tarafından yönetilen binalar, iş merkezleri, plazalar,
siteler, rezidanslar, AVM’ler, fabrikalar, hastaneler,
havaalanları, oteller, okullar gibi bilumum tesislerde
iş güvenliği ve çevreye yönelik test ve muayenelerinin
yaptırılması, eğitim verilerek tesis yönetici ve çalışanlarının
bilinçlendirilmesi, tesis yönetim sektörünün ulusal
çıkarlar yönünde gelişmesi, iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin
sağlanarak iş kazalarının en aza indirgenmesine ilişkin
çalışmalar yapılması hedeflenmiştir.

MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ, SCIENTIFIC INDEXING
SERVICES (SIS) VERİ TABANINA KABUL EDİLDİ
“Mühendis ve Makina” Dergimiz, Scientific Indexing Services (SIS) veri tabanına kabul edilmiştir.
Odamız, her zaman bilimsel düşüncenin üretilmesi ve
çoğaltılması konusunda aktif olarak görev üstlenerek,
bilime ve tekniğe ayrıcalık tanıyan çalışmaları hayata
geçirmeyi amaçlamaktadır. Bilindiği üzere 1957’den
bugüne, ülke sanayisinin, toplumun, Odamıza üye
meslek disiplinlerinin ve meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını
karşılamak üzere yayımlanan “Mühendis ve Makina”
dergimiz, 2017 yılında tasarım açısından yenilenerek,
içerik açısından zenginleştirilmiştir ve bilimsel-teknik
araştırma yapan kurum-kuruluşlardan, üniversitelerden
gelen makalelere yer vermeye devam etmektedir.
Hakemli bir dergi olan Mühendis ve Makina dergimizin,
görünürlüğünün ve atıfta bulunulma oranının artırılması

amacı ile ulusal ve uluslararası veri tabanlarında taranması
için ilgili kurumlara başvurular yapılmıştır.
Düzenli periyotlarla akademik yayıncılık kurallarına
uygun olarak yayın hayatını sürdüren dergimiz EBSCO
veri tabanında taranmaya devam etmekle beraber, bu
yıl UDLedge ve Dergipark veri tabanlarına girmiş ve bir
diğer uluslararası akademik veri tabanı hizmeti sunan,
farklı disiplinlerdeki çeşitli ülkelerden onlarca bilim insanı
tarafından oluşturulmuş olan Scientific Indexing Services
(SIS) veri tabanına kabul edilmiştir.
Dergimize www.mmo.org.tr/muhendismakina
adresinden ulaşabilir, makalelerinizle katkı sunabilirsiniz.
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SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ-47:
KRİZ SANAYİ ODAKLI DERİNLEŞİYOR
Odamızın, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin
47’ncisini kriz ve sanayi konusuna ayırdı.
Derinleşen krizin sanayi odaklı olmaya başladığına dikkat
çekilen analizde, inşaata girdi veren sektörlerle iç talebi
hızla daralan dayanıklı tüketim malı üreten sektörlerin
krizden en olumsuz etkilenen alt dallar olduğuna dikkat
çekildi.
Sanayide işçi çıkarmalarının hızlandığına ve işsizliğin hızla
tırmanacağına dikkat çekilen araştırmada yatırımlardaki
sert düşüşe de uyarı yapıldı.
MMO analizinde 2019 için ekonomide düzelme
belirtilerinin çok zayıf olduğu vurgulandı.
Analizde şu noktalara vurgu yapıldı:
- Türkiye ekonomisi 2018’in son çeyreğinde yüzde
3 küçülürken 2018’in tamamında ancak yüzde 2,6
büyüyebildi.
Bu dönemde GSYH, TÜİK’in dolarla ifadesine göre,
784 milyar dolara kadar gerilemiş görünüyor. Bu, dolar
bazında 2017’ye göre yüzde 8 dolayında daralmadır.
GSYH, 2018 nüfusu kabul edilen 82 milyon kişiye
bölündüğünde de kişi başına gelirin 9 bin 632 dolara
gerilediği ve 2017’deki 10 bin 602 dolardan yaklaşık kişi
başına bin dolar azaldığı sonucuna ulaşılıyor. Böylece,
Türkiye’nin kişi başına geliri 1,4 milyar nüfusu olan Çin’in
kişi başına geliri düzeyine indi.
- Sanayinin GSYH içindeki payının yüzde 23,6 ile ilk
sırada olduğu, imalat sanayinin payının yüzde 20’yi
bulduğunun hatırlanması halinde, krizin sanayi odaklı
olarak derinleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

krizin odağının sanayi olduğunu teyit ediyor. Sanayide
birikimli kayıp yüzde 7’yi buluyor. Birikimli kayıp
GSYH’de ise yüzde 3,1 olarak izleniyor.

- GSYH’deki büyüklüğü yüzde 20 olan imalat sanayiinde
son çeyrekteki daralma yüzde 7,4 ile daha belirgin ve
merkezde durmaktadır.

- Sanayi üretim endeksi verilerine mevsimsellikten
arındırılmış olarak bakıldığında resesyonun hissedildiği
Temmuz 2018’den en son verinin yayımlandığı Ocak
2019’a kadar 7 ayda en çok daralmanın ağaç işleme
sanayinde yüzde 24’e yakın yaşandığı gözlemleniyor.
Onu izleyen demir-çeliği de içeren ana metal sanayiinde
küçülmenin yüzde 15’e yaklaştığı anlaşılıyor. İnşaat ile
doğrudan ilgili “Metalik olmayan Mineral Ürünler” diye
tanımlanan ve çimento, cam, seramik, tuğla vb. gibi
inşaat girdilerini içeren alt sektördeki 7 aylık birikimli
küçülmenin yüzde 14’e yaklaştığı anlaşılıyor.

- Sanayinin 4 çeyrek ya da 12 aydır iniş halinde olması,

- İnşaata girdi sağlayan alt sektörlerden sonra, beyaz

- Nitekim sektörel katma değerlerin bir önceki yılın aynı
çeyreklerine göre değişimine bakıldığında, GSYH’deki
payı yüzde 24’e yaklaşan sanayide 2018 son çeyrekteki
küçülmenin yüzde 6,4 olarak çok önemli bir yer tuttuğu
görülmektedir.
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eşya, elektronik ev eşyalarını üreten sektör ile otomotiv
ürünlerini izleyen sektörlerde analize konu 7 ayda yüzde
10’a yaklaşan daralmalar olduğu gözleniyor.
- Milli gelir verileri, yatırımlarda iki çeyrektir artan bir
gerileme eğilimine işaret ediyor. Yatırımların 2018’in
tamamında GSYH içindeki payı yüzde 28,4 olarak
gerçekleşti.
Ekonominin yüzde 3 küçüldüğü 2018 son çeyreğinde
yatırımların GSYH içindeki payı yüzde 26,8’e düşerken,
son çeyrekte yatırımlar 2017 son çeyreğine göre yüzde
13’e yakın daralma gösterdi.
- Yatırımların inşaat ve makine-teçhizat biçimindeki
kırılımı, sanayi yatırımları hakkında da bilgi verir. 2017 ve
2018’in 8 çeyreği dikkate alındığında inşaat yatırımlarının
son 2 çeyrekte negatife düşmesine karşılık makine-teçhizat yatırımlarının 3 çeyrektir gerilediği görülüyor.
Daralan makine-teçhizat yatırımları, sanayinin geleceği
açısından çok olumsuz sinyaller vermektedir.
- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 2018 son çeyreğinde yüzde
3 küçülmesine paralel olarak beklenen işsizlik artışı,
sanayide önemli istihdam kayıplarının başladığına işaret
ediyor.
Aralık 2018’de yüzde 13,5’u bulan işsizlik, Türkiye’nin son
30 yılının en yüksek işsizliğine çok yaklaşmış durumda.

Aralık 2017’de yaklaşık 3,3 milyon olan işsiz sayısı bir
önceki yıla göre 1 milyon kişi artarak 4,3 milyonu buldu.
Kasım döneminde sanayide çalışanların sayısı 40 bin
azalmıştı.
Aralık döneminde ise 182 bin azaldı. Belli ki işverenler
düşen üretimlerine hemen tepki vermeyip bir süre
sabrettiler ama sonunda işten çıkarmalara hız verdiler.
- Türkiye ekonomisi ve onun omurgasını oluşturan
sanayi, 2018 yılının ikinci yarısında durgunluk, ardından
küçülme yaşadı.
Anlaşıldı ki, bazı sektörlerde kan kaybı çok önceden
başlamış. 2019’un ilk çeyreğini (Ocak-Mart) bitirmeye
az kalmışken daralma konjonktürünün sürdüğünü,
toparlanma yönünde eğilimin olduğunu söylemek pek
mümkün görünmüyor.
Bankalarda kredi musluklarını biraz gevşetecek
kadar kaynak olsa bile iç talep hala zayıf. Tüketicinin
kullanabileceği kredilerin faizleri hala yüksek. Ayrıca,
sert düşüş yapan tüketimi canlandıracak gelir beklentisi
de yok. Yatırımcıların iştahını kabartacak siyasal ve
ekonomik adımlar da görünürde yok.
31 Mart yerel seçimlerini her şeyin önüne çeken rejim,
herkesi “bekle-gör” davranışına yöneltince tüketim de
yatırım da bekle-gör kararında sabitlendi.

MEKANİK TESİSAT EĞİTMENLERİ TOPLANTISI
Meslek İçi Eğitim Merkezimiz tarafından verilen Mekanik Tesisat eğitimlerinin geliştirilmesi, eğitimlerde ve
sınav uygulamalarında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm yollarının tartışıldığı toplantı, 30 Mart 2019’da
Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya aşağıda isimleri yer alan eğitmenlerimiz ve teknik görevlilerimiz katıldı:
Evren Sağ 		
Meltem Özdemir
Serpil Taburoğlu 		
Egegün Ünveren 		
Okan Arğaç 		
Volkan Kazanç 		
Ahmet Turan Dörtdemir
Önder Yılmaz 		
Hakan Yavuz 		
Nuri Alpay Kürekçi
Ali İnce 			

Oda Merkezi
Oda Merkezi
Ankara Şube
Ankara Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
MİEM Eğitmeni
MİEM Eğitmeni
MİEM Eğitmeni
MİEM Eğitmeni
MİEM Eğitmeni
bülten 250
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Oda Danışma Kurulu Toplantısı

47. DÖNEM ODA DANIŞMA KURULU 3. TOPLANTISI
MMO 47. Dönem Oda Danışma Kurulu 3.Toplantısı, 16 Mart 2019 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Salonu’nda
“Ülke Gündemi ve TMMOB/Oda Çalışmaları üzerine görüşme ile Dilek ve Öneriler” gündemleriyle yapıldı.
Toplantıya Oda Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri,
TMMOB temsilcileri, Oda ve Şube Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Oda Teknik Görevlilerinden oluşan yaklaşık
100 kişi katıldı. Oda Danışma Kurulu Toplantısı, katılım
gösteren üyelerin kendilerini tanıtmasının ardından açış
konuşması ile başladı.
Açış konuşmasını Oda Başkanı Yunus Yener yaptı. Yener
salonu selamladıktan sonra, “Toplantımızı hepimizin
bildiği ekonomik, siyasi, sosyal bunalım/kriz koşullarında
ve genel siyasi önemi bulunan bir yerel seçim öncesinde
yapıyoruz. Umarız bu seçimler on yedi yıldır ülkemizi her
açıdan mahveden iktidarın gerilemesinin başlangıcı olur
ve umarım sıkça sözü edilen bahar sevincini hep birlikte
yaşarız” diyerek sözlerine başladı ve şöyle konuştu:

“Kullandığımız oylara ve sandıklara sahip
çıkalım”
“Bu vesileyle TMMOB’nin yayınladığı Yerel Yönetimler
Seçim Bildirgesi’nin, meslek alanlarımızdan hareketle
halkçı toplumcu katılımcı bir yerel yönetim anlayışını
ayrıntılı olarak ifade ettiğini belirtmek isterim. Yerel
seçimler bağlamında söylemek istediğim son husus,
oylarımıza ve sandıklarımıza sahip çıkmamız gerektiğidir.
Kötüye kullanılan tüm iktidar olanaklarına karşın bizler
halk olarak kullandığımız oylara ve sandıklara mutlaka
sahip çıkmak durumundayız. Oda çalışmaları üzerine
Yönetim Kurulu Sekreterimiz Elif Öztürk arkadaşımız
birazdan hepimizi bilgilendirecek. Bu nedenle ben
yalnızca birkaç konuya değineceğim.
Öncelikle hepimize ait bir sorumluluğa değinmek
istiyorum. Önümüzdeki dönemin çok sıkıntılı olacağı
bilinmektedir. Bu nedenle özellikle iç işleyişimiz ve hangi
konu üzerine olursa olsun Makina Mühendisleri Odası’nın
gerek TMMOB içindeki gerekse toplumda ve toplumsal
mücadeledeki yeri ve önemine uygun bir şekilde
tartışmamız ve davranmamız gerektiğini belirtmek
istiyorum. Odamız hepimizin ve aramızda olmayan birçok
arkadaşımızın çabalarıyla emek, demokrasi, meslek
hakları mücadelesinde haklı bir saygınlık edinmiştir; bunu
titizlikle korumak en öncelikli görevimiz olmalıdır.
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“Sürekliliğimizi sağlayıcı planlamayı gündeme
almalıyız”
Diğer yandan LPG gelirlerimizin elimizden alınmasından
sonra ciddi bir ekonomik daralma yaşamamıza rağmen
Şubelerimizi kendi ayakları üzerinde durmaya çok fazla
zorlamadığımızı sanırım hepimiz kabul ederiz. Fakat
yaygın kullanılan bir deyişe başvurarak söyleyeyim,
“denizin bittiği” noktada olduğumuzu açıklıkla görmeliyiz.
Örneğin çalışanlarımızın ücretlerinin zorlukla ödendiğini
hepimiz biliyoruz. Bu nedenle her bir Şubemizin ve Oda
bütününün ayakta duracağı şekilde planlama yapmayı
artık acilen gündemimize almak durumundayız.
Bu yılsonu ve 2020 yılının başlarında Odamızın yeni bir
kongreler/seçimler dönemi başlayacaktır. Bu döneme
daha da olumsuz bir tablo ile giremeyiz. Tasarruf
önlemlerimizi, gerektiği yerde daralmayı, gereken
alanlarda faaliyetlerimizi geliştirmeyi ama her halükarda
Oda ve Şubelerimizi en akılcı şekillerde ayakta tutmayı,
sürekliliğimizi sağlayıcı şekilde planlamayı önemle
gündeme almamız gerekiyor.
Üyelerimiz arasında Odaya aidiyeti ve Üye-Oda ilişkisini
geliştirme gerekliliği de bu kapsamda düşünmemiz
gereken çok önemli bir konudur.
Daha açık olarak, her Şubemizin faaliyetler ve gelir-gider
analizini kendi içinde ve çalışan arkadaşlarla birlikte
ayrıntılı olarak yapması, bizlere sunması ve üzerinde
birlikte tartışmayı artık gündeme almamız gerektiğini
düşünüyor ve öneriyorum.

Oda Danışma Kurulu Toplantısı

“Toplu iş sözleşme görüşmelerini tamamladık”
Bildiğiniz üzere kısaca TİS dediğimiz toplu iş sözleşme
görüşmelerini tamamladık. Elif arkadaşımız bilgisini
verecek; ben şu kadarını söyleyeyim, bu görüşmeler
Odamızın içinde bulunduğu olumsuz mali durum
nedeniyle çok zor koşullar altında yapılmıştır.

Oda’yı mücadele alanı değil mücadele arkadaşı olarak
gören sendika yöneticilerine ve çalışanlarımıza, çabaları
ve gösterdikleri karşılıklı anlayıştan ötürü teşekkür
ediyorum.

“Meslek içi eğitim çalışmalarına önem
vermemiz gerekiyor”

Konuya değinmişken olumsuz tutum sergileyen bazı
çalışanlarımıza önemli bir eleştirimizi de dile getirmek
istiyorum. Sanırım çoğumuz biliyoruzdur, bazı çalışan
arkadaşlar kendi aralarında bir metni imzaya açtılar; bu
metinden okuyorum, “fiili olarak çalışanların açlığa ve
yoksulluğa mahkûm edilmesi tercih edilmiş” deniyor
bizler için. Açlığa ve yoksulluğa mahkûmiyetin tercih
edilmesi, bizlere yönelik çok haksız bir ithamdır; yeterli
ücret artışı sağlanamamış olması ayrı ve nedenlerinin
açıklıkla bilinmesi gereken bir durumdur. Bu ayrımı
yapmayan, bizlere, gerçekliğimize yabancı ve suçlayıcı
yaklaşımı kınadığımızı belirtmek istiyorum.

İçinde bulunduğumuz yeni çalışma döneminde asıl önem
vermemiz gereken konuların başında meslek içi eğitim
çalışmalarının olduğunu tekrar belirtmek istiyorum.
Çünkü bu çalışmalar Odamızın asli işlevleri arasında
yer almaktadır. Bu nedenle bu konuya özel bir önem
veriyoruz. MİEM Çalışma Grubumuz bu doğrultuda yeni
eğitim alanları ve konularını yoğun bir şekilde çalışarak
belirliyor; kurs ve eğitimleri nicelik ve nitelik olarak
geliştirme yönünde önemli adımlar atıyor.

Diğer yandan görüşmelerde arkadaşlarımız da belirttiler
ve sendika tarafından anlayışla karşılandı ki, koşullarımızın
iyileşmesi durumunda gereken artırımlar yapılacaktır.
Gelirlerinin yüzde 70’inin personel ücretlerine gittiği
bir Odada gelirlerin artması durumunda bundan başlıca
yararlanacak olanın binalarımız vs. değil öncelikli olarak
çalışanlarımız ve gerekli teknik yatırımlar olacağı açıklıkla
bilinmelidir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK akreditasyonu
denetim çalışmalarımızı da yeniden yapılandırıyoruz.
Bu konularda yeni olmalarına rağmen birlikte başarılı
çalışmalar yapan Aslı Çağlayan, Egemen Ceylan ve
Şubelerimizdeki diğer arkadaşlarımıza da teşekkür
ediyorum.

Bu konuda son olarak bu sıkıntılı görüşmeleri yapan
başta Elif Öztürk olmak üzere bütün arkadaşlarımıza,

Bu nedenle Mehmet Soğancı Başkanlığındaki MİEM
Çalışma Grubumuza özel olarak teşekkür ediyorum.

Oğuz Türkyılmaz ağabeyimiz nezdinde Oda Enerji
Çalışma Grubumuzu da kamuoyunu aydınlatan ve
takdir edilen çalışmaları nedeniyle kutluyor, kendilerine
teşekkür ediyorum.
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“İKK’ları canlı kılalım ve aktif katkıda
bulunmayı ihmal etmeyelim”
Bildiğiniz üzere mali sıkıntı nedeniyle Bülten’i dijital
yayıncılık alanına soktuk. Mühendis ve Makina Dergimizi
de dijitalleştirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca dergimize
yazı katkısı sağlanmasını Şubelerimizin gündemlerine
almasında büyük yarar görüyoruz. Biraz espriyle
söyleyeyim, okur-yazar olalı çok oldu, dergimizin yazar-okurlara ihtiyacı var; Şubelerin üyelerimizi dergiye
yazı yazmaya yönlendirmesini bekliyoruz. Gündeme
aldığımız üzere üye aidatlarını toplamayı aksatmaksızın
sürdürmemiz gerekiyor. TMMOB’ye bağlı Odalarla
ilişkiler geliştirmeyi, ortak refleksler üretmeyi, İKK’ları
canlı kılmayı ve aktif katkıda bulunmayı ihmal etmemeliyiz.
2019 yılında yapılacak olan kongre, kurultay, sempozyum
etkinliklerimizin kamuoyuna duyurulması, niteliklerinin
yükseltilip, katılımın artırılması için çaba sarf etmeliyiz.
Yapacağımız her çalışmanın mesleğimizin, Odamızın,
TMMOB’mizin itibarını koruma ve artırmaya yönelik
olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Hiçbir siyasi
gücün arka bahçesi olmayan, her zaman doğrulanan
bağımsız tutumumuzu güçlendirmemiz özellikle bu
dönemde daha fazla önem taşıyor.

“TMMOB ve Odalarımıza yönelik olası
saldırıları göğüsleyeceğiz”
Başka bir konuya değinerek konuşmamı tamamlayacağım.
Metropol Sineması olarak bilinen binamızı yıllardır
kiralayanlar mali güçlükler nedeniyle binayı boşaltıyorlar.
Binayı en iyi koşullarda değerlendirme arayışında
olduğumuzun bilgisini vermek istiyorum.
Son olarak, TMMOB ve Odalarımıza yönelik olası
saldırıları göğüsleyecek, ülkemizdeki olumsuz gelişmelere

TMMOB çatısı altında emek-meslek örgütleri ve
toplumsal muhalefet ile birlikte duyarlılık gösterecek
reflekslerimizi geliştirmeliyiz diyerek konuşmamı
tamamlıyor, toplantımızın verimli geçmesini diliyor,
saygılar sunuyorum.”
MMO 47. Dönem Danışma Kurulu 3. Toplantısı’nda
Yunus Yener’in açış konuşmasının ardından, Oda
Sekreteri Elif Öztürk ve Oda Saymanı Bedri Tekin Oda
çalışmalarıyla ilgili birer sunum yaptılar.
Daha sonra; Oda Denetleme Kurulu Üyesi Fikret Çaral,
TMMOB Yönetim Kurulu Y. Üyesi Tevfik Peker, MMO
Eski Başkanı Ali Ekber Çakar, Trabzon Şube Başkanı
Fulya Bankoğlu, Mersin Şube Başkanı Akar Tülücü, İzmir
Şube Başkan Vekili Melih Yalçın, Bursa Şube Saymanı
Ahmet İnsel Taşkınsel, Denizli Şube Başkan Harun Kemal
Öztürk, Oda Başkan Vekili Selçuk Soylu, Gaziantep Şube
Başkanı Hüseyin Ovayolu, İstanbul Şube Başkanı Battal
Kılıç, Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk, Zonguldak
Şube Başkanı Birhan Şahin, Diyarbakır Şube Başkanı
Mehmet Emin Tümür, Edirne Şube Yönetim Kurulu
Üyesi Fatih Çimen, Kocaeli Şube Sekreteri Mehmet Ali
Elma, Ankara Şube Başkanı Sadettin Özkalender söz
alarak görüşlerini ifade ettiler. *

“Otomotiv konusunda bütünleyici eğitimlere
başladık”
Bursa Şube Saymanı Ahmet İnsel Taşkınsel, salonu
selamladıktan sonra özetle şunları söyledi: “Şube
çalışmalarımızı biraz özetleyelim. Ana başlıkları benim
aklımda olanlarını vereyim.
Şube çalışmalarımız normal seyrinde devam ediyor.
Eğitimleri arttırarak sürdürüyoruz. Geçen hafta
çalışmayan üyelerimize yönelik olarak otomotivde
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bütünleyici eğitimler dediğimiz eğitimlere başladık.
Bunlar 20 tane dersten oluşuyor. Bunu senede iki
kere yapıyoruz. Onun dışında geçen ay içinde de
KEM organizasyonumuz tamamlandı. Bu isim altında
çalışmalara başladılar.
TMMOB’un İKK başlığı altındaki İKK’nın yönetimi de bizde
yani Şubemizde. Futbol turnuvası organizasyonumuz
başladı. Mektup konusu buraya geldiğimde öğrendiğim
bir konu oldu. Bu konuyla ilgili değerlendirmeyi de şube
yönetim kurulunda yaparak geri beslemede bulunacağız.”

“Meslektaşlarımıza yönelik faaliyetler
yapmamız gerekiyor”
Taşkınsel’in ardından konuşan Denizli Şube Başkan
Harun Kemal Öztürk salonu selamladıktan sonra, örgüt
olarak meslektaşlara karşı sorumluluklarının olduğunu
hatırlatarak başladığı konuşmasında özetle şöyle
konuştu: “Yüzde 70 personel giderimiz var, yüzde 7,4
zarar, 100 milyon TL de bir gelir kalemimiz var. Bu gelir
kalemimizde üyeyle ilgili faaliyetlere hemen hemen bir
şey kalmıyor. Burada teraziyi çok iyi dengelememiz
lazım. Bu gelir tablosundaki olumsuz durumu mutlaka
artıya dönüştürmemiz lazım.
Genel Merkez yönetimine gerçekten kolaylıklar diliyorum
ama tek başına yapacakları bir şey değil, bütün şubelerin
bu taşın altına elini koyması gerekiyor. Gelir arttırıcı
önlemler almalıyız, temel amacımızla örtüşen nokta
eğitim faaliyetlerini arttırmamız gerekecek. İkincisi dış
kaynaklara yönelmemiz lazım, yani gelirlerimizin dışında
bazı projeler geliştirerek kaynak yaratabiliriz. Kalkınma
ajansları kamu kurumlarına ve bizim gibi kamu kurumu
niteliğindeki odalara proje bazlı destekler sağlıyor. Yurt
dışından da bu tür hibe niteliğinde proje destekleri var.

Ülke zor bir duruma gidiyor. Şu anda merkezi hükümetin
önünde en ciddi muhalefet olarak gördüğü kurumların
başında TMMOB ve Tabipler Odası ve sendikalar
geliyor. Gelecekte bizim üzerimize daha baskıcı şekilde
gelineceği açık, bu ortada. Peki biz bununla ulusal ve
uluslararası bazda nasıl baş edebiliriz? TMMOB ve MMO
olarak başka ülkelerdeki benzer kurumlarla iş birliğimizi
güçlendirirsek dayanışma içerisinde olursak, onların da
desteğini alabiliriz.”

“TMMOB ve MMO’da fonlardan para
alınamayacağı 2004’te karara bağlanmıştır”
Öztürk’ün ardından söz alan Oda Başkan Vekili Selçuk
Soylu ise Denizli Şube Başkanı Harun Kemal Öztürk’ün
konuşması sırasında önerdiği bir konu üzerine açıklama
yapmak istediğini belirterek başladığı konuşmasında,
özetle şunları söyledi: “2004 yılı Oda Genel Kurulu’nda
alınan bir kararımız vardır. O genel kurul kararı Odamızın
bu ve benzeri fonlardan para istemesini engeller. Daha
sonra biz bu kararı TMMOB’ye taşıdık ve onun genel
kurulunda da böyle bir karar alındı. Hatta TMMOB genel
kurulu kararı daha esnektir, bizimki daha serttir.
Bizim Oda çalışma ilkelerimizin önemli maddelerinden
birisi örgütsel bağımsızlıktır ve bu örgütsel bağımsızlığımıza
halel getirecek bir şeydir. Bizim örgütsel bağımsızlığımız,
siyasal bağımsızlığımız ve siyasal duruşumuzu sağlayan
önemli faktörlerden birisidir.
Bu konu üzerine hassasiyetle titrememiz gerekir.
Dolayısıyla ben gerek örgütün ilkeleri açısından gerekse
bu kısmı kişiseldir siyaseten kul hakkına karşıyım. Bu tür
konulardan para istemek için çaba göstermeye karşıyım.
Benim görüşüm bunu bir kenara bırakalım. Genel Kurul
kararımız vardır ve oldukça bağlayıcı bir metindir.”
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“Demokratik mevzilerimizi kaybetmememiz
gerekiyor”
Soylu’nun ardından konuşan Gaziantep Şube Başkanı
Hüseyin Ovayolu salonu selamladıktan sonra, seçimlerin
hemen akabinde gündemin çok fazla değişmeyeceğini ve
seçim nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın daha sıkıntılı günlerin
kendilerini beklediğini söyleyerek özetle şöyle konuştu:
“Umutlu olmak istiyorum ama çok da umutlu değilim.
Yerel seçimlerde umarım TMMOB seçim bildirgesini
en iyi uygulayacak, kendi siyasi propagandasında bunu
kullanacak siyasi partiler kazanır. Üyelerimize aidiyet
hissini artırarak üye aidatlarını tahsil etme bizim ana
görevimiz diye düşünüyorum. Çünkü üyenin istediği bir
noktadan yakaladığınız zaman üyenin hoşuna gidebilecek,
ilgisini çekecek, katkıda bulunacak bir noktadan
yakaladığımız zaman üye aidatlarının toplanmasında
ben bazı artıları olduğunu gördüm. Bu anlamda özellikle
teknik eğitimlere, seminerlere ağırlık vermeye başladık.
Bu teknik eğitimler seminerlere biz şubemizde yaptığımız
zaman ücret karşılığında ücret mukabilinde yapıyoruz.
Yani üyemizden almıyoruz, semineri veren kişiden
alıyoruz. Hem etkinlik yapıyoruz, üyeyi odaya getiriyoruz
bu teknik eğitimleri ve seminerleri veren firmalardan
odamıza bir gelir sağlamış oluyoruz. Bu teknik eğitimler
ve seminerlerde bilgi güncelleme ve aidat sorgulama
masaları kuruyoruz. Gelemeyenler o masalarda kendi
bilgilerini güncelleyebiliyor. Ayrıca aidatlarını ödemesi
konusunda da teşvik edici önerilerimiz oluyor. Bunun yanı
sıra Şube yönetimi olarak üye ziyaretlerini önemsiyoruz.
Hatta ziyarete gittiğimiz zaman ödeme konusunda da
hemen olumlu geri dönüşler olduğunu görüyoruz.
Oda çalışanlarımızı bizler gibi bir ailenin parçası olarak
görüyoruz. Biz burası bir iş yeri değil, biz herhangi
yöneticiler olarak herhangi bir maaş herhangi bir ücret
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almadığımız gibi onlarda gördüğüm kadarıyla kendi
şubemdeki personeller için söylüyorum, özveriyle
çalışıyorlar. Oda gelir kaynaklarını artırma konusunda,
bazı faaliyetleri bu danışma kurullarına geldiğimiz zaman
diğer şube yöneticilerimizle konuşuyoruz, etüt ve istişare
ediyoruz. Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğrenerek
şubemize geri dönüyoruz. Önümüzdeki süreçte
demokratik mevzilerimizi kaybetmememiz gerekiyor.
Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları muhalefetin en
önemli paydaşıdır. Bu anlamda muhalefetin önümüzdeki
süreçte elini güçlendirecek doneleri de bizim seçim
sürecinde de muhalefet adaylarına veyahut da bizim
desteklediğimiz kazanması muhtemel adaylara da
vermemiz gerektiğini düşünüyorum.”

“Yaptığımız hizmetlerin niteliğini artırmalıyız”
Ovayolu’ndan sonra konuşan İstanbul Şube Başkanı
Battal Kılıç salonu selamladıktan sonra, 2019 Sekreter
Saymanlar Toplantısında alınan karara her Şubenin
katılmasını ve o doğrultuda mücadele etmesini beklediğini
belirterek özetle şunları söyledi: “İyi ki LPG gitmiş ben
öyle düşünüyorum kendimize geldik. Gerçekten mesleki
anlamda Odanın asli görevleri anlamında kendimize
geldik, LPG bizi çok şımartmış. Gerçek var olmamız
gereken yerden çok uzaklara götürmüş. Yani gerçek
benliğimizi yeni yeni bulmaya başladık. Yaptığımız
üç tane hizmet kaldı, eğitimler, asansör kontrolü ve
periyodik kontroller. Eğitimleri ne kadar üst seviyeye
çıkarırsak o anlamda da albenisi fazla oluyor. Daha
kaliteli daha seviyeli eğitimler konusunda kafa yormak
zorundayız. Eğitim kaliteli oldukça da bulun katılımı da
o oranda fazla oluyor, meslektaşlarımız da bu işi çok iyi
takip ediyorlar. Bugün TMMOB’un ve odaların vermiş
olduğu eğitimler oldukça önemseniyor. Kalite arttıkça bu
önemseme daha da artıyor. Asansör konusu hassas ve
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önemli bir konu. Çok fazla ilçeyle sözleşme yapıp yüzde
30-40 gibi seviyelerde asansör yapmaktansa, kontrol
edebileceğimiz gerçek anlamda az sayıda ilçeyle sözleşme
yapıp kaliteli hizmet vermek daha önemli. Bu anlamda
çok fazla protokol yapıp da seviyeyi aşağı tutmanın bir
anlamı yok. Periyodik kontroller gittikçe azalan bir konu.
Burada bizim de eksiklerimiz olabilir. Gerçekten teknik
anlamda yaptığınız bu periyodik hizmetlerine de biraz
kafa yormak ve bunun niteliğini de arttırmak gerekir diye
düşünüyorum.
Tabi bu sıkıntılı bir süreçte benim daha önce çok ahtım
olduğunu düşündüğüm bir yurt meselesi vardı. Maalesef
buradan çekilmek zorunda kaldık. Beylikdüzü Belediyesi
iki buçuk dönüm bir arazi bize tahsis etti. Ama biz
gittik konuştuk bizim ekonomik olarak yaşanan bu kriz
sürecinde böyle bir şeye girmemiz doğru olmaz, en iyisi
işin başında bu durum paylaşalım dedik ve o arsa bize
tahsis edilmiş haliyle şu anda bekliyor. Umarım ileriki
süreçlerde daha iyi ortamlarda yakalarız ve bu ahımızı da
yerine getirebiliriz diye düşünüyorum.”

“Ekonomik krizi de hep birlikte aşacağız”
Kılıç’tan sonra söz alan Eskişehir Şube Başkanı Atila
Tomsuk salonu selamladıktan sonra, yerel seçimlerle
beraber iktidarın mevcut kafasıyla ekonomik krizleri
çözme şansı olmadığını ve krizin derinleşerek devam
edeceğini vurguladı ve özetle şunları söyledi: “Evet
çok şey kaybedeceğiz maalesef. Arkadaşlarımız işsiz
kalacak. Bizler işsiz kalacağız. Ücretlerimizde geriye
gidişler olacak. Asgari ücrete yaptıkları zam bile şu anda
geçen döneme yapılan zamlara göre daha geride. Ve
seçimden sonra zamlar beklenecek. Umutsuz olmamak
ve mücadeleye devam etmek gerekiyor. Her şeyi
anlatmak gerekiyor. Eninde sonunda tarih bizim doğru
olduğumuzu yazacak.
Odamız 2012 yılında LPG’nin ilk gidişiyle beraber
bu problemleri yaşamaya başladı ama her seferinde
bir çözüm ürettik. İktidar bizimle uğraşmaya devam
etti. Her seferinde gelirlerimizi azaltmaya devam etti
ama biz çözmeye devam ettik. Bizim için bu odanın
ayakta kalması, halkı için bir şeyler yapması ve gerçek
demokratlar olarak ülkesine milletine kazandırması
gereken çok şeyler var. Bu yüzden bu odayı hep beraber
ayakta tutacağız ve bunun için ne gerekiyorsa yapmak
zorundayız. Bu ekonomik krizi de bu görüşle hep beraber

aşacağımız kanısındayız. Çünkü LPG’den giden bir 15
milyonluk gelirimiz var. Bunun 8 milyonunu düşürmüşüz,
7 milyonunu kapatmışız. İnşallah bu dönemde de bu 7
milyonunu kapatarak hep beraber bunu çözerek de
gelir gider tablomuzu dengeleriz diye düşünüyorum.
Bunun içinde hep beraber çalışmamız gerekiyor. Emek
harcamadan çünkü hiçbir yere varamıyoruz. Bütün
yönetim kurulunda ki arkadaşlarla beraber bütün
çalışan arkadaşlarımızla beraber bu emeği harcamamız
lazım. Emek harcarsak bu örgütün onu aşmama şansı
yok. Çünkü biz bilim akılla beraber yürüdüğümüz için
muhakkak bunun çözümünü üreteceğiz ve hep beraber
bu sorunu aşacağımıza inanıyorum. Yeter ki emek
harcayalım ve bu emeğin karşılığını almak için uğraşalım.”

“Üç kişinin yapacağı işi, tek kişi yapmaya
çalışıyoruz”
Tomsuk’tan sonra konuşan Zonguldak Şube Başkanı
Birhan Şahin salonu selamladıktan sonra, toplumsal
muhalefet girişimlerinin şiddetle bastırılmaya çalışıldığı
bir ortamda yaşadığımızı belirti ve özetle şöyle konuştu:
“Hamaset duygusuyla sanki büyük bir milli sorun, beka
sorunu var gibi bir algı yaratılıyor ve bir taraftan da din
alabildiğince kullanılıyor alabildiğince. Sağ iktidarların
özellikle sıkıştığında sürekli kullandığı başvurduğu
bir yöntem. Bunun üzerine giden dini kullanmak ve
milli duyguları kullanmak herkesi düşman ilan etmek,
kendisine karşı çıkan herkesi düşmanı ilan etmek,
ülkedeki sorunları içerideki ve dışarıdaki düşmanlara
bağlamak bu politikanın gereği. Bir taraftan da kendi
tabanlarını konsolide etmeye çalışıyorlar.
Seçimde sandıktan çıkan sonuçlar bu ülkede ne kadar
yerini bulur görüyoruz. Kayyum atanıyor, orada sandıktan
çıkan insanlar görevlerini tam olarak yapabilme olanağına
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sahip değiller. Ama yine de sandık bir göstergedir. En
azından muhalefetin sesini duyurabileceği bir mecradır.
Bir yılı aşkındır ülkede bir kriz var, seçimden sonra
daha da derinleşecek. Biz hep şunu söylüyoruz işte
krizin faturasını emekçilere ödetmeyeceğiz. Gelinen
noktada bütçesini denkleştirebilen bir iki şubeden
biriyiz. Bu aşamaya biz çalışanlarımızla beraber geldik.
Her mücadelede de beraberiz. Bu süreci de beraber
götürdük. Çalışan arkadaşlarımız onun bilincinde ve iki
üç kişinin yapacağı işi tek kişi yapmaya çalışıyoruz. Ama
şube yöneticilerinin de onlara karşı herhangi bir çalışan
çalıştırılan pozisyonu yoktur. Birlikte bir şeyler yapmaya
çalışıyoruz.”

“Yalan teşkilat kurmuş, doğru yalnızdır”
Şahin’den sonra söz alan Diyarbakır Şube Başkanı
Mehmet Emin Tümür ise ülkede bir kriz yaşandığını,
bunu herkesin farklı yorumladığını, belki de krizin asıl
sorumlusunun ülkede demokrasinin gerçek anlamda
uygulanamaması olduğunu belirterek sözlerine başladı
ve özetle şunları söyledi: “Biz mühendisler oda örgütü
içerisinde işlerimizi doğru, kaliteli ve mühendisliğin
bilimsel gereklerine göre yapma gayreti içindeyiz.
Diğer taraftan kendi mesleklerini serbest anlamda icra
eden arkadaşlarımız içinde, özellikle bacalarla ilişkin
olarak doğru olmayan işleri yapan meslektaşlarımız var.
Aslında eğitim kalitesi ile ilgili bir durum söz konusu.
Ülke eğitim anlamında geri bırakılmış ve yetersiz bir
eğitimle karşı karşıya. Meslektaşlarımız sadece bilimsel
kitapları okuyarak belki mezun olmuştur. Ama toplumsal
gerçekliği kavramaya dönük herhangi bir örgütlenmenin
içeresinde bulunmadan mühendis olmuş bir insanın doğru
düşünebilme ve doğru kararlar üretebilme yeteneğinin
ciddi anlamda zayıf olduğunu görüyoruz. Bizler ne zaman
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başarılı olabiliriz noktasında birtakım şeyler ifade etmek
gerekirse; eğer bizler gerçekten özgür düşünceli toplum
yararına düşünen arkadaşlarımızı artırabilirsek daha da
başarılı olabiliriz.
Sunulan mali durumun sürdürülebilir olmadığını hepimiz
görebiliyoruz. Gelir artırıcı önlemler alalım, eğitimler
düzenleyelim, bunun yanında yapmış olduğumuz
eğitimlerin kalitesini arttıralım şeklinde öneriler doğru,
yerinde ve önemli önerilerdir. Fakat yaşadığımız
bir gerçeklik var. Bu eğitimleri alan arkadaşların
gerçekten ülkemizde iş bulma şansı var mı? Bunu da
değerlendirebilmek gerekiyor. Bu gerçeklikler de
önümüzde. O yüzden arkadaşlar da ifade ettiler Battal
Bey’in LPG iyi ki gitmiş dedi ben de katılıyorum. Yani bizi
birbirimize bağlayan sadece mali durum olmamalı. Bu
anlamda Melih Bey’in ifadelerine de katılmak istiyorum,
makina mühendisleri olarak örgütlenmemiz, tek başına
bir anlamı ifade etmiyor. Demokrasiye inanan örgütlerle
bir araya gelebilme şansını yakalayabilmeliyiz. Sandıktan
bahsedildi, hepimizin gönlünden geçen doğru, demokrat,
yalana bulaşmamış, hırsızlık yapmamış ve yapmayacak
insanların yönetime gelmesidir. Fakat bunun da ciddi
anlamda zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Yaşar Kemal’in
bir sözü ile tamamlamak istiyorum: ‘Yalanın gücü
doğrunun güçsüzlüğünden değildir. Yalan teşkilat kurmuş
doğru ise yalnızdır.’”

“Proje fiyatları konusunda bir tüzük
hazırlanmalıdır”
Tümür’den sonra söz alan Edirne Şube Yönetim Kurulu
Üyesi Fatih Çimen salonu selamladıktan sonra Edirne
Şube SMM Komisyonu’nun ürettiği bir kararı paylaşmak
istediğini belirterek özetle şöyle konuştu: “Karar şöyle;
“3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 27. maddesi
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5. fıkrasında serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek
teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmetin
bedeli tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz.
6235 sayılı TMMOB Kanunu’nun 39. maddesi ile
odalara bu kanuna ilişkin alt mevzuat hazırlama yetkisi
tanınmıştır. Ancak piyasa şartları ve odamızın fatura
kontrolü yapmayı bırakmasından sonra, neredeyse tüm
meslektaşlarımız ilgili kanuna aykırı hareket etmektedir.
Bu aynı zamanda proje fiyatlarının aşırı düşmesine yol
açmış ve rekabet edilemez bir hal almıştır.
Bu durumda iki çıkar yol kalmaktadır. Ya asgari hizmet
bedelleri tamamen kaldırılacak ve serbest piyasaya
geçilecek ya da askeri hizmet bedellerinin proje
müellifi meslektaşlarımız tarafından tahsil edilmesini
kolaylaştırmak maksadıyla odamız tarafından bir alt tüzük
hazırlanacaktır.
Bu konuda bizim tercihimiz bir tüzük hazırlanarak ödeme
ve fatura kontrolünün yapılması ve bu şekilde odamıza
üye olan tüm mühendislerin çıkarlarının korunmasıdır.
Oda tarafından belirlenen ya da her üyenin beyan
ettiği hesap numarasına proje asgari hizmet bedelinin
yatırılması ve bunun da oda tarafından kontrol edilmesi
bu sorunu büyük ölçüde çözecektir.
Bu komisyonun ve Şube yönetim kurulu olarak bizlerin
de katıldığı bir öneridir yönetim kurulumuza iletiyoruz.”

“Sıkıntılarımızı çözmek için yekvücut olmalıyız”
Kocaeli Şube Sekreteri Mehmet Ali Elma salonu
selamladıktan sonra Bakım Uygulama Eğitim Merkezi ile
ilgili hazırlamış oldukları kitapçıktan her Şubeye örnek
olsun diye birer tane getirdiğini belirtti ve özetle şunları
söyledi: “Zorlu bir dönem geçireceğimizi tahmin etmiştik
ve bu dönemini sıkıntılarını yaşayarak görüyoruz. Bunu

çözebilmek için de bizlerin yekvücut olması gerektiğini
hepimiz biliyoruz. Yeni çalışma alanları oluşturmak
gerçekten kolay bir şey değil. Zor ve ciddi bir emek
istiyor. Yeni oluşturduğumuz bir alanın tamamen faal
hale gelebilmesi için minimum bir yıllık bir zamana ihtiyaç
oluyor.
Biz 2018 yılında yönetime ilk geldiğimizde daha önce
bizden önceki yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ciddi
emekler harcayarak bakım uygulama yönetim merkezini
kurmuşlardır. Biz bakım uygulama eğitim merkezini
yeni yeni aktif hale getirebiliyoruz. Yani o süreçten gelip
elimizde sihirli değnek olmadığı için hemen her şeyi
değiştirip faal hale getiremiyorsunuz. Birçok işletmeyi
ve firmayı davet ettik. Bunlara tanıtımlarımızı yaptık ve
elimizde bulunan imkânları bizzat göstererek uygulamalı
anlatarak anlatmaya çalıştık. Şimdi onların yeni yeni geri
dönüşleri başladı. O geri dönüşleri sizlerle de paylaşarak
özellikle görmenizi istedik. Sizlerin de faydalanmak
istediği noktalar varsa ve bu konularda yardımcı olmaya
da çalışmak istiyoruz.”

“ASO ile protokol yapma aşamasındayız”
Şubeler adına son konuşmayı yapmak üzere söz alan
Ankara Şube Başkanı Sadettin Özkalender ise salonu
selamladıktan sonra gelir getirici işlerle ilgili ASO ile
bir protokol aşamasında olduklarını söyledi ve özetle
şöyle konuştu: “Ankara Sanayi Odası (ASO) ile birlikte
yapacağımız bazı konuların başlıklarını size söylemek
istiyorum.
Bilgisayar destekli tasarımlar, lisansların ortaklaşma
çalışmaları, MHK kapsamında sınavlar üyelerine yönelik,
periyodik kontroller yine üyelerine yönelik, teknik
seminerler var. Ama en önemlisi öğrencilere staj imkânı
sağlamak için ASO başkanını ve yardımcısını başkanımız
bülten 250
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Yunus Bey ile birlikte ziyaret ettik. Çalışmalarımız
devam ediyor, protokole çok az bir zaman kaldı.
Oradan da bir gelir getirici şeyler yapacağız. Üyelere
yönelik bir çalışmamız var. Tüm üyelerin üye bilgilerini
güncelleyerek aidat toplama sistemini hayata geçireceğiz.
Aidatı sürekli ve düzgün ödeyen üyelerimizi otomatik
ödemeye yönlendireceğiz ve bu da bir gelir kapısı olacak.
Seçim öncesi bu çalışmayı iyi yapabilirsek, başarabilirsek

seçimlerde de başarılı olacağımızı düşünmekteyiz.
Teknik birimlerimizle de üstün bir çalışma yapıyoruz.
Bizim Çankaya ve Yenimahalle belediyesinde 60.000’e
yakın asansörümüz var, canla başla çalışıyoruz.
Periyodik kontrolde gerçekten üstün bir başarı elde
ettik. Gelirlerimiz de bayağı bir yükselme var. Burada
şöyle bir şey yaptık, periyodik kontrollerde makine
kimya enstitüsü bize yönelik bir eğitim sistemine geçti.
Sürekli bizden teklif aldı. Periyodik kontrollerine gittik.
Doğalgazda Başkent gazla yaptığımız anlaşma neticesinde
meskenlerine bakıyorduk sonradan kazan dairelerine,
suya, mutfaklarına kazan dairelere, bacalarına bakmaya
başladık. Oradan da bir gelir artışımız oldu.”
*Oda Denetleme Kurulu Üyesi Fikret Çaral, TMMOB
Yönetim Kurulu Y. Üyesi Tevfik Peker, MMO Eski Başkanı
Ali Ekber Çakar, Trabzon Şube Başkanı Fulya Bankoğlu,
Mersin Şube Başkanı Akar Tülücü ve İzmir Şube Başkan
Vekili Melih Şahin’in konuşmaları sırasında, teknik bir
problemden dolayı ses kaydı alınamamıştır.

47. DÖNEM 3. ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI KATILIM LİSTESİ
TMMOB
Tevfik Peker
Melih Şahin

TMMOB YK Yedek Üyesi
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi

Oda Merkezi
Yunus Yener 		
OYK Başkanı
Abdullah Selçuk Soylu
OYK Başkan Vekili
Elif Öztürk		
Oda Sekreter Üyesi
Bedri Tekin		
Oda Sayman Üyesi
Harun Erpolat		
OYK Üyesi
İsmail Odabaşı 		
OYK Üyesi
Yılmaz Yıldırım 		
OYK Üyesi
Haydar Şahin 		
OYK Üyesi
Serap Özpolat Çete
OYK Üyesi
Arife Kurtoğlu 		
Oda Müdürü
Evren Sağ 		
Oda Teknik Görevlisi
Bülent Göksülük Oda Teknik Görevlisi
Sıla Aytemiz 		
Oda Teknik Görevlisi
Meltem Özdemir
Oda Teknik Görevlisi
H. Cem Şavur 		
Oda Teknik Görevlisi
Aslı Çağlayan Turan
Oda Teknik Görevlisi
Geçmiş Dönemler Oda Başkanı
Ali Ekber Çakar
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Oda Denetleme Kurulu
Satılmış Göktaş
Hüseyin Kaya
Osman Çakıl
Fikret Çaral
Kahraman Dağdeviren
Muharrem Tanju Sarıca
Haydar Sancar
Oğuz Kepez
Orhan Tevfik Okuducu
Aydın Güçkıran
Ahmet İlbaşı
Levent Tanrısever
Gürsel Yayla
Hüseyin Kalantar
Alaaddin Eksin
Nihat Çapoğlu
İbrahim Özçakır
Gültekin Keskin
Mahmut Köse
Adil Kesten
Oda Onur Kurulu
İbrahim Semih Oktay
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Ankara
Sadettin Özkalender
Cemal Gedikoğlu
Seyit Ali Korkmaz
Selim Ulukan 		
Cenk Lişesivdin 		

ŞYK Başkanı
ŞYK Başkan Vekili
Şube Sekreter Üyesi
Şube Sayman Üyesi
Şube Müdürü

Antalya
Ayşen Hamamcıoğlu
Mustafa Karaman

ŞYK Başkanı
ŞYK Üyesi

Bursa
A. İhsan Taşkınsel
Yasemin Yeşil 		

Şube Sayman Üyesi
ŞYK Üyesi

Denizli
Harun Kemal Öztürk
Mehmet Sarıca 		
Cihan Deligöz 		
Diyarbakır
Mehmet Emin Tümür
Sinan Öztemel 		
Güler Akcan 		
Serhat Vançin 		
Sıdık Akman 		

ŞYK Başkanı
Şube Sekreter Üyesi
Şube Sayman Üyesi
ŞYK Başkanı
Şube Sekreter Üyesi
Şube Sayman Üyesi
ŞYK Üyesi
Şube Müdürü

Edirne
Murat Muranlı 		
Fatih Çimen 		
Ali Köşe 		

ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi

Eskişehir
Atila Tomsuk 		
Neşet Aykanat 		
K. Levent Güler 		

ŞYK Başkanı
Şube Sekreter Üyesi
Şube Müdürü

Gaziantep
Hüseyin Ovayolu
Aykut Kocalar 		
Çetin Külah 		

ŞYK Başkanı
ŞYK Başkan Vekili
Şube Sayman Üyesi

İstanbul
Battal Kılıç 		
Ali Haydar Karaçam

ŞYK Başkanı
ŞYK Başkan Vekili

İzmir
Melih Yalçın 		
ŞYK Başkan Vekili
Ziya Haktan Karadeniz ŞYK Üyesi
Kayseri
Akif Aksoy 		
Nuh Tombak 		
H. İbrahim Cıngıllıoğu
Serdal Kara 		
Murat Karasakal
Süleyman Varol 		
Dursun Ayyıldız 		

ŞYK Başkanı
ŞYK Başkan Vekili
Şube Sayman Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi
Şube Müdürü

Kocaeli
Mehmet Ali Elma
A. Fahri Aloğlu 		
Ömer Bozkurt		
Alpaslan Güven 		

Şube Sekreter Üyesi
Şube Sayman Üyesi
ŞYK Üyesi
Şube Müdürü

Konya
Kerim Demir 		
Adnan Kuntoğlu 		
Metin Şahin 		
M. Levent Şam 		

ŞYK Başkan Vekili
Şube Sekreter Üyesi
ŞYK Üyesi
Şube Müdürü

Mersin
Oğuz Akar Tülücü

ŞYK Başkanı

Samsun
Bekir Akarsu 		
Ömer Yardımcı 		

Şube Sayman Üyesi
ŞYK Üyesi

Trabzon
Fulya Bankoğlu 		
Önder Durmuş 		
Ufuk Bulut 		
Ahmet Murat Değer
Özgür Özdemir 		

ŞYK Başkanı
Şube Sekreter Üyesi
Şube Sayman Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi

Zonguldak
Birhan Şahin 		
Ahmet Zoroğlu 		
Melih Başören 		
Soner Sinoplu 		

ŞYK Başkanı
ŞYK Başkan Vekili
Şube Sekreter Üyesi
Şube Sayman Üyesi
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ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2019
Odamız Öğrenci Üye Kurultayı 2019, 9 Mart 2019 tarihinde Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci
Evi ve Sosyal Tesisi’nde toplandı. Ana teması “Eğitim, Örgütlenme ve Üniversite Sorunları” olarak belirlenen
kurultaya 45 üniversiteden, MMO Öğrenci Üye Yönetmeliğine göre Odaya üye olan yaklaşık 30 bin öğrenci
üyeyi temsilen 160 delege katıldı.
MMO,
mühendislik
öğrencilerinin,
mühendislik
eğitiminin, üniversitelerin ve ülkemizin yaşadığı sorunları
tartışmak, bu sorunların çözümü için politikalar üretmek
amacıyla 1999 yılından beri iki yılda bir Öğrenci Üye
Kurultayları düzenliyor.
MMO Öğrenci Üye Kurultayı 2019’da, üniversitelerin
Makina, Endüstri, İşletme, Uçak, Havacılık, Uzay, Mekatronik, Sistem, İmalat, Üretim, Üretim Tekniği, Üretim
Sistemleri, Otomotiv, Makina ve İmalat, Endüstriyel Tasarım ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenci üyeler temsil edildi. On birinci kez
yapılan Kurultayda, MMO’ya bağlı Şubelerde düzenlenen
yerel kurultaylardan süzülen görüşler ışığında, “öğrenci
üye örgütlülüğü, ülkemizdeki mühendislik eğitimi, üniversitelerde yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri
ve meslek alanlarına ilişkin gelişmeler” tartışıldı.
Kurultayın açılış konuşmaları, Öğrenci Üye Merkez Komisyonu üyesi Umut Kurt, TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener tarafından yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener,
açılışta şöyle konuştu:
“Örgütümüz Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Öğrenci Üye Kurultayı 2019’a hoş geldiniz.
Etkinliğimizin örgütleyicilerine ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
İnanıyorum ki kurultayın afişinde yer alan “geleceğin
anahtarı elimizde” sözleri ve “eğitim, örgütlenme ve üniversite sorunları” olarak belirlenen ana temalar gündeminizde hak ettiği yeri bulacaktır.
Kurultayların katılım sürecini bütün öğrenci üyelerimize
yayma, ana temalar üzerinde düşünce üretimini teşvik
etme, öğrencilerle organik bağlar kurma ve sizlerin arasında düşünsel ve örgütsel bir alan oluşmasına yönelik
çalışmalarımız sayenizde her geçen yıl güçleniyor.
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Bu olumluluklara rağmen daha fazla meslektaş adayımızla temas kurmanın eksiklik ve ihtiyacını sanırım hepimiz
hissediyoruzdur. Bu noktada gerek Şube yönetimlerinin
öğrenci üye komisyonlarına daha yakından ilgi göstermesi, gerekse komisyonlarımızın daha aktif ve kapsayıcı
çalışma biçimlerine yönelmesi gerekliliğini sizlerle paylaşmak isterim.
Meslektaş adaylarımız ile güçlü bağların oluşturulmasına
önem veren Odamız 1996 yılından bu yana öğrenci üyelik
uygulamasını sürdürmektedir. Bugün öğrenci üyelik faaliyetinden gelen birçok arkadaşımız Odanın aktif öznesi ve
yöneticisi olmuştur. Kısaca öğrenci üyelik, aynı zamanda
Odamızın önemli bir zenginliği ve güç kaynağıdır.
Bildiğiniz gibi öğrenci kurultaylarımız iki yılda bir düzenleniyor. 2012 yılından itibaren gerçekleştirdiğimiz Öğrenci
Üye Yaz Kamplarımızla da eğitim, tartışma, eğlenme, bir
araya gelme platformlarımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz.
Siz bütün etkinlikleri sahiplendikçe daha başarılı etkinlikler ortaya çıkacak ve daha fazla öğrenci ile temas mümkün olacaktır.
Bütünüyle sizlerin emeğine dayanan kurultaylar Odamız
açısından besleyici tartışmaların yapılmasına da yol açmaktadır. Özgür bir düşünce platformu oluşturan kurultaylar, belirlenen gündeme dair fikirlerin birlikte tartışılabileceği ortak bir üretim ortamını ve aranızdaki ilişkileri,
dayanışmayı, birlikte mücadeleyi güçlendirmektedir.
Elbette bu özgür platformda varsa eksikliklerimizi, yanlışlarımızı da açık yüreklilikle dile getirmenizi bekliyoruz.

Etkinlik

Burada söylenecek her düşüncenin Odamıza katkıda bulunacağını belirtmek istiyorum.

rına uygulayandır, aklı ve bilimsel yöntemleri toplumsal
faydaya dönüştürendir.

Odamızın ve üst birliğimiz olan TMMOB’nin çatısı altında hepimize rehberlik eden ve bugünkü tartışmalara da
katkı sunacağına inandığım birkaç ilkemizi paylaşmak isterim.

Bu nedenle, bir ülkenin mühendislere verdiği değer, toplumsal faydaya, refaha, kalkınma ve gelişmişliğe verdiği
önemi de temsil eder. Eğitim, sanayi, istihdam, büyüme/
kalkınma politikaları, gerçekte mühendislerin üretim süreçlerindeki rolleriyle doğrudan bağlantılıdır.

TMMOB’nin en büyük Odalarından biri olan Odamız
mesleki demokratik bir kitle örgütüdür ve dar meslekçiliği reddeder. Odamız ülkemizi, sanayi ve tarımımızı,
kentlerimizi, dolayısıyla mühendislik gereklilik ve uygulamalarını sömürü ve rant politikalarıyla zayıflatan yeni
liberal, gerici, diktacı yaklaşımlara karşı mücadeleyi aynı
potada buluşturan, geniş yorumlu bir meslek ve siyaset
yaklaşımına sahiptir.
Odamız emekten, halktan, sanayileşmeden, planlı kalkınma, tam istihdam ve hakça bölüşümden yanadır. Demokrat, antiemperyalist, kamucu, halkçı toplumcu bir
karaktere sahiptir.
Meslek alanı ve mühendislerin sorunlarını, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrı görmeyiz.
Irkçılığın, milliyetçiliğin, faşizmin, her türlü gericiliğin ve
bütün sömürü biçimlerinin karşısında dururuz. Barıştan,
bir arada yaşamdan, temel haklardan, siyasal, toplumsal, akademik, demokratik özgürlükler ve halk iradesini
yansıtan kapsamlı bir demokratikleşme ve bağımsızlıktan
yanayız.
Odamız gücünü yalnızca örgütlü üyelerinden, demokratik merkeziyetçi katılımcılıktan alır. “Birlikte üretme,
birlikte karar alma, birlikte yönetme” temel ilkemizdir.
Odamız meslek ve uzmanlık alanlarımızı düzenleme, koruma ve genişletmenin yanı sıra bu alanlara yönelik müdahalelere karşı mücadeleyi görev bilir.
Odamız bu ilkeler doğrultusunda, hem mesleki hizmet
sunumunda hem de sınıfsal-toplumsal duyarlılıkları ve
üretkenliği ile kamuoyunda saygın bir konuma sahiptir.
İçinde yer aldığınız Oda örgütlülüğü genel olarak böylesi
bir yapıya sahiptir ve bu nitelikler sizler tarafından sürdürülmek durumundadır.
Mühendisliği, bilim, tecrübe ve yaratıcılığı kullanarak doğal kaynaklardan insana, topluma faydalı üretimler sağlamak, toplumsal refaha katkı sunma faaliyeti olarak da
tanımlayabiliriz. Bir mühendis, teknolojiyi insanlık yara-

Ülkemizde de mühendisliğe bakış açısı bu saydığım unsurlar yani siyasi iktidarın eğitim, sanayi, istihdam, büyüme politikalarıyla açığa çıkmaktadır.
Ülkeler nasıl bir üretim ilişkisi ve biçimine sahip olacağına karar vererek eğitim, bilim, teknoloji politikalarını da
belirler. Yani doğru bir eğitim, sanayi, teknoloji politikası,
toplumsal faydayı maksimize edecek bir büyüme modelini de ortaya koyar. Büyümenin yani artan gelirin toplumsal kesimler tarafından doğru paylaşılmasını ve toplum yaşamının daha fazla modernleşmesini yine eğitim ve
üretim ilişkilerinin niteliği belirler.
Bugün eğitimdeki sorunların en ağır biçimlerinin yaşandığı alanlardan bir tanesi kuşkusuz üniversitelerdir. Üniversitelerde eğitimin niteliği, üniversitelerin kimliği ve toplumsal yaşamdaki konumları, iktidarca arzu edilen şekilde
değişmiş ve geçmişe göre büyük farklılıklar oluşmuştur.
Bu siyasi iktidar döneminde, 2003–2019 arasında üniversite sayısı 78’den 206’ya ulaşmıştır ve Türkiye üniversite
sayısında dünyada 16. sırada yer almakta ama yükseköğretim eğitim sistemi kalitesinde 137 ülke arasında 101.
sırada yer almaktadır. 2018 yılında dünyadaki ilk 400
üniversite arasında Türkiye’den hiçbir üniversite; 2019
yılı itibarıyla da dünyadaki ilk 500 üniversite arasında
Türkiye’den hiç devlet üniversitesi yer alamamıştır. Önceki yıllarla kıyaslandığında üniversite sayısındaki büyük
artışa karşın büyük bir gerileme görülmektedir.
2003’ten bugüne Odamıza bağlı meslek disiplinleriyle
ilgili bölümü bulunan üniversite sayısı da 54’ten 179’a;
bölüm sayısı (burslu öğrenim ve ikinci öğretim veren
bölümler de bağımsız değerlendirilmek üzere) 138’den
440’a çıkmıştır. İlgili mühendislik bölümlerinde öğrenim
gören öğrenci sayısında da benzer artışlar söz konusudur. Ancak eğitime ayrılan ödenekler, öğretim görevlisi
sayısı ve üniversite koşulları gibi göstergelerde eşdeğer
bir artıştan söz etmek mümkün değildir.
Üniversitelerimiz bu sorunlarla birlikte ciddi bir dönü-
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şüm içindedir. Bu dönüşüm iktidarın ülkeye dayattığı rejime paralel olarak üniversiteleri yeni ve gerici bir tasarıma
tabi tutmuştur.
Özerk ve demokratik, bilimsel ve akademik özgürlük temelinde hizmet vermesi gereken üniversiteler; iktidarın
kendi suretini yerleştirdiği, gericiliğin kadrolaştığı, ideolojik, siyasal, kültürel baskılarla yönetilen alanlara dönüştürülmektedir. Tüm ilerici değerleri kendisine düşman
olarak gören iktidar son yıllarda Olağanüstü Hali bahane
ederek yüzlerce ilerici akademisyeni ihraç etmiştir; bilimsel açıdan yetersiz insanlardan oluşan bir kadrolaşma
politikası izlemektedir.
İktidarın gerici dünya görüşü doğrultusundaki bu dönüşümün en kullanışlı aracı bildiğimiz gibi YÖK’tür. Üniversitelerdeki bu dönüşüme karşı çıkan öğrencilere karşı
baskılar da bilinmektedir. Bu iktidar döneminde binlerce
öğrenci disiplin soruşturmasına uğramış, çeşitli cezalar
almış ve hatta tutuklanmıştır.
İktidar nüfus artışını teşvik ediyor ama biliyoruz ki nüfusun niceliği tek başına bir anlam ifade etmez. Önemli olan
yetişmiş nitelikli insan gücüdür ve bu güç aynı zamanda
ulusların uygarlık düzeyinin bir göstergesidir. İnsanların
eğitim sayesinde kazandığı nitelik ve becerilerini ülkeye
katma değer olarak yansıtabileceği koşulların da oluşması
zorunludur.
Oysa bugün ülkemizin gençlerinin en yakıcı sorunu geleceksizlik ve belirsizliktir. Gençler eğitim sorunları başta
olmak üzere, olumsuz istihdam ve çalışma koşullarından
dolayı geleceğe umutla bakamaz hale gelmişlerdir. Bugün
her dört gençten biri işsizdir. Çalışanlar, kendisi yerine
başka bir çalışanın kolayca ikame edilebileceği tehdidi ile
daha uzun mesai saatleri, düşük ücretler ve güvencesiz
koşullarda çalıştırılmaktadır.

kemizin doğal mekânlarını betona boğan uygulamalara boyun eğen, denetimsizliğe ortak olan mühendisler
istemektedir. Bu isteğini karşılamadığımız, sömürü ve
rant talanına karşı çıktığımız için, iktidarın Odalarımız ve
TMMOB’ye karşı izlediği saldırgan tavır hiç şaşırtıcı değildir.
AKP’nin “tek kişi yönetimindeki yeni Türkiye” kurgusu
üniversitedeki mesleki ve kültürel eğitimi doğrudan etkilemektedir. AKP döneminde “değişim/dönüşüm” adı
altında meslek alanlarımızı etkileyen birçok düzenleme
yapılmıştır.
Teknik öğretmenlere “mühendis” unvanı verilmesi, teknoloji fakülteleri ve uzaktan eğitim gibi mühendislik eğitiminin temelini aşındıran düzenlemeler söz konusudur.
Eğitim-öğretimdeki teori-pratik uyuşmazlığı, öğretim
elemanı eksikliği, laboratuarların olmayışı, deneysel malzeme eksikliği, bilimsel bilginin geri plana atılması vb. bir
dizi olgu mühendislik öğretimini zayıflatmaktadır.
Kadın mühendisler üniversite yıllarından çalışma yaşamına dek eşitlikten uzakta, baskıyı, sömürüyü ve toplumsal
cinsiyet eşitsizliklerini bir bütün olarak yaşamaktadır.

Burada özellikle mühendisliğe ayrı bir parantez açmak
gerekiyor. Eğitimini tamamlayan bir mühendisin becerilerine uygun iş bulabilme olanaklarının güçleştiği bir
süreçten geçiyoruz. Eğitimdeki niteliksizleşme, sanayideki daralma, üretim süreçlerinde ortaya çıkan değişim
mühendisleri yeniden biçimlendirmekte; mesleki formasyonlarını geliştirmeyi engellemekte ve istihdamı daraltmaktadır. İşsizliğin artması ücretleri olumsuz yönde
etkilemekte, işsizlik tehdidi mühendisler üzerinde de
ağırlaşmaktadır.

Kamu, siyaset, eğitim ve toplumsal yaşamda laikliğin tasfiye edilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. Mevcut
eğitim-öğretim sistemi, değişik kültürleri kapsayacak
demokratik öğeleri dışlamaktadır. Anadilde eğitim engellenmekte, zorunlu din dersleri, imam hatip okullarının
yaygınlaştırılması ve birçok yeni uygulama ile dinci eğitim
modellerine geçiş yapılmakta, farklı inançlar ve dini inancı olmayanlar baskı altında tutulmaktadır. Din sömürüyü
gizleyen bir zırh olarak ve mezhepçi bir tarzda kullanılmaktadır.

İktidar kentsel-kırsal-çevre yağmalarına göz yuman, ül-

Ülkemizin içersinde bulunduğu olumsuz tablonun değiş-
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tirilmesi mümkündür. İnsanlarımızın özgürce ve eşitlik
içinde yaşayabileceği başka bir Türkiye mümkündür.
İçinden geçtiğimiz dönem hepimizin önüne önemli görev
ve sorumluluklar koymaktadır. Kurultay afişinde olduğu
gibi, geleceğin anahtarı elimizde bilincine sahip olmalı, bu
yönde çaba göstermeli, örgütlenmeli, birbirimizle ve başkalarıyla dayanışmalı ve toplumsal muhalefeti birleşik bir
zeminde büyütmeliyiz.
Öğrenci üye örgütlülüğünün geliştirilmesi; antiemperyalist, demokrat, halkçı toplumcu, kamucu toplumsal hizmet anlayışımıza; mühendisliğin ve Oda örgütlülüğünün
geleceğine etki edecek faktörlerin başında gelmektedir.
Eğitim-öğretim ve meslek alanlarımıza yönelen gerici
kuşatmaya karşı bilimi rehber alan örgütlü bilincin, üniversitelerde ve her alanda yaygınlaştırılması, ülkemizin
aydınlık geleceği için önem taşımaktadır.
Odamızın karanlığa karşı aydınlığı, baskıcı totaliter yönetim anlayışlarına karşı demokrasi ve özgürlükleri, ırkçılık
ve milliyetçiliğe karşı barış içinde bir arada yaşama kültürünü, tek değerin daha fazla kâr etmek olduğu piyasa
toplumuna karşı eşitliği ve adaleti temel alan, demokrat,
toplumcu yurtsever değerlerine sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum.
Konuşmamı tamamlarken bütün kadın arkadaşlarımızın 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, kadınların eşitlik
ve özgürlük mücadelelerini selamlıyorum.
Son olarak 1996 yılından beri öğrenci üye çalışmalarımıza yön veren, önceki ve şimdiki TMMOB Başkanlarımız
Mehmet Soğancı, Emin Koramaz ve Elif Öztürk başta olmak üzere öğrenci üyelik çalışmalarında emekleri
bulunan bütün arkadaşlarımıza, Merkez Öğrenci Üye
Komisyonu’na, etkinliğin düzenleme, yürütme kurullarına, etkinlik sekreterleri Meltem Özdemir ve Cem
Şavur’a teşekkür ediyor, kurultayımıza başarılar diliyor,
hepinizi sevgi ve dostlukla kucaklıyorum.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz açış konuşmasında şunları söyledi:
“TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve dostlukla selamlıyorum.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç arkadaşlarımız,
hepiniz hoş geldiniz. TMMOB’nin simge ismi Teoman
Öztürk’ün adını taşıyan bu güzel tesisin çatısı sizlerle bir-

likte olmaktan büyük kıvanç duyuyorum.
Bugün on birincisini düzenlediğimiz öğrenci üye kurultayımızın ilkini gerçekleştirdiğimiz 1999 yılında ben Makine
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesiydim. Bugün
tüm TMMOB camiasına yayılan öğrenci üye etkinliklerinin öncülerinden biri olan bu kurultayın böylesi düzenli
bir işleyiş kazanmasından büyük mutluluk duyuyorum.
Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz öğrenci
üye kurultaylarında aynı salonu paylaştığımız çok sayıda
genç arkadaşımız, bugün Makine Mühendisleri Odası’nın
TMMOB’nin işleyişi içerisinde önemli sorumluluklar
alıyorlar. Sizlerin de meslek hayatına atıldığınız andan
itibaren TMMOB örgütlülüğünün yükünü omuzlanacağınızdan hiçbir şüphem yok. Sizlerin gözlerine baktıkça
kendi geçmişimi görüp özlem duyduğum kadar, MMO ve
TMMOB’nin geleceğini görüp umut da duyuyorum. İyi ki
varsınız, iyi ki yan yanayız!
Buraya gelmeden önce pek çok ilimizde öğrenci üyesi arkadaşlarımızın katılımıyla yerel kurultaylar gerçekleştirdiniz. Ülkemizdeki mühendislik eğitimine, üniversitelerde
yaşamına, öğrenci üye örgütlülüğüne ve ülkenin genel
sorunlarına ilişkin tartışmalar yürütüp, çözüm önerileri
oluşturdunuz. Bugün burada ortaklaştıracağınız bu değerli fikirlere hem üniversitelerin, hem TMMOB örgütlülüğünün hem de Türkiye’nin gerçekten ihtiyacı var.
Ülkemizi büyük bir karanlığın içine doğru sürükleyen
iktidarın bu dönemde en önemli hedeflerinden birisi de
üniversitelerimiz oldu. Son 16 yıldır eğitimin niteliğinden
müfredat içeriğine, akademik özgürlüklerden kampüs
yaşamına kadar her alanda yapılan gerici ve baskıcı müdahaleler nedeniyle maalesef üniversitelerimiz büyük bir
çöküşle yüz yüze.
12 Eylül Darbesi sonrasında darbecilerin üniversiteleri
zapturapt altına alabilmek için kurduğu YÖK, AKP döneminde tümüyle siyasallaşmış bir kurum haline dönüştü.
Ülkede egemen olan baskıcı, antidemokratik ve gerici
ortam YÖK ve Rektörleri eliyle üniversitelere egemen
oldu.
Bu sürecin en sembolik adımlarından birisi geçtiğimiz yıl
yayınlanan OHAL KHK’sı ile rektörlük seçimlerinin kaldırılarak, Rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından seçilir
hale gelmesidir. Akademik yıl açılışlarının Saray’a alınmasıyla tamamlanan bu adım, AKP’nin demokrasiye ve
yükseköğretime bakışını özetliyor.
bülten 250
nisan 2019

23

Etkinlik

Plansız biçimde, seçim yatırımı olarak hayata geçirilen
“Her İle bir Üniversite” projesi ile yükseköğretimin en
önemli problemlerinden biri olan eğitim kalitesi ve standardı sorunu yaygınlaştırılmış, üniversiteler arası uçurumlar derinleşmiştir.
Üniversitelerin ve öğrencilerin sayısı arttıkça, özellikle
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı gibi teknik bölümler için gerekli alt yapı, laboratuvar ve uygulama sistemleri açığı daha da büyümüştür.

Özerkliğini tamamen yitirmiş kurumlarda kamu yararı
ilkesini gözetecek şekilde nitelikli bir eğitim verilemeyeceği gerçeğine rağmen, üniversitelerimiz gün geçtikçe
özerk yapısından uzaklaştırılarak siyasi iktidarın güdümü
altına alınmaya çalışılıyor.
AKP her alanda olduğu gibi, üniversitelerde de kendisine muhalif bir ses çıkmasını istememektedir. Bu yüzden
eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden ve barıştan yana
akademisyenler çeşitli gerekçelerle üniversitelerden
uzaklaştırılıyor, haklarında davalar açılıyor, yeri geldiğinde KHK’larla üniversitelerden atılıyor.
Ne yazık ki, akademisyen cübbelerinin polis postalları
altında çiğnendiği, kampüslerin karakollara dönüştürüldüğü, öğrencilerin potansiyel birer suçlu gibi görüldüğü
karanlık bir dönemden geçiyoruz. Bu karanlıkla yüzleşmeden, tek adam rejiminin hayatlarımızın her alanına
yayılan kötülüğüyle hesaplaşmadan yükseköğretimin sorunlarını çözmemiz mümkün değildir.
Bizim gençlik yıllarımızda üniversite gençliğinden bahsedilirken toplumun en aydın kesimi olarak adlandırılırdı,
bugün bu aydınlığı disiplin soruşturmalarıyla, polis baskısıyla, gerici uygulamalarla karartmaya çalışıyorlar. Yükseköğretimde yaşanan tüm bu yozlaşmaya rağmen sizler
bizim umudumuzsunuz, geleceğimizsiniz.
Ülkemizde son 16 yıldır devam eden AKP iktidarı boyunca neoliberal uygulamalar ve muhafazakâr politikalar
derinleştikçe, eğitim alanındaki sorunlar da derinleşmektedir.
AKP’nin iktidar dönemi boyunca okul öncesinden yükseköğretime kadar her aşamada yaşanan bu dönüşüm,
eğitim alanındaki geleneksel sorunların tümüyle çözümsüzlüğe sürüklenmesine neden olmuştur.
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Devlet tarafından desteklenen Özel Üniversiteler nedeniyle yükseköğretim ticari bir faaliyet alanına dönüşmüştür. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının % 40’ı
özel üniversitelerden oluşmaktadır.
Cemaat ve tarikatların yükseköğretim sistemindeki kadrolaşması, çalınan-servis edilen sorular, yandaşlar için
özel tahsis edilen kadrolar gibi nedenlerle akademik kadroların niteliği düşmüştür.
ODTÜ bünyesinde oluşturulan URAP’ın dünya çapındaki
üniversitelerinin akademik performanslarına göre yaptığı
sıralamada ilk 500 içinde hiçbir üniversitemiz yer almamaktadır. İlk 1000 içinde ise sadece 13 Üniversitemiz
bulunmaktadır. Bunların tamamı da 1990 yılı öncesinde
kurulan üniversitelerdir.
Bildiğiniz gibi, dünya bilim ve teknoloji alanında çok hızlı
bir gelişim ve değişim süreci yaşamaktadır. Üretilen bilginin her 2-3 yılda ikiye katlandığı belirtilmektedir. Bilime
ve teknolojiye hakim olan güçler dünyayı da egemenlikleri altına almaktadırlar. Bu nedenle gelişmiş ülkeler
bütçelerinden mühendislik- bilim teknoloji ve eğitim alt
yapısına ayırdıkları payı gün geçtikçe artırmaktadırlar.
Ne yazık ki, ülkemizde bu konuda gerekli çalışmalar yürütülmemektedir. 2018 yılı verilerine göre ülkemizde
AR-GE harcamalarının Gayri Sahi Yurtiçi Hasıla içerisindeki payı % 0,96 seviyesinde iken OECD üyesi ülkelerin
ortalaması % 2,36 dır.
Öte yandan, son 16 yılda ülkemizdeki üniversite sayısı
iki kattan fazla artırılmıştır. Mühendislik bölümlerinde
öğrenim gören öğrenci sayısında da benzer artışlar söz
konusudur. Ancak eğitime ayrılan ödenekler, öğretim
görevlisi sayısı ve üniversite koşulları gibi göstergelerde
eşdeğer bir artış yoktur.
Eğitim-öğretimdeki teori-pratik uyuşmazlığı, öğretim
elemanı eksikliği gibi genel sorunların yanında, eğitim
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programları, ders içerikleri, laboratuvar, derslik, kütüphane, bilgisayar donanımı, araştırma ve barınak olanakları
birbirine göre oldukça büyük farklılıklar gösteren eğitim
kuruluşları arasında ciddi bir nitelik farkı sorunu yaratmaktadır
Bu eşitsiz gelişme koşullarında ve ülkemiz mühendislerinin yatırımdan kopuk politikalarla geriye düşürüldüğü
mesleki formasyonla, mühendislik hizmetleri ve ileri
teknoloji isteyen yatırımlarda iş gücü istihdamı gelişmiş
ülkelerden Türkiye’ye doğru gerçekleşmekte, meslek
uygulama alanlarımız gün geçtikçe daraltılmaktadır.
Ülke ihtiyaçlarıyla, sanayi politikalarıyla bağdaşmayan
yükseköğretim planlaması nedeniyle üniversite mezunları işsizliğe mahkum edilmiştir.
Yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı, mezun
olduğu alan dışında çalışmak zorunda kalmakta, yüzbinlerce mezun ise hiç iş bulamamaktadır.
Mevcut politika ve uygulamaların yerine; planlamacı bir
anlayışla, toplumsal gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve
yaşam boyu eğitimi, ülkenin bilim ve teknoloji yeterliliğinin güçlendirilmesini temel alan ulusal eğitim politikalarının yaşama geçirilmesi ile bu olumsuz tablonun değiştirilmesi mümkündür.
İnsanlarımızın üzerinde özgürlük ve gönenç içerisinde yaşayacağı başka bir Türkiye mümkündür.
Böylesi bir eğitim politikası ve yapılanmaların temel hedefleri:
1) Ülkenin gereksinim duyduğu elemanları ihtiyaç oranında yetiştirmek
2) Bilimsel bilgiyi üretmek
3) Eşit ve ücretsiz eğitim sunmak
4) Üniversite eğitimini özerk ve demokratik ortamlarda
sürdürmek
5) Belletme ve ezbercilik yerine öğrenmeyi, verileri kabul etmek yerine araştırma yeteneğini geliştirmek
6) Öğrencilerin teknik eğitimi yanında sosyal ve kültürel
eğitimlerini de tamamlamak
7) Bu anlayışa uygun nitelik ve sayıda öğretim üyesi yetiştirmek
8) Çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirecek çok sayıda

donanımsız üniversite ve bölüm açmak yerine, ülke ihtiyaçlarını gözeten yeterli eğitim kadrosu ve kütüphane,
derslik, laboratuvar, yurt vb. alt yapısı tamamlanmış kuruluşlar oluşturmak
9) Şimdiye kadar açılmış bulunan üniversitelerin kalite
düzeyini artırmak ve kalite eşitsizliğini ortadan kaldırmak, eksik alt yapılarını tamamlamak
10) Eğitimde kalite standartlarını oluşturarak mühendislik bölümlerinin kalitesini bu kriterlere göre denetlemek
11) Ülkemizde verilen lisans diplomalarının uluslararası
düzeyde tanınmasını sağlamak
12) Lisans eğitimini meslek içi eğitim programlarıyla sürekli desteklemek olmalıdır.
Üniversite eğitimi bir meslek edinmenin yanı sıra belki
ondan da önce yaşadığımız toplumu anlama, bilimsel düşünme ve sorgulama yeteneğini geliştirme, insan haklarına saygılı çağdaş bir birey olma yolunda atılmış önemli
bir adımdır.
Tam da bu nedenle, eğitim ve meslek alanlarımıza yönelen gerici-liberal kuşatmaya karşı bilimi rehber alarak hep
birlikte karşı durmak zorundayız.
Biliyor ve inanıyorum ki, ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu zenginlik kabul eden,
eleştiriye açık, üreten ve kamu yararını gözeten ve de
en önemlisi gelecekte örgütümüzü yönetecek, örgütümüzün ilkelerine sahip çıkacak, örgütümüzü büyütecek
arkadaşlarımız sizlerin arasından çıkacaktır. Sözlerime
son vermeden önce son bir şeyin altını çizmek istiyorum.
Hepinizin bildiği gibi bu ayın sonunda Yerel Seçimler gerçekleştirilecek. Bu yerel seçimler daha öncekilerden çok
daha farklı bir atmosferde gerçekleştiriliyor.
Yerel adayların çalışmalarından çok, merkezi siyasal ittifaklar tarafından belirlenen ve yönlendirilen bir kampanya süreciyle karşı karşıyayız.
Bunun daha da ötesinde Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile birlikte devletin tüm olanaklarının, bir siyasi partinin ya da ittifak adayının desteklenmesi için açık biçimde
seferber edildiği bir seçim dönemi yaşıyoruz.
Bu eşitsizlik daha şimdiden seçimlerin demokratik niteliğine gölge düşürmektedir.
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Aynı zamanda parti başkanı da olan Cumhurbaşkanı’nın
seçim yasaklarından azade kılınması, kabinede yer alan
bakanların bakanlıkların tüm olanaklarını seçimler için
kullanması, bizzat en yetkili isimler tarafından muhalefet
ittifakına oy verecek yurttaşların terörist olarak nitelendirilmesi seçimlerin hangi koşullarda gerçekleştirileceği
konusunda asgari bir fikir vermektedir.

TMMOB, karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı,
eşitsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı kardeşliği, sömürüye karşı emeği savunmaya, başka bir Türkiye ve başka
bir dünya mücadelesinde onurlu ve dik yürüyüşüne genç
arkadaşlarımızdan aldığı güçle devam edecektir.
Burada gelişen ilişki birlikte çıkılacak uzun bir yolun ilk
adımlarıdır.

Tek adam rejimi ve devlet kurumlarının parti örgütü olarak kullanılması son yıllarda seçim adaleti ve sandık güvenliği konusunu en önemli gündemlerden birisi haline
getirmiştir.

Bizler, 1970’lerden beri Teoman Öztürk ve arkadaşları
tarafından yaratılan bir değerin bayrağını devraldık, o değerlerin bir gelenek halinde sürmesini sağladık.

TMMOB olarak daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu
seçimlerde de üyelerimizin sandığa gitmesi ve sandıklara
sahip çıkması için gayret göstereceğiz.

Ahmet Arif’in dizeleriyle;

Şimdi sizlerin bayrağı devralma zamanınızdır.

“Gör, nasıl yeniden yaratılırım,

Seçimlere ve yerel yönetimlere ilişkin bakışımızı her
zaman olduğu gibi bir bildirge hazırlayarak kamuoyuyla
paylaştık.

Namuslu, genç ellerinle.

Değişen idari yapıyı ve yasaları da gözeterek hazırladığımız bu bildirgede yer alan fikirlerin yaygınlaşması ve uygulanması için mücadele edeceğiz.

Oğullarım var gelecekte,

Bizler kentsel hizmetlerin kamusal hizmet kapsamında
ele alındığı; barınma, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerinin
insan hakkı olarak görüldüğü; doğrudan ve katılımcı demokrasi ilkeleri ile yönetilen; enerji, çevre ve gıda politikalarının belirlenmesinde kamu yararının esas alındığı;
doğayla ve tarihle barışık; sağlıklı kentler yaratmak istiyoruz. Bu doğrultudaki mücadelemizi seçimler sonrasında
da devam ettireceğiz.
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Kızlarım,

Herbiri vazgeçilmez cihan parçası.
Kaç bin yıllık hasretimin koncası,
Gözlerinden,
Gözlerinden öperim,
Bir umudum sende,
Anlıyor musun ?”
Yapılan tartışmalardan çıkan görüşlerle oluşturulan sonuç
bildirisi, ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Etkinlik

ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2019 SONUÇ BİLDİRİSİ
"Eğitim Sorunları ve Öğrenci Üye Örgütlülüğü" temasıyla 9 Mart 2019 tarihinde Ankara’da TMMOB Teoman
Öztürk Öğrenci Evi’nde gerçekleştirilen 2019 Öğrenci Üye Kurultayı Sonuç Bildirisi açıklandı.
2019 Öğrenci Üye Kurultayı, "Eğitim Sorunları ve
Öğrenci Üye Örgütlülüğü" temasıyla 9 Mart 2019
tarihinde Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci
Evi’nde gerçekleştirilmiştir. Şubelerimizde kurultay
başlıklarına yönelik olarak yapılan yerel kurultaylarda
ortaya çıkan görüşler; öğrenci üye örgütlülüğünün,
ülkemizdeki mühendislik eğitiminin, üniversitelerde
yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ve meslek
alanlarımıza ilişkin gelişmelerin tartışıldığı Öğrenci
Üye Kurultayı’na taşınmıştır. Kurultaya 18 Şube ve 45
üniversiteden, MMO Öğrenci Üye Yönetmeliğine göre
Oda’ya üye olan 19 bin 632 öğrenci üyeyi temsilen 160
delege katılmıştır. Kurultayda gerçekleştirilen sunumlar
ve forumlarda yapılan tartışmalar sonucunda görüşler
ortaklaştırılarak kamuoyuna duyurulmak üzere bu sonuç
bildirisi oluşturulmuştur.
AKP iktidarı döneminde üniversitelerin sermayeye
açılması ve ticarileştirilmesi hızlanmıştır. Üniversitelilerin
beslenme, ulaşım, barınma, sağlık gibi temel ihtiyaçlarına
ulaşması, var olan ekonomik krizin ve uygulanan
politikaların etkisiyle gün geçtikçe zorlaşmaktadır.
Geçmişte her ile bir üniversite söylemi ile yola çıkan siyasi
iktidar, kendi çıkarları için bir gecede açtığı üniversitelere
ek olarak, var olan köklü üniversiteleri bölerek,
üniversiteleri plansız, karmaşık ve bilim kurumu olmaktan
uzak bir yapıya yöneltmektedir. Mevcut üniversitelerin
durumlarını iyileştirmek ve bu üniversitelerin durumlarını
eşitlemekten uzak politikalar ülkeyi üniversite hurdalığına
çevirmektedir. Gerekli laboratuvar koşulları ve altyapı
sağlanamaması sonucu öğrenciler ihtiyaçları olan
pratik bilgiye sahip olamamaktadır. Bu olumsuzluklar
istihdam sürecinde hem mezunların birçok problem
yaşamasına neden olmakta hem de kamusal bir hizmet
olan mühendisliğin niteliğinde düşüş gibi ciddi sıkıntılar
yaratmaktadır.
Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitiminde
artırılan kontenjanlar ve planlama anlayışının olmaması,
çok sayıda mezunun işsizlikle karşı karşıya kalmasına yol
açtığı gibi mesleki kimlik erozyonu da yaratmaktadır.
Mühendislik eğitiminin tamamlanması için zorunlu olan

stajlarla ve bazı üniversitelerde yine zorunlu olan intern
mühendislik, işyeri eğitimi vb. adlar altında öğrencilerin
emekleri sömürülmektedir. Aynı zamanda bu uygulamalar
sırasında verilmesi zorunlu olan ücretleri ve yapılması
zorunlu sigortaları karşılanmamakta ve bu duruma itiraz
etmek isteyen öğrenciler, stajlarının yakılmasıyla tehdit
edilmektedir. Bu kıskaçta sıkışan mühendis adaylarına
öğrencilik yaşamlarından başlamak üzere rekabet ve
kariyerizm bir kurtuluş yolu olarak sunulmaktadır.
Bu durum sınıfsal konumunun farkında olan ve halkın
yararına üretim yapan mühendisler olmamızı zorlaştırsa
da biz MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü olarak bunun için
mücadele etmekte kararlıyız.
Üniversitelerin kâr elde edilecek kurumlar olarak
görülmesini, öğrencilerin müşteri ve bilginin meta haline
dönüştürülmesini amaçlayan yaklaşımları onaylamıyor ve
doğru bulmuyoruz.
AKP iktidarı süresince üniversiteler ve üniversiteliler
üzerindeki baskı sürekli artmıştır. Binlerce öğrenci
fişlenmiş, haklarında çeşitli soruşturmalar açılmış ve
bunların sonucunda çeşitli cezalar almıştır. Yine binlerce
öğrenci polis operasyonları sonucunda tutuklanmış veya
gözaltına alınmıştır. Üniversitelerdeki baskı öğrencilerle
sınırlı kalmamış, ilerici akademisyenlerin görevlerine son
verilmiş ve üniversitelerle bağları kesilmiştir.
Siyasi iktidarın üniversitelerdeki kadrolaşma politikası
artık akıl almaz bir düzeye ulaşmıştır. Akademisyenler,
yeterliliklerine bakılmadan, kişiye özel kadrolar açılarak
atanmakta, hatta aile boyu atamalar yapılmaktadır.
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Ancak bu durumun alternatifi mümkündür. Örgütlenmiş
bir toplum yapısı içerisinde sorgulayan, düşünen,
düşündüklerini
eyleme
dönüştürebilen,
birlikte
üretebilen, bunların yanında özgürlüğü doğru tanımlayan,
toplumsal özgürleşmeyi savunan bir gençlik mümkündür.
Bu gençlik özerk, demokratik, bilimsel bir üniversite
eğitiminin savunucusu ve aynı zamanda başka bir dünya
yaklaşımının da taşıyıcısı olacaktır.
Bu nedenlerden dolayı Öğrenci Üye statüsüyle Odamıza
üye olunması, biz gençler için önemli bir olanak olarak
görülmektedir. Bu örgütlülüğün daha da geliştirilmesi için
şubelerde ve üniversitelerde daha fazla mesleki, sosyal,
kültürel faaliyetler ve örgütlü bir yaşam benimsenerek
düzenli biçimde öğrenci komisyonlarının faaliyetlerinin
devam etmesini önemsiyoruz.
Üniversite öğrencisi olan bizler, kurultayda ortaya çıkan
fikirlerin ülkenin üreten, sanayileşen, demokratikleşen,
özgürleşen ve hakça bölüşen bir ülke olması yolunda
yürütülen mücadelelere katkılar sunacağı inancındayız.
Birinci dereceden tanıdığımız ve mağduru olduğumuz
çarpık eğitim sistemine, YÖK karanlığına, anti-demokratik uygulamalara, teknik altyapıdan yoksun
eğitim koşullarına karşı örgütlenerek ve paylaşarak
mücadelemizi sürdüreceğiz.
Tüm bu belirlemeler sonrasında taleplerimiz
aşağıdaki gibidir:
- Nitelikli ve iyi eğitim alabilmek yurttaşlık hakkımızdır.
Eğitim her aşamada eşit, parasız, bilimsel, demokratik
ve laik olmalıdır. Akademilerden uzaklaştırılan ilerici
akademisyenler görevlerine iade edilmelidir. Eğitim
hizmeti kamusallaştırılmalıdır. Genel bütçeden eğitime
aktarılan pay yeterli seviyeye getirilmeli ve üniversite
bütçelerinde bilimsel araştırmalara ayrılan pay
artırılmalıdır.
- SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilen Mühendis
Mimar Şehir Plancısı asgari ücret protokolü tekrar
imzalanmalıdır.
- Üniversitelerde toplumsal gereksinimleri, üretimi,
istihdamı ve yaşam boyu eğitimi, ülkenin bilim ve
teknoloji yeterliliğinin güçlendirilmesini temel alan eğitim
politikaları yaşama geçirilmelidir. Sorgulayan, özgür
düşünen ve bilimsel olarak gelişen bir üniversite kimliği
için ezberci ve baskıcı eğitimden vazgeçilmelidir.
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- Ezberci eğitim yerine öğrenmek, verileri kabul etmek
yerine araştırma yeteneğini geliştirmek, teknik eğitim
yanında sosyal ve kültürel eğitimleri de tamamlamak,
eğitimde sorgulayan, düşünen, dayanışma duygusuna
sahip, bilimsel kriterleri önemseyen, aydınlanmış
öğrencilerin yetişmesi en temel amaç olmalıdır.
- Özelleştirmelerden vazgeçilmeli, sermaye çevrelerine
üniversitelerin hiçbir organında yer verilmemeli,
bilimi sermayenin tekeline sunan ve öğrencilerin ucuz
işgücü olarak sömürüldüğü teknopark, teknokent gibi
uygulamalar son bulmalıdır.
- Tüm sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmalı ve öğrencilerin
bu hizmetlerden ücretsiz faydalanmaları sağlanmalıdır.
Üniversite
bünyelerinde
bulunan
medikolar
kapatılmamalıdır.
- Barınma hakkı sosyal devletin en önemli
görevlerindendir. Devlet, üniversiteler için yeni yurtlar
inşa etmeli ve var olan yurtların şartlarını iyileştirmelidir.
Yurtlardaki tüm hizmetler öğrencilere ücretsiz olarak
sunulmalıdır.
- Öğrenci Komisyonları TMMOB’nin ve MMO’ nun
gelenek ve ilkelerine sahip çıkarak, sürece göre
örgütlenen değil, kendisinin süreci örgütlediği bir yöntem
ile çalışmalıdır.
- MMO öğrenci örgütlülüğünün üniversitelerde
geliştirilmesi için daha fazla mesleki, kültürel ve sosyal
etkinlikler düzenlenmelidir. Oda’nın akademisyenlerle
organik diyaloglar kurarak öğrenci üye örgütlülüğünün
üniversitelerde yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
- Toplumdaki cinsiyet eşitsizliği sürdükçe meslek
alanlarımızdaki eşitsizlikler son bulmayacaktır. Bu bilinçle
hem toplumsal alanda hem de meslek alanlarımızda
sesimizi çoğaltmak adına örgütlü mücadelemizi
güçlendirici çalışmalar örmeliyiz. TMMOB bünyesinde
yer alan kadın komisyonları bu çalışmaların öncüsü
olmalıdır.
- TMMOB ve bağlı Odalarının, üniversitelerdeki
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslek dallarında,
lisans ve yüksek lisans öğreniminin, eğitim programlarının
oluşturulması, kontenjanlarının belirlenmesi ve yeni
fakülte ve bölümlerinin açılması süreçlerinde görüşü
ve onayı alınmalıdır. Altyapısı ve imkânları yetersiz
üniversiteler açılmamalıdır

Etkinlik

- Uygulama, mühendislik eğitiminin vazgeçilmez bir
parçasıdır. Teorik bilgiler laboratuvar uygulamaları ile
desteklenmelidir.
- Stajyer alan firmalar üniversiteler tarafından
denetlenmeli, stajyerlere mesleki bilgilerin aktarılması
sağlanmalıdır. Stajyerlerin emeğinin karşılığı olan ücretleri
güvence altına alınmalıdır.
- Üniversitelerde eğitim gören engelli öğrencilerin
kampüslerde, fakültelerde hayatlarını kolaylaştırmak
için hala çalışma yapılmamaktadır. Okullara ulaşım
sağlayan otobüsler, yollar, tuvaletler, yurtlar, fakülteler
engelli öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için
düzenlenmelidir.
- Uygun nitelikte ve sayıda öğretim üyesi yetiştirilmeli,
öğretim üyelerinin eğitim dışında ticari faaliyette bulunması
ve AR-GE laboratuvarlarında ve teknokentlerde sermaye
çıkarlarına göre üretim yapması engellenmeli, eğitim
hizmetini üreten öğretim üyelerinin ekonomik, sosyal
ve mesleki sorunları çözülmeli, üniversitelerdeki siyasi
kadrolaşma durdurulmalı, öğretim üyeliği mesleği saygın
hale getirilmelidir.
- Üniversitelerde kariyer odaklı kurslar, sertifikalar vb.
uygulamalar yerine toplum odaklı bilimsel çalışmalar
yapılmalı ve eğitimler verilmelidir.
- Eğitim problemlerinin giderilmesi için bireylerin eğitim
sürecinde tarafsız, nitelikli ve özgür bir eğitim sistemiyle
kendini daha iyi bir biçimde tanımlayabilmelidir.
Üniversiteler üzerindeki baskı kaldırılmalı; üniversiteler
her türlü düşüncenin dile getirildiği özgür ve özerk
kurumlar haline getirilmelidir. Üniversite öğrencileri
üzerindeki polis ve soruşturma baskısı son bulmalı ve
tutuklu öğrenciler serbest bırakılmalıdır.
- YÖK’ün baskıcı, piyasacı, gerici niteliği AKP ile birlikte
derinleşmiştir. Demokratik eğitim ve özerk bir üniversite
için YÖK kapatılmalıdır.
- Üniversitelerde söz ve karar hakkı üniversitelerin üç
ana unsuru olan öğretim üyeleri, üniversite emekçileri
ve öğrencilerde olmalıdır. Sermaye çevreleri ve siyasi
iktidara üniversitenin hiçbir organında yer verilmemelidir.
Üniversite organlarının oluşumu, üniversite bileşenlerinin
dengeli ve eşit katılımını sağlayacak biçimde
düzenlenmelidir. Üniversite içinde alınacak kararlar, tüm
üniversite bileşenlerinin içerisinde olduğu mecralarda
alınmalıdır.

- İnsan yaşamı ve doğal dengenin korunmasına yönelik
TMMOB ve bağlı Odaların görüşleri ve çalışmaları
dikkate alınarak uygulamaya geçirilmeli, halk sağlığını
tehdit eden, rant için yapılan gereksiz ihaleler derhal
durdurulmalıdır.
- Ülkemizde farklı görüşlerin ve halkların bir arada
yaşama hakkı Anayasal güvence altına alınmalıdır.
Irkçılığın ve gericiliğin pompalandığı toplumumuzda,
ayrımcı politikalara son verilmeli, zorunlu din dersleri
kaldırılmalı, her yurttaşa ana dilde eğitim hakkı tanınmalı,
savaşa ve silahlanmaya ayrılan bütçe eğitim, sağlık, bilim
ve tekniğe ayrılmalıdır.
- Anayasal bir meslek örgütü olan TMMOB’ye yapılan
baskılar üniversitelerimizde de öğrenci komisyonlarımızın
faaliyetlerini kısıtlamakta ve hatta bazı üniversitelerimizde
doğrudan engellenmektedir. Tüm meşruluğuna rağmen
MMO’nun üniversitelerde çalışmalarının engellenmesini
ve kısıtlanmasını kabul etmiyoruz.
Bu talep ve kararlar, bilimsel, laik, özerk, demokratik
üniversite ve özgürlük mücadelemizin altyapısını
oluşturmak açısından önemlidir. Bu temelin pekiştirilmesi
ve bugün tartışılan konuların pratik bir sürece evrilmesi
MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğünün görevidir.
Aldığımız kararları hayata geçirmek amacıyla tüm
üniversitelerde çalışmalarımızı artıracağımızı ve aydınlık
bir gelecek için mücadeleye devam edeceğimizi
kamuoyuna duyururuz.
Bu yolda kutup yıldızımız Teoman Öztürk’ün
sözleridir:
“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve
zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde,
bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil,
emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı
güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız..."

YAŞASIN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKAN
MÜHENDİSLER!
YAŞASIN ÜRETEN, SANAYİLEŞEN VE
DEMOKRATİKLEŞEN TÜRKİYE MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN MMO,
YAŞASIN ÖĞRENCİ ÜYE ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ!
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Basın Açıklamaları

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!
MMO KADINLARIN GERİCİLİĞE KARŞI MÜCADELESİNİN YANINDADIR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kökeninde kadın işçilerin 19. yüzyılda düşük ücretlere, insanlık dışı çalışma koşullarına karşı haklı isyanları, özel olarak da 8 Mart 1857
tarihinde 40 bin dokuma işçisi kadının daha iyi yaşam ve
çalışma koşulları için başlattığı mücadele bulunmaktadır.
Aradan geçen zamana karşın kadınlar üzerindeki sömürü
ve baskı artarak sürmekte, kadınların her alandaki eşitlik
ve özgürlük mücadeleleri de büyüyerek devam etmektedir.
Türkiye’de aile, eğitim, çalışma yaşamı ve istihdam sorunları başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında
kadınlara yönelmiş eşitsiz uygulama ve politikalar özellikle içinde bulunduğumuz dönemde hızla artmış, hemen
her gün işlenen cinayetlerin de gösterdiği üzere yaşamı
tehdit eder boyutlara ulaşmıştır.
Gerici rejimin inşasında kadın eşitsizliği ve sömürüsü
önemli bir yer tutmuş ve kadına yönelik şiddet giderek
tırmanmıştır. Kadın cinayetlerindeki büyük artış, iktidarın
açıklamaları ve uygulamalarındaki kadını ifade etme biçiminden bağımsız değildir.
Yaşamın tüm alanlarına yukarıdan aşağı müdahalelerle
toplumu dinsel gericilikle kuşatan siyasi iktidar, bedenlerinden emeklerine kadar kadınları denetlemeye, kaç

çocuk doğuracağından kiminle evleneceğine, hangi okullarda okuyup ne tür meslekler edineceğine, giyimine kuşamına yönelik kararları hep dayatmış, kendi yaşamlarını
belirleme özgürlüğünü ellerinden almıştır.
Kadın-erkek eşitliğini temelden reddeden bu anlayış,
kadına karşı şiddeti görmezden gelerek meşrulaştırmış,
kadın cinayetlerini adeta olağan hale getirmiştir.
Ülkemizin içinde bulunduğu bu utanç tablosunu tersine
çevirmek yerine, kamusal alanda kadın erkek eşitsizliğinin daha görünür kılınmasına olanak tanıyan Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği projeleri Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK
tarafından iptal edilmiş, toplumsal cinsiyet kavramı reddedilmiştir.
Kadınların ekonomik, siyasi, toplumsal yaşamda daha şiddetli bir sömürü ve eşitsizliğe tabi tutulması sadece kadınların değil tüm toplumun sorunudur.
Belirtmek isteriz ki eşit, özgür, demokratik bir Türkiye
mücadelesi, kadınların örgütlü mücadelesi ile birlikte başarıya ulaşabilecektir.
Kadınların her alanda eşit yurttaş olabilme mücadelesi
aynı zamanda ülkemizin laiklik, demokratikleşme ve özgürleşme mücadelesidir.
Odamız bu onurlu mücadelelerinde
kadınlarla birlikte ve dayanışma içinde
olmayı sürdürecektir.
Birlik ve dayanışmanın en güzel günlerinden biri olan 8 Mart’ta, ülkenin
birçok yerinde gericiliğe, sömürüye,
baskıya, şiddete, taciz ve tecavüzlere
HAYIR seslerini yükseltecek olan kadınların 8 Mart’ı kutlu olsun!
Baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını
kaybeden tüm kadınları sevgiyle, saygıyla anıyoruz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Başkanı
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Basında Odamız

Mart 2019
Odamız tarafından düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
teskon sodex Fuarı, Termodinamik Dergisinde “TESKON-DİD işbirliği ile tesisatta sismik koruma semineri düzenleniyor” başlığıyla
haber yapıldı.
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı Kocaeli Şube Gebze İlçe
Temsilciliği tarafından düzenlenen Endüstri 4.0 Sempozyumu, Sektörel Tanıtım Endüstri 4.0 Dergisinde “Dijital dönüşüm ile gelen verimlilik, Gebze’de konuşulacak” başlığıyla haber yapıldı.
02/25.03.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı Kocaeli Şube Gebze İlçe
Temsilciliği tarafından düzenlenen Endüstri 4.0 Sempozyumu, Gazete Gebze Gazetesinde “MMO’dan Endüstri 4.0 Sempozyumu,”
(04.02.2019) Gebze Yeni Haber Gazetesinde “Eğitimimiz endüstri
4.0 ve bilime uygun olmalı” ve (25.03.2019) Sanayi Gazetesi’nde
“Endüstri 4.0’a dikkat çektiler” başlıklarıyla haber yapıldı
04.03.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in Gebze Yeni Haber Gazetesine verdiği
demeç, “TMMOB MMO geleceği tasarlıyor” başlığıyla haber yapıldı.
04.03.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı TMMOB Kocaeli Kent Sempozyumu Doğru 2. Panel etkinliği, Kocaeli Gazetesinde “Kentimizin
en büyük sorunu planlamanın yapılmaması” başlığıyla haber yapıldı.
01/08.03.2019
Oda Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “2018 Yılı Elektrik
ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine Oda Raporu,” Cumhuriyet
Gazetesinde “Seçim ayarlı destek,” (07.03.2019) Gaziantep Ekspres Gazetesinde “Elektrik fiyatları çarpıyor,” Gaziantep Telgraf
Gazetesinde “MMO’dan çarpıcı rapor,” (08.03.2019) Çağdaş Gazetesi ve Güncel Gaziantep Gazetesinde “Elektrik fiyatları çarpıyor”
başlıklarıyla haber yapıldı.

07/10.03.2019
Odamız tarafından düzenlenen MMO Öğrenci Kurultayı 2019, Anadolu Gazetesinde “Kurultayda buluşacaklar,” (10.03.2019) BirGün
Gazetesinde “Genç mezunlar işsizliğe mahkum,” Aydınlık Gazetesinde “Üniversite mezunları işsizliğe mahkum” ve Yeniçağ Gazetesinde “Genç mühendisler işsizliğe mahkum” başlıklarıyla haber
yapıldı.
10.03.2018
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın doğalgaz
fiyatları hakkında Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği demeç “Halk İGDAŞ mağduru” başlığıyla haber yapıldı.
12.03.2019
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın elektrik fiyatları hakkında verdiği demeç Yeni Asya Gazetesi’nde “Elektrikte yarı
yarıya dışa bağımlıyız” başlığıyla haber yapıldı.
15.03.2019
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Tarımdaki çöküş, imalat sanayisini de tahrip ediyor” başlıklı araştırma raporu, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Özlem Yüzüak’ın köşe yazısında “Yoksa ezberi patates
mi bozacak?” başlığıyla haber yapıldı.
21.03.2019
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Kriz, sanayi odaklı derinleşiyor” başlıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesinde “Kriz, sanayi
odaklı derinleşiyor,” Anayurt Gazetesinde “Krizin odağı sanayi
oldu,” (22.03.2019) Evrensel Gazetesi Yazarı Ahmet Yaşaroğlu’nun
köşesinde “Ne yapsalar boşuna,” İzmir 9 Eylül Gazetesi’nde “MMO:
İşten çıkarma artacak” ve Ankara Başkent Gazetesinde “Kriz, sanayi odaklı derinleşiyor” başlıklarıyla haber yapıldı.
31.03.2019
Oda Onur Kurulu Üyesi Selçuk Göndermez’in verdiği demeç, Yeni
Yaşam Gazetesinde “Yıllık 77 milyon 760 bin m3 su” başlığıyla haber yapıldı.

22 Mart 2019 Evrensel

10 Mart 2019 BirGün

21 Mart 2019 Anayurt

22 Mart 2019 Ankara Başkent

1 Mart 2019 Cumhuriyet

12 Mart 2019 Yeni Asya

21 Mart 2019 Aydınlık
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MİEM Kurslarımız

Mart 2019'da MİEM Kurslarına Katılım
Mart ayı boyunca 17 şubemizde, 14 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 449 kişi katıldı.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (5 Gün)
Mekanik Tesisat

Yangın Tesisatı

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği
Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon
Adli Trafik Kazaları
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Tarihi

Verildiği Şube

7-9 Mart 2019

İstanbul

Katılımcı Sayısı
7

11-12 Mart 2019

Adana

8

18-19 Mart 2019

Antalya

11

12-14 Mart 2019

İzmir

8

13-15 Mart 2019

Adana

8

15-17 Mart 2019

İstanbul

9

20-22 Mart 2019

Antalya

11

12-15 Mart 2019

Bursa

19

20-23 Mart 2019

Kayseri

15

25-30 Mart 2019

İstanbul

7

19-22 Mart 2019

İzmir

9

25-28 Mart 2019

Ankara

12

7-10 Mart 2019

Samsun

12

11-14 Mart 2019

Trabzon

14
10

11-14 Mart 2019

Ankara

18-21 Mart 2019

Denizli

13

20-23 Mart 2019

Bursa

13

21-24 Mart 2019

Antalya

6

16-19 Mart 2019

Ankara

10

17-20 Mart 2019

Edirne

11

25-28 Mart 2019

Trabzon

15

25-28 Mart 2019

Samsun

11

25-28 Mart 2019

Denizli

8

1-3 Mart 2019

Diyarbakır

11

4-6 Mart 2019

Gaziantep

10

22-24 Mart 2019

İstanbul

18

20-22 Mart 2019

Diyarbakır

8

26-28 Mart 2019

Konya

11

27-29 Mart 2019

İzmir

11

21-25 Mart 2019

Mersin

7

4-10 Mart 2019

Diyarbakır

14

15-25 Mart 2019

İstanbul

17

18-24 Mart 2019

Ankara

22

1-3 Mart 2019

Kocaeli

7

4-6 Mart 2019

Edirne

16

15-17 Mart 2019

İzmir

7

4-5 Mart 2019

Eskişehir

25

27-28 Mart 2019

Eskişehir

11

4-6 Mart 2019

Edirne

10

20-22 Mart 2019

İstanbul

5

28-30 Mart 2019

Trabzon

17

21 Mart 2019

Konya

4

6-9 Mart 2019

Gaziantep

12

8-11 Mart 2019

Eskişehir

9

Toplam

499

MİEM Kurslarımız

Nisan 2019 MİEM Kurs Programı
Nisan ayında düzenlenecek olan MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali
www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Mekanik Tesisat

*

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

5-6 Nisan 2019

Eskişehir

7 Nisan 2019

15-16 Nisan 2019

Trabzon

17 Nisan 2019

18-20 Nisan 2019

İstanbul

21 Nisan 2019

23-24 Nisan 2019

Bursa

25 Nisan 2019

29-30 Nisan 2019

Diyarbakır

2 Mayıs 2019

7-9 Nisan 2019

Eskişehir

10 Nisan 2019

18-20 Nisan 2019

Trabzon

21 Nisan 2019

26-28 Nisan 2019

İstanbul

29 Nisan 2019

25-28 Nisan 2019

Eskişehir

29 Nisan 2019

4-7 Nisan 2019

İstanbul

8 Nisan 2019

1-4 Nisan 2019

İzmir

5 Nisan 2019

8-11 Nisan 2019

Konya

12 Nisan 2019

8-11 Nisan 2019

Mersin

12 Nisan 2019

18-21 Nisan 2019

İstanbul

22 Nisan 2019

11-14 Nisan 2019

Antalya

15 Nisan 2019

13-16 Nisan 2019

Konya

17 Nisan 2019

13-16 Nisan 2019

Mersin

17 Nisan 2019

15-18 Nisan 2019

Bursa

19 Nisan 2019

25-28 Nisan 2019

İstanbul

29 Nisan 2019

25-28 Nisan 2019

İzmir

29 Nisan 2019

3-5 Nisan 2019

Samsun

5 Nisan 2019

24-26 Nisan 2019

Ankara

26 Nisan 2019

26-28 Nisan 2019

Bursa

28 Nisan 2019

1-7 Nisan 2019

İstanbul

8-9 Nisan 2019

8-14 Nisan 2019

Edirne

15-16 Nisan 2019

8-14 Nisan 2019

İzmir

15-16 Nisan 2019

8-14 Nisan 2019

Bursa

15-16 Nisan 2019

11-17 Nisan 2019

Adana

18-19 Nisan 2019

15-21 Nisan 2019

Kocaeli

22-23 Nisan 2019

22-28 Nisan 2019

İstanbul

29-30 Nisan 2019

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

bülten 250
nisan 2019

33

MİEM Kurslarımız

6-7 Nisan 2019

İstanbul

7 Nisan 2019

8-9 Nisan 2019

Gaziantep

9 Nisan 2019

9-10 Nisan 2019

Diyarbakır

10 Nisan 2019

10-11 Nisan 2019

Adana

11 Nisan 2019

11-12 Nisan 2019

Trabzon

12 Nisan 2019

11-12 Nisan 2019

Ankara

12 Nisan 2019

13-14 Nisan 2019

Kayseri

14 Nisan 2019

15-16 Nisan 2019

Samsun

16 Nisan 2019

15-16 Nisan 2019

Eskişehir

16 Nisan 2019

18-19 Nisan 2019

Mersin

19 Nisan 2019

20-21 Nisan 2019

Kayseri

21 Nisan 2019

24-25 Nisan 2019

Samsun

25 Nisan 2019

27-28 Nisan 2019

Adana

28 Nisan 2019

29-30 Nisan 2019

Samsun

30 Nisan 2019

1-3 Nisan 2019

Bursa

3 Nisan 2019

4-6 Nisan 2019

Kocaeli

6 Nisan 2019

11-13 Nisan 2019

Eskişehir

13 Nisan 2019

24-26 Nisan 2019

Samsun

26 Nisan 2019

26-28 Nisan 2019

İstanbul

28 Nisan 2019

26-28 Nisan 2019

Adana

28 Nisan 2019

15-16 Nisan 2019

Antalya

17 Nisan 2019

16-17 Nisan 2019

Bursa

18 Nisan 2019

17-18 Nisan 2019

Antalya

19 Nisan 2019

20-21 Nisan 2019

Edirne

22 Nisan 2019

24-25 Nisan 2019

Eskişehir

26 Nisan 2019

21-23 Nisan 2019

Eskişehir

24 Nisan 2019

8-11 Nisan 2019

Ankara

12-15 Nisan 2019

Gaziantep

13-21 Nisan 2019

İstanbul

24-27 Nisan 2019

Eskişehir

27 Nisan 2019

Kayseri

Akışkan Gücü (Pnömatik) Mühendis Yetkilendirme

18-20 Nisan 2019

Eskişehir

21 Nisan 2019

Akışkan Gücü (Hidrolik) Mühendis Yetkilendirme

8-12 Nisan 2019

İstanbul

13 Nisan 2019

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

Soğutma Tesisatı

Havalandırma Tesisatı
Havuz Tesisatı

Temel Bilirkişilik

Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon
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TMMOB’den

TMMOB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SORUNLARI ÇALIŞTAYI
TMMOB İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı 2 Mart 2019 Cumartesi günü TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Çalıştay TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Kolaylaştırıcılığını TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Besleme’nin
yaptığı ilk oturumda Avukat ve Makina Mühendisi Mustafa Yılmaz “İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve
Sorumlulukları” konulu bir sunum yaptı.
Sonrasında Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Arif Müezzinoğlu “İşyeri Hekimi ile İş Güvenliği Uzmanının Birlikteliği” konusunda yaptığı sunumla katılımcıları bilgilendirdi.
Öğle arası sonrası Yönetmen Ali Ergül’ün katılımıyla kot
kumlama işçilerinin maruz kaldığı meslek hastalıklarının
ilk sırasında yer alan silikozise yakalanması ve hastalığa
yakalanan işçilerin yaşamlarını ele alan “Kumun Gecesi”
belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Ali Ergül belgeseline
yönelik katılımcıların sorularını yanıtladı.
Ardından TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma
Grubu Başkanı Bedri Tekin “Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği” konusunda bir sunum yaptı.
İş güvenliği uzmanlarının sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı “Forum” bölümünde kolaylaştırıcılık
görevini de üstlenen TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Çalışma Grubu Başkanı Bedri Tekin saat 18.00’de Çalıştayı sonlandırdı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
açılış konuşması şöyle:
“TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İş güvenliği uzmanlarının sorunlarını
tartışacağımız çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz.
Bildiğiniz gibi, 45. Genel Kurulumuzda yürüttüğümüz
tartışmalarda Türkiye’nin içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde meslek alanlarımızın ve meslektaşlarımızın sorunlarını yeniden ele alma ihtiyacı açığa çıkmıştı.
Bu doğrultuda Genel Kurulumuzdan bu yana bir dizi çalıştay gerçekleştiriyoruz.
15 Aralık’ta Kamuda Çalışan Meslektaşlarımızın, 22
Aralık’ta Ücretli Çalışan-İşsiz Meslektaşlarımızın ve 5
Ocak’ta da OHAL KHK’larıyla İhraç Edilen Meslektaşlarımızın Sorunlarına ilişkin çalıştaylarımızı gerçekleştirdik.

Bugünkü çalıştayımızın ardından Nisan ayında Bilirkişilik
Çalıştayını ve Ekim ayında da Emekli Mühendis, Mimar
ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayını gerçekleştirerek, tüm alanlardaki meslektaşlarımızın sorunlarını masaya yatırmış olacağız.
Hepimizin bildiği gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu,
ülkemizin en can yakıcı sorunlarından biridir.
Her yıl binlerce kişi işyerlerinde hayatını kaybetmekte,
on binlerce kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaralanmakta ve sakat kalmaktadır.
Madenlerde, inşaatlarda, tarım alanlarında, fabrikalarda
yaşanan facialar toplumda derin acılar yaratmaktadır.
Avrupa Birliği verilerine göre Türkiye ölümle sonuçlanan
kazalar bakımından Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır.
SGK tarafından açıklanan rakamlara bakıldığında; 2017
yılında yaşanan iş kazası sayısının 359.865 olduğu, bu kazalar sonucunda 1.636 kişi hayatını kaybettiği görülmektedir. Bir önceki yılla kıyaslandığında 2017 yılında iş kazası
sayısının %25 oranında, iş kazaları sonucu yaşanan ölümlerin %16 oranında arttığı gerçeği karşımıza çıkmaktadır.
Bu durum mevcut yasal düzenlemelerin iş kazalarını ve
ölümlerini önlemekteki yetersizliğinin, ülkemizde işçi
sağlığı ve iş güvenliği konusunda köklü ve yapısal sorunlar
olduğunun en açık göstergesidir.
Oysa “elverişli koşullarda çalışma hakkı” İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde güvence altına alınmış bir
haktır. Emeğin yüzlerce yıllık mücadelesi sonucunda benimsenen bu hak, “işçi sağlığı ve iş güvenliği” adıyla tüm
dünyada kabul edilen temel bir çalışma ilkesi halini almıştır.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının temelinde, sermayenin azami kar hırsı ve emek aleyhine politikaları yatmaktadır.
Taşeronlaştırma, özelleştirme, sendikasızlaştırma, denetimsizleştirme, esnek istihdam politikaları, ağır çalışma
koşulları ve kayıt dışı istihdam iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasına neden olmaktadır.
Mevcut yasal çerçeve, işçiyi korumak, iş güvenliğini sağlamak ve meslek hastalıklarını önlemekten çok sermaye
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çıkarlarını gözeten konumda bulunmaktadır. Siyasi iktidar, mevzuatı ve çalışma koşullarını iyileştirici ve geliştirici adımlar atmaktan sürekli olarak kaçınmaktadır. Çünkü
insan hayatını değil, rantı odağına almakta; çalışandan değil, işverenden yana taraf olmaktadır.
Devletin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bu çarpık konumlanışı nedeniyle, devletin ve işverenin sorumluluğunda olması gereken pek çok şey İş Güvenliği Uzmanlarının
omuzlarına yüklenmektedir.
Danışmanlık hizmeti olarak verilmesi gereken işçi sağlığı
ve iş güvenliği, ülkemizde yasaların da yol vermesi ile bir
suçlu yaratma olayına dönüşmüştür.
İş güvenliği uzmanın verdiği danışmanlığı uygulamaya geçirmeyen, engelleyici ve önleyici çalışmaları yapmayan
işverenler önünde meslektaşlarımıza birer yasal kalkan
vazifesi gördürülmektedir.
İş güvenliği uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen işverenlerin almadığı önlemler sonucu yaşanan ölüm, kaza gibi
durumlarda dahi meslektaşlarımız günah keçisi ilan edilmekte, kazaların asli suçlusu olarak yargı önüne çıkartılmakta, hatta hapis cezaları verilebilmektedir.
Yapılması gereken şey, bu çarpıklığın düzeltilerek, işçi
sağlığı ve iş güvenliğine kaynak ayırmayan, tedbirleri almaktan imtina eden, bu tedbirlere işgücü ve maliyet hesabıyla yaklaşan işverenlerin de yaşanan kazalardan ve
meslek hastalıklarından sorumlu tutulacağı bir işleyişe
geçilmesidir.
Biliyorsunuz yarın 3 Mart 1992 tarihinde Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin hayatını kaybettiği büyük facianın
da yıldönümü. Kozlu’da, Soma’da, Ermenek’te, Şırnak’ta,
Torunlar’da, 3. Havalimanı’nda ve ülkenin dört bir yanında hayatını kaybeden işçilerin anıları önünde saygıyla eğiliyor, ailelerine bir kez daha sabırlar diliyorum.
TMMOB olarak Kozlu’da yaşanan büyük acının yıldönümü olan 3 Mart tarihini İş Cinayetlerine Karşı Mücadele
günü ilan ettik ve tüm Türkiye çapında yaptığımız etkinliklerle iş cinayetlerine, işçi sağlığına ve iş güvenliğine dikkat
çekmeye çalışıyoruz. Bugünkü etkinliğimizin öğle arasında Ankara İl Koordinasyon Kuruluz tarafından bina önünde 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü kapsamında bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Sözlerime
son vermeden önce son bir şeyin altını çizmek istiyorum.
Hepinizin bildiği gibi bu ayın sonunda Yerel Seçimler ger-
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çekleştirilecek. Bu yerel seçimler daha öncekilerden çok
daha farklı bir atmosferde gerçekleştiriliyor.
Yerel adayların çalışmalarından çok, merkezi siyasal ittifaklar tarafından belirlenen ve yönlendirilen bir kampanya süreciyle karşı karşıyayız.
Bunun daha da ötesinde Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile birlikte devletin tüm olanaklarının, bir siyasi partinin ya da ittifak adayının desteklenmesi için açık biçimde
seferber edildiği bir seçim dönemi yaşıyoruz.
Bu eşitsizlik daha şimdiden seçimlerin demokratik niteliğine gölge düşürmektedir.
Aynı zamanda parti başkanı da olan Cumhurbaşkanı’nın
seçim yasaklarından azade kılınması, kabinede yer alan
bakanların bakanlıkların tüm olanaklarını seçimler için
kullanması, bizzat en yetkili isimler tarafından muhalefet
ittifakına oy verecek yurttaşların terörist olarak nitelendirilmesi seçimlerin hangi koşullarda gerçekleştirileceği
konusunda asgari bir fikir vermektedir.
Tek adam rejimi ve devlet kurumlarının parti örgütü olarak kullanılması son yıllarda seçim adaleti ve sandık güvenliği konusunu en önemli gündemlerden birisi haline
getirmiştir.
TMMOB olarak daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu
seçimlerde de üyelerimizin sandığa gitmesi ve sandıklara
sahip çıkması için gayret göstereceğiz.
Seçimlere ve yerel yönetimlere ilişkin bakışımızı her
zaman olduğu gibi bir bildirge hazırlayarak kamuoyuyla
paylaştık. Değişen idari yapıyı ve yasaları da gözeterek
hazırladığımız bu bildirgede yer alan fikirlerin yaygınlaşması ve uygulanması için mücadele edeceğiz.
Bizler kentsel hizmetlerin kamusal hizmet kapsamında
ele alındığı; barınma, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerinin
insan hakkı olarak görüldüğü; doğrudan ve katılımcı demokrasi ilkeleri ile yönetilen; enerji, çevre ve gıda politikalarının belirlenmesinde kamu yararının esas alındığı;
doğayla ve tarihle barışık; sağlıklı kentler yaratmak istiyoruz. Bu doğrultudaki mücadelemizi seçimler sonrasında
da devam ettireceğiz.
İnsanların aç ve yoksul yaşamadığı, işyerlerinde hayatlarını yitirmedikleri, eşit adil bir ülke ve dünya özlemi ile
TMMOB Yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle
selamlıyor, çalıştayımızın başarıyla sonuçlanmasını diliyorum.

TMMOB’den

HER 3 MART’TA GÜVENLİ VE GÜVENCELİ ÇALIŞMA İÇİN
SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ!
İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki 2013 yılında düzenlenen “TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele
Günü”nde İl Koordinasyon Kurullarının bulunduğu kentlerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirildi.
3 Mart tarihi, ülkemizin en önemli maden facialarından
biri olan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği 1992 Kozlu
Maden Faciası’nın yıldönümüdür. Ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin
önemini vurgulamak için bu tarih TMMOB tarafından “İş
Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.
İş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin, iş kazalarında iş
göremez hale gelen işçilerin sayısının dahi tespit edilemediği bir dönemdeyiz. İş kazaları ve iş cinayetleri kamuoyunda normalleştirilerek, yaşam ve çalışma hakkı gasp
ediliyor. Cinayetler ve kazaların önlenmesi, meslek hastalıklarının engellenmesi şöyle dursun, maliyet ve işgücü
hesabı yapılarak bu çalışmalara kaynak bile ayrılmıyor,
emekçilerin can güvenliği hiçe sayılıyor.
Yasalar ile koruma altına alındığı söylenen işçi sağlığı ve iş
güvenliği, her geçen gün kötüye gidiyor. Ülkemiz toplu
iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde dünyada ilk sıralarda
geliyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin yayınladığı rakamlara göre 2018 yılında en az 1923 kişi işyeri kaynaklı
nedenlerle hayatını kaybetmiştir. AKP’nin iktidara geldiği
2002 yılından 2019 yılının başına kadar iş cinayetlerinde
hayatını kaybeden emekçilerin sayısının 22 bini aştığını
üzüntüyle görüyoruz.

SGK tarafından açıklanan rakamlara bakıldığında; 2017
yılında 4A kapsamında çalışanların geçirdiği iş kazası sayısının 359.653; 4B kapsamında çalışanların geçirdiği iş
kazası sayısının ise 213 olduğu görülmektedir. Bu kazalar
sonucunda 4A kapsamında çalışan 1.633, 4B kapsamında çalışan 3 kişi olmak üzere toplam 1.636 kişi hayatını
kaybetmiştir. SGK 2016 yılı istatistiklerine göre 286.068
iş kazasında 1.405 işçi hayatını kaybetmişti. Açıklamaya göre, 2017 yılında bir önceki yıla göre iş kazası sayısı
%25 oranında, iş kazaları sonucu ölüm % 16 oranında
artmış; 2018 verileri ise henüz açıklanmamıştır.
2011 yılından bugüne gerçekleşen iş kazaları ve bunlara
bağlı gelişen ölüm sayılarını incelemek mümkündür.
2011 yılında 69.227 kazada 1.700 kişi
2012 yılında 74.871 kazada 744 kişi
2013 yılında 191.389 kazada 1.360 kişi
2014 yılında 221.336 kazada 1.626 kişi
2015 yılında 241.547 kazada 1.252 kişi
2016 yılında 286.068 kazada 1.405 kişi
2017 yılında 359.766 kazada 1.636 kişi
hayatını kaybetmiştir. Ancak biliyoruz ki bu rakamlar, bildirimlere göre çıkarıldığı için gerçeği yansıtmamaktadır.
Gerçekleşen kaza ve ölümler çok daha yüksektir.
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Her yıl, evine ekmek götürmeye çalışan 2 bine yakın işçinin hayatına kaybediyor olması, ülkemizdeki işyerlerinin
güvensiz ve ilgili mevzuatın yetersizliği olduğunu göstermektedir.

luluklarından kaçtıkları, kendi yerlerine birer günah keçisi
olarak iş güvenliği uzmanlarını koydukları bir çalışma yaşamında, önleyici ve engelleyici hiçbir çalışmanın yapılamayacağı açıktır.

Ülkemizde gerçekleşen işçi katliamlarının bazılarını ve hayatını kaybeden emekçilerin sayılarını hatırlatmak isteriz;
31 Ocak 2008 Davutpaşa Maytap Atölyesi Patlaması 21
işçi
17 Mayıs 2010 Karadon Maden Faciası 30 işçi
3 Şubat 2011 Ostim OSB Faciası 7 işçi
3 Şubat 2011 İvedık OSB Faciası 13 işçi
6 Şubat 2011 Çöllolar Maden Faciası 11 işçi
11 Mart 2012 Esenyurt Şantiye Çadır Yangını 11 işçi
22 Kasım 2012 ETİ Bakır Samsun Çökme 9 işçi
7 Ocak 2013 Kozlu Maden Faciası 8 işçi
13 Mayıs 2014 Soma Maden Faciası 301 işçi
6 Eylül 2014 Torunlar Center Asansör Faciası 10 işçi
4 Kasım 2014 Isparta Yalvaç Tarım İşçileri Faciası 18 işçi
28 Ekim 2014 Ermenek Maden Faciası 18 işçi
17 Kasım 2016 Şirvan Maden Faciası 16 işçi
17 Ekim 2017 Şırnak Maden Faciası 8 işçi

Ülkemizde iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının bu denli yaygın olmasının bir diğer nedeni de,
emekçilerin sendikal haklarının baskı altında tutulmasıdır.
Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller tüm çalışanlar
için kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda
yol almak mümkün olmayacaktır. Sendikasız uzman, sendikasız işçi, örgütsüz bir çalışma yaşamı ile emekçiler tüm
olumsuzluklara karşı açık ve savunmasızdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanun çerçevesinde bu güne kadar yapılan düzenlemeler problemlidir. Bununla birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan
“telafi çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, “kısmi süreli çalışma”, “asıl işveren-alt işveren ilişkisi” başta olmak üzere kuralsız çalışma koşulları olduğu
sürece işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler
bir anlam ifade etmeyecektir.
Bunun yanında, ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları, basit bir hizmet alımına dönüştürülmek istenmektedir. Bir danışmanlık hizmeti olan işçi sağlığı ve
iş güvenliği uygulamalarında sorumluluk bütünüyle işverene aitken, ülkemizde işveren tüm sorumluluklardan
kaçmaktadır. Bu kaçış için ise, danışmanlık hizmeti aldığı iş güvenliği uzmanını sorumlu tutmaktadır. İşverenin
önleyici, engelleyici çalışmaları yapmadığı, kaza yaşanan
durumlarda fatura meslektaşlarımıza kesilmekte, yargı
önüne iş güvenliği uzmanları çıkarılmaktadır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda iyileştirici adımlar
atılabilmesi için öncelikle işverenlerin sorumluktan kaçmasının önünde geçilmelidir. İşverenlerin temel sorum-
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Uygulamaya konan özel istihdam büroları ile emekçiler
kiralık işçi haline dönüştürülmüş, zorunlu bireysel emeklilik sistemi kesintileri ile de emekçilerin sosyal hakları
daha geriye çekilmiştir. Güvencesizliğin neden olduğu esnek çalışma, işsiz kalma korkusu, işçilerin sadece fiziksel
sağlığını değil, ruhsal sağlığını da olumsuz etkilemektedir.
İşsiz kalma korkusu, ücretlerde düşüş, koşulların giderek
kötüleşmesi tüm emekçilerin ortak sorunudur.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin
ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve
denetleme; Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
yanında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB
ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir
enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına
ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden
ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.
Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bu gün de iş cinayetleri ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm,
yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalışma
hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onuruna yakışır,
güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız için sesimizi yükseltiyoruz.
Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında işçi sağlığı ve iş
güvenliği önlemlerinin artırılması, bağımsız denetim sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının
durdurulması için yılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TMMOB’den

İŞ YERİNDE, SOSYAL YAŞAMDA VE SİYASETTE YOK SAYILMAYI
KABULLENMEYECEĞİZ! VARDIK, VARIZ, VAR OLACAĞIZ!
8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından 8 Mart 2019 tarihinde basın
açıklaması gerçekleştirildi.
8 Mart 1857’de New York’ta kırk bin dokuma işçisi kadının, daha iyi çalışma koşulları ve insanca yaşam talebiyle
greve gitmesiyle başlar hikaye… Polis kadınlara saldırır
ve fabrikaya kilitler. Çıkan yangında hayatlarını kaybeder
bu 129 cesur kadın. 1910 yılında Clara Zetkin’in II. Uluslararası Kadın Kongresi’nde yaptığı öneriyle 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edilir.
İşte bu nedenledir ki, 8 Mart dünyanın her yerinde, biz
kadınların ayrımcılığa, şiddete, eşitsizliğe, sömürüye, baskılara karşı verdiğimiz eşitlik, özgürlük, emek, sosyal hak,
adalet barış mücadelesinin, dayanışma içinde seslerimizi,
isyanlarımızı birleştirme ve büyütme hikayemizin sembolüdür.
Küresel kapitalizm büyük bir bunalım içine düşmüş durumda. Bunalımın çözümünü ise kirli savaşlarda, emeğin
daha yoğun sömürülmesinde, ucuz işgücü yaratan ekonomik reçeteler uygulamada, emeğin örgütlü cephesine
yönelik küresel saldırılarda arıyor. Neoliberal politikaların
hevesle uygulandığı ülkemizde de faturasını emekçilerin,
yoksulların ödediği ciddi bir ekonomik kriz yaşanmakta.
Üretime değil ranta dayalı bir ekonomik sistemin adı olan
neoliberal politikalarda, çifte sömürü bağlamında elbette öncelikle kadın emeği ucuz ve güvencesiz koşullarda
sistemin hizmetine sunuluyor. Bu sistemde, aile içindeki
çocuk, hasta, yaşlı ve özürlülerin bakımı ve genel ev işleri
doğal görevleriymiş gibi kadınların sırtına yıkılıyor. Aile içi
eşitsiz işbölümü ve bakım yükümlülükleri ile ezilen, sömürülen kadınlar, çalışma yaşamının kuralsızlaştırılmasına, güvencesizleştirilmesine ve esnekleştirilmesine yönelik neoliberal dönüşümün hedef kitlesi haline getiriliyor.
Ücretsiz aile işçiliğini de düşündüğümüzde kadınların
büyük kısmı sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında. Bir taraftan mücadeleyle kazanılmış haklarımız elimizden alınırken, diğer taraftan “çağrı üzerine çalışma”, “evde çalışma”, “uzaktan çalışma” gibi dayatmalarla ucuz iş gücü
olmaya, güvencesiz çalışmaya, kamusal alandan dışlanmaya mahkûm ediliyoruz.

Yeryüzünde mutlak yoksulluk sınırındaki 1,5 milyar kişinin % 70`ini kadınlar oluşturuyor. İşlerin % 60`ını yapan
kadınlar, toplam gelirin % 10`una, dünya üzerindeki mal
WWvarlığının ise % 1`ine sahipler. Bu da demek oluyor
ki, kapitalist sistemde yoksulluğa ve yoksunluğa en çok
kadınlar mahkûm ediliyor.
Kadınların yoksullaştığı, yoksulluğun ise kadınlaştığı dünyada direnmekten başka yol görünmüyor. Kapitalist sistem bizleri bir yandan işsizlikle, yoksullukla, açlıkla, güvencesizlikle, ekolojik tahribatıyla öldürürken, bir yandan
da sadece kadın olduğumuz için de günde dörder beşer
öldürülüyoruz.
Gerekli yasal düzenlemeleri yapmayan, var olanları ise
uygulamayan devlet, kadını şiddetten ve ölümden korumuyor. Kadını kontrol altına almayı hedefleyen, kamusal
alandan uzaklaştıran, laiklik ilkesini yok sayarak siyasal islam düzleminde; kadına ancak “erkeğinin verdiği değer
kadar” değer biçen; üniversitelerinde Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Projesini “toplumsal değerlerimize ve kabullerimize uygun olmadığı” gerekçesiyle durduran, içeriğinde
yer alan “islami değerlere uygun olacak şekilde eğitim,
öğretim ve iyileştirme gibi çeşitli mekanizmalar vasıtasıyla kapasite, yetenekler ve yetkinliklerin geliştirilmesi;
Müslüman aleminde, hızla değişen ve modernleşen bir
dünyada kadınların, erkeklerin saygı duyulan eşleri olarak yetiştirilmesi…” gibi ifadelerle iktidarın modern ve
laik toplum yapısını, islami değerlerin referans alındığı bir
topluma dönüştürme amacına hizmet edecek, 2013 yılında imzalanan İslam Konferansı Örgütü Kadının İlerlemesi
Teşkilatı Tüzüğü’nün Kanun teklifi olarak TBMM Meclis
Başkanlığı’na iletilmesi ve Meclis başkanı tarafından da
“Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilmesi
gibi her gün bir yenisi eklenen ayrımcı politikalar karşısında kadın cinayetlerinin sistematik ve politik olduğunu
tekrar saptıyoruz.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve “yok sayılmayı” en çarpıcı biçimde 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerindeki adayların
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cinsiyet dağılımına baktığımızda görüyoruz. Eş başkanlık uygulaması olan HDP’yi bir kenara koyduğumuzda
meclisteki partilerin açıkladığı kadın aday sayısının oranı
AKP’de %1,25, MHP’de %1,8, CHP’de % 5,23 olduğu
görülüyor.
İşte bu da, kapitalist erkil sistemin kan, gözyaşı, şiddet,
açlık, yoksulluk doğuran hikayesidir.
Bizler, TMMOB’li mühendis, mimar ve şehir plancısı
kadınlar, 8 Mart’ın direniş ruhuyla, bir kez daha yaşamlarımız üzerinde kurulmak istenen eril tahakküme karşı
sesimizi yükseltiyoruz!
Çünkü bizler biliyoruz ki kadın mücadelesi, aynı zamanda
şiddetle hesaplaşma mücadelesidir.
Çünkü bizler biliyoruz ki kadın emeği üzerinde oynanan
ve kadınların istihdamda var olmasını esnek ve güvencesiz çalışma koşuluna bağlamayı hedefleyen yasal düzenlemeler, bir taraftan bizleri iktidarın hedefleri doğrultusunda gerici politikalarla ev-erkek tahakkümüne sokarken
bir yandan da ekonomik alandan tamamen silme girişimleridir.
Çünkü egemenler de biliyor ki; çalışma alanında ve kamusal alanda güçlü olan kadın aynı zamanda örgütlenebilecek, siyasal iktidarın kadınlara, emekçilere, yoksullara
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halklara ve doğaya yönelik saldırılarının artarak devam
ettiği bir süreçte de eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyüterek bir direnme hattı kuracak, iktidarlarını sallandıracaktır.
İşte egemenlerin tam da bu korkularını boşa çıkartmamak için, biz TMMOB’li kadınlar; kadın
bedeni üzerinden devam eden tüm dayatmacı ve
baskıcı politikalara karşı var olma savaşında kendi
hikâyemizi yazıyor, 8 Mart’ın mücadele ruhuyla sesimizi yükseltiyor ve diyoruz ki;
- Fetvalarınıza, nasıl gülüp-nasıl giyineceğimize dair verdiğiniz kararlara ve bize fıtrat olarak kabul ettirmeye çalıştığınız eşitsizliğe karşı sessiz kalmayacağız, tırnaklarımızla
kazıyarak söke söke aldığımız haklarımızı koruyacağız.
- Esnek-kuralsız, güvencesiz ve köle gibi çalışmaya karşı,
emeğimize örgütlü biçimde sahip çıkacağız.
Bize dayatılan kirli savaş politikalarını reddediyoruz!
Kadınlar örgütlü, TMMOB daha güçlü!
Yaşasın TMMOB, yaşasın örgütlü mücadelemiz!

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU

TMMOB’den

TAKSİM DAYANIŞMASI: KARANLIK GİDER GEZİ KALIR
Taksim Dayanışması çağrısıyla DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 11 Mart 2019 tarihinde İstanbul Mimarlar
Odası’nda bir basın toplantısı düzenleyerek Gezi Direnişi davasına ilişkin görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanı Aysun Gezen, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan
Adıyaman, Taksim Dayanışmasından Mücella Yapıcı ve
Akif Burak Atlar toplantıda birer konuşma yaptılar.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
şöyle konuştu:
“Mimarlar Odamızdan Mücella Yapıcı ve Şehir Plancıları
Odamızdan Tayfun Kahraman arkadaşlarımızın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet
istemiyle açılan Gezi Direnişi davası iddianamesi hakkında görüşlerimizi paylaşmak için buradayız.
Savcılık soruşturması devam ederken yaptığımız basın
açıklamasında “Gezi Parkı’na nasıl sahip çıktıysak, davada yargılanan arkadaşlarımıza da öyle sahip çıkacağız”
demiştik. Bugün arkadaşlarımıza sahip çıkmak için buradayız.
Geçtiğimiz hafta başında yayınlanan 657 sayfalık iddianameyi okurken hepimiz büyük bir şaşkınlık ve adeta bir
dejavu yaşadık. Çünkü iddianame neredeyse tamamıyla
2014 yılında Taksim Dayanışması üyesi arkadaşlarımız
hakkında dönemin Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Akkaş tarafından hazırlanan iddianamenin neredeyse aynısıydı. Biliyorsunuz Muammer Akkaş halen FETÖ Firarisi
olarak aranmaktadır.
Sadece iddianame değil, iddianameye esas oluşturan Polis Fezlekesinin altında da yine FETÖ davasından tutuklu
yargılanan isimlerin imzası bulunmaktadır.
Fezlekede yer alan dinleme kayıtları da bu FETÖ’cü emniyet mensupları tarafından hukuksuz biçimde yaratılan
uydurma delillerdir.

Aynı iddianame ve delillerle 2015 yılında yargılanıp beraat
eden arkadaşlarımızın, bugün yeniden yargılanmak istemesi, hukukun temel ilkelerinden biri olan “Aynı suçlamayla iki defa yargılanmama” hakkının ve adil yargılanma
ilkesinin ihlalidir. Dolayısıyla bu yargılama daha başlangıçtan hukuki olarak sakattır.
Davadan hangi karar çıkarsa çıksın, adil ve hukuka uygun
olmayacaktır.
Ama zaten üzerinden 6 yıl geçen Gezi Direnişini ısıtıp
ısıtıp önümüze getiren siyasi iktidarın hukuka uygunluk
ya da adalet gibi bir beklentisinin olmadığını hepimiz biliyoruz.
AKP’nin bu dava ile beklentisi toplumu baskı altına almak
ve toplumsal muhalefeti kriminalize etmektir. Bunu da
kerameti kendinden menkul bir terör tanımlaması ve dış
güçler zırvalığı ile yapmaktadır.
Kendinden olmayan herkesi terörist ilan eden, kendisine
yönelik tüm eleştiri ve eylemleri terör eylemi olarak gören siyasi iktidar, hukuku da bu kirli siyasal propagandasının aracı haline getirmiştir.
Çok defa söyledik bir kez daha yinelemek istiyorum:

Daha 2 yıl önce kendi gazetelerinde bylock kayıtlarını delil göstererek “Gezi’yi FETÖ Organize etti” diyenler, bugün FETÖcülerin iddianameleriyle yargılama yapıyorlar.

Gezi Direnişi bu ülkenin başına gelmiş en güzel şeylerden biridir ve böylesi deli saçması iddianame ve davalarla
Gezi Direnişinin kirletilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Anlayacağınız FETÖ’cülerin kendileri firarda ama hazırladıkları iddianameler el üstünde tutulmaya devam ediyor.

Gezi Direnişi bu topraklarda ağaca, doğaya ve kamusal
mekanlara sahip çıkma iradesinin zirvesidir.
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Gezi Direnişi insanlığın ortak değerlerine, haklara ve özgürlüklere sahip çıkmanın hikayesidir.

Oysa hepimiz biliyoruz ki Gezi Direnişi sırasında yaşananların asıl suçlularıyla ilgili dava henüz başlamadı.

Gezi direnişi toplumun her kesiminden insanın bir arada
yaşamasının, paylaşmasının ve dayanışmasının en güzel
örneğidir.

Gezi’de asıl yargılanması gerekenler, sabaha karşı çadırları ateşe verenlerdir.

Gezi direnişi katılımcılığın, yaratıcılığın ve doğrudan demokrasinin ifadesidir.
Siyasi iktidarı asıl korkutan da zaten Gezi’de kolektif
olarak ortaya çıkardığımız bu değerlerdir. Bu değerlere
sahip çıkmaya, arkadaşlarımızın arkasında durmaya, Gezi
Parkını ve Gezi Direnişini savunmaya devam edeceğiz.
Son olarak şunu belirtmek istiyorum;
Bugüne kadar Gezi Direnişi ile ilgili çok sayıda dava görüldü.
Kimisinde Taksim Dayanışması, kimisinde Çarşı Taraftar
Grubu, kimisinde Açık Toplum Vakfı yöneticileri yargılandı ve yargılanmaya devam ediyor.

Asıl Yargılanması gerekenler, insanların üzerine on binlerce gaz bombasını atanlar arkadaşlarımızı sakat bırakanlardır.
Asıl yargılanması gerekenler Abdocan’ı, Mehmet’i,
Ethem’i, Ali İsmail’i, Berkin’i aramızdan alanlardır;
Asıl yargılanması gerekenler dönemin İstanbul Valisi ve
Emniyet mensuplarıdır.
Tabii bunlardan da önce asıl yargılanması gereken “polise
emri ben verdim diyen” dönemin başbakanıdır.
Bu isimler yargılanıncaya kadar, yitirdiğimiz kardeşlerimizin katilleri cezalarını alıncaya kadar mücadele edeceğiz.
Korkmuyoruz, çünkü biz halkız!”

BERKİN ELVAN ÖLÜMÜNÜN 5. YILINDA ANILDI

Gezi Parkı eylemleri sırasında, Okmeydanı’nda başına
gaz fişeği isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan ölümünün 5’inci yılında mezarı başında
anıldı. Şişli, Feriköy Mezarlığı’nda, yapılan anmaya Taksim
Dayanışması üyeleri ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz ve çok sayıda milletvekili katıldı. Mezar
başına gelen anne Gülsüm Elvan oğlunun mezar taşını
öperek, çiçek bıraktı. Anma töreni Berkin Elvan için bir
dakikalık saygı duruşuyla başladı.
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Saygı duruşunun ardından açıklama yapan baba Sami Elvan, “Benim çocuğum ve benim çocuğum gibi çocuklar
bu yolda bedenlerini kaybettiler. Berkin Elvan vurulalı
tam 6 yıl oldu. Bugünde 5’inci yılını anıyoruz. Benim çocuğum yaşıyor ben ondan adım gibi eminim. Çünkü anıları hiç aklımdan çıkmıyor. Yaşamasaydı unuturduk, bu
insanlar da unuturdu” dedi.
Anmaya Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz Sel de elinde papatyalarla katıldı.

TMMOB’den

NEVRUZ KUTLU OLSUN!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 21 Mart 2019 tarihinde yayınladığı mesajla tüm üyelerimizin
Nevruz’unu kutladı.
Nevruz dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde kutlanan,
yeryüzünün en eski ve en yaygın kültürel değerlerden biridir. Doğanın uyanışını, baharın gelişini ve yaşamın yeniden canlanmasının temsil eden nevruz tüm medeniyetler
için umudun simgesi olmuştur.
Bizim topraklarımızda Nevruz aynı zamanda barışa, kardeşliğe ve bir arada yaşama duyulan bir özlemin de simgesidir. Halkların eşitlik içinde özgürce yaşama iradesinin
kültürle yoğrulmuş dışavurumudur.
Dünyanın her yanında ırkçılığın yaygınlaştığı, farklı olana

yönelik nefretin ve şiddetin körüklendiği, savaşların hüküm sürdüğü günümüzde nevruzun barış ve kardeşlik
ruhunun yaygınlaşmasına her zamankinden daha fazla
ihtiyaç duyuyoruz.
Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışın sağlanması, halkların huzur içinde yaşaması, baharın tüm dünyada umudu ve kardeşliği yeşertmesi dileğiyle Nevruz
Kutlu Olsun!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB BAŞKANI EMİN KORAMAZ VE ODA BAŞKANLARINDAN
DİYARBAKIR ZİYARETİ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı odalarımızın başkanları
Nevruz Kutlamaları nedeniyle gittiği Diyarbakır’da 135 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili
Leyla Güven’i ziyaret etti ve TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.
Diyarbakır’da gerçekleştirilen ve onbinlerce yurttaşımızın katıldığı coşkulu Nevruz Kutlamalarına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Elektrik
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek,
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu
üyeleri de katıldı.
Barış ve kardeşlik mesajlarının hep birlikte haykırıldığı
Nevruz Kutlamalarının ardından TMMOB Heyeti, KESK
Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik ile birlikte 135 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’i
ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Diyarbakır’daki ziyaretler kapsamında TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve beraberindeki heyet
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılım göstererek, yaklaşan seçimler öncesinde
Diyarbakır’da ve bölgede yaşanan gelişmeler hakkında
görüş ve bilgi alış verişinde bulundu.
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TMMOB DÜNYA SU GÜNÜ SEMPOZYUMU
TMMOB adına düzenleyiciliğini Elektrik Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya
Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın
üstlendiği “TMMOB Dünya Su Günü Sempozyumu” 23 Mart 2019 tarihinde TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi.
Yaklaşık iki yüz kişinin katıldığı sempozyum “Susuz Yaz”
filminden bir kesitin gösterimi ile başladı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşması
ardından çağrılı sunumlardan oluşan iki oturum ve bir panel gerçekleştirildi.
“Su Yönetimi” üzerine Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör’ün moderatörlüğündeki ilk oturumda;
Su ve Politika üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Küçük (Meteoroloji M.O.), Suyun Metalaşması ve
Su Hakkı üzerine Arş. Gör. Dr. Nevzat Samet Baykal
(Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri), İklim Değişikliği
ve Su üzerine Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu (İstanbul Teknik
Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi) birer sunum gerçekleştirdiler.
İkinci oturumda Tarımsal ve Kentsel Su Politikaları kapsamında Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Zeki
Taydaş’ın moderatörlüğünde; “Tarımsal Su Politikaları”
üzerine Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı
Ahmet Atalık ve “Kentsel Su Politikaları” üzerine İnşaat
Mühendisleri Odası Su ve Enerji Yapıları Kurulu üyesi Hasan Yaşar Akyar birer sunum gerçekleştirdiler.
Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu’nun
yönettiği “Erişilir ve Güvenilir İçmesuyu Hakkı” konulu panelde Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. Ahmet Apaydın,
Çevre Mühendisi Prof. Dr. Nusret Karakaya (Abant İzzet
Baysal Üniversitesi), Gıda Mühendisi Atakan Günay ve
Ankara Tabip Odası adına Prof. Dr. Çağatay Güler panelist olarak birer sunum yaptılar. Son olarak panelistler
Doç. Dr. Ahmet Apaydın, Prof. Dr. Nusret Karakaya,
Gıda Mühendisi Atakan Günay ve Prof. Dr. Çağatay Güler katılımcıların sorularını yanıtladılar.
Sempozyumun açılışında TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz şöyle konuştu:
“TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Birliğimiz bünyesindeki 10 odamı-
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zın TMMOB adına birlikte düzenlediği Dünya Su Günü
Sempozyumu’na hepiniz hoş geldiniz.
“Su Yönetiminde Tarımsal ve Kentsel Politikalar” temasıyla hazırladığımız bu anlamlı etkinliğe emek veren tüm
odalarımıza, yöneticilerimize ve elbette sempozyum
boyunca görüşlerini bizimle paylaşacak bilim insanlarına
birliğimiz adına teşekkür ediyorum.
Yaşam suda başladı. Bugün içinde yaşadığımız bu eşsiz
doğa içinde gördüğümüz tüm canlılığı suyun varlığına
borçluyuz. Varlığımızı suya borçlu olduğumuz gibi, canlılığın devamını da suya borçluyuz.
O nedenle su doğanın ve doğada yaşayan tüm canlıların
ortak varlığıdır. Doğayı ve doğada yaşayanları herhangi
bir gerekçeyle sudan mahrum etmek asla kabul edilemez. Suyun korunması ve adil paylaşımı evrensel bir yaşam ilkesidir.
Bu hayati önemine rağmen giderek artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli su kaynağının bulunmaması,
dünyayı bekleyen en önemli sorunlardan birisi.
Küresel ısınma ve buna bağlı olan iklim değişiklikleri
ile giderek artan kuraklık, endüstriyel atıkların yarattığı
kirlilik, gerekli çevresel önlemlerin alınmaması, bilinçsiz
tüketim gibi nedenlerle yenilenebilir su kaynaklarımız yıldan yıla azalıyor.

TMMOB’den
Suyun ticari bir meta haline dönüştürülerek şirketlere
tahsis edilmesi ile insanların ve diğer canlıların suya erişimi sınırlandırılıyor.
Toplumsal ihtiyaçları gözetmeyen, bütüncül bir planlamaya dayanmayan, teknik ve çevresel gereklilikleri gözardı eden irili ufaklı hidroelektrik santrallerle nehir yatakları değiştiriliyor. Bu durum hem insanlık hem de doğa
için yaşamsal tehditler ortaya çıkarıyor.
Bu süreci ülkemizde de yoğun biçimde deneyimliyoruz.
Bir yandan doğal kaynaklar ve hatta yer altı suları ticari
işletmelere satılıp içme suyu tümüyle ticari bir meta haline getirilirken, diğer yandan da doğanın can damarları
olan nehirler üzerine kurulan HES’ler ve Barajlarla doğal
hayata telafisi imkansız zararlar veriliyor.
16 yıllık AKP iktidarı döneminde yapılan 262 baraj ve 428
HES, üzerinde kuruldukları nehirlerin zenginliklerinin
doğa ve insanlarla paylaşılması yerine, elektrik şirketlerinin kasasına akmasına neden olmuştur. Yüzlerce dere
kurutulurken, tarihi mekanlar ve tarım arazileri de sular
altında bırakılmıştır.
Suyun doğal akışına müdahale etmek, akarsuları bilinçsiz
biçimde kullanmak sadece su yataklarını değil, bu suların
biriktiği göllerimizi de kurutmaktadır.
Eğirdir, Burdur, Salda gibi göller başta olmak üzere Göller Bölgesi tümüyle kuruma tehlikesiyle yüz yüzedir.
Çocukluğumuzda kitapların arkasında gördüğümüz Türkiye haritasında bulunan o güzelim göller birer birer yok
olmaktadır. Kentlerde ve tarım alanlarındaki bilinçsiz su
tüketimi Türkiye’nin coğrafyasını, haritasını değiştirmektedir.
Ülkemizdeki suları kullanılmaz hale getiren bir diğer
önemli etken de kirliliktir. Özellikle sanayi tesislerinin
bulunduğu kentlerimizdeki su kaynakları hızla kirlenmektedir. Kentsel ve sınai atıkların arıtılmadan nehirlere ve
denizlere karıştırılması sadece su kaynaklarını ve doğayı
değil, insan hayatını da olumsuz etkilemektedir.
Konu açılmışken ismini anmadan geçemeyeceğim, biliyorsunuz Gıda Mühendisleri Odası üyemiz, Akdeniz Üniversitesinden KHK ile ihraç edilen akademisyen Bülent
Şık, Ergene Nehrindeki kirliliğin boyutlarını ve insanlara
etkilerini açıkladığı için 21 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.
Kendisini hepinizin huzurunda selamlıyorum ve daima

yanında olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum.
TMMOB olarak bizler yıllardan beri ülkemizdeki su kaynaklarını korunması, bilinçsiz su tüketiminin önüne geçilmesi, atık suların arıtılarak yeniden kullanılabilir hale
getirilmesi, doğal yaşamı tehdit eden HES’lerin durdurulması ve hepsinden önemlisi de suyun ticarileştirilerek bir
rant aracı haline getirilmemesi için mücadele ediyoruz.
Bu mücadelemiz kimi zaman açtığımız davalar yoluyla,
kimi zaman yerellerdeki platformlar aracılığıyla, kimi zaman da bugünkü gibi bilimsel sempozyum ve raporlarla
oluyor. Bu mücadelenin parçası olan tüm arkadaşlarımıza
teşekkür ediyorum.
Biliyorsunuz su kullanımı konusunun önemli bir ayağını
da yerel yönetimler oluşturuyor. Kentlerde yaşayan yurttaşların temiz suya ulaşımı, atık suların sağlık biçimde tahliyesi ve arıtımı gibi konular yerel yönetimlerin en önemli
sorumlulukları arasında yer alıyor. Bununla birlikte yerel
seçimlere 1 hafta kala gözlemliyoruz ki artık hiçbir aday
belediyelerin alt yapı sorunlarının çözümleri için projelerle ilgilenmiyor.
Seçim süreci, yerel adayların projelerinden çok, merkezi
siyasal ittifaklar tarafından belirlenen ve yönlendirilen bir
kampanya süreciyle yürütülüyor.
Siyasetin gündeminde 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel
seçimler, halkın gündeminde ise varlığını her geçen gün
daha fazla hissettiren ekonomik kriz, ekonomik durgunluk var.
İcra takip dosyalarından, iflaslardan, intihar vakalarından
da açıkça görüldüğü üzere yoksulluk ve yoksunluk had
safhadadır.
2018’in son çeyreğinde % 3 küçülen ülke ekonomisinde 2019’un “kriz yılı” olacağı, ekonomik küçülmeye bağlı
olarak işsizliğin, hayat pahalılığının ve yoksulluğun artacağını görmek için kahin olmaya gerek yok.
Ekonomik büyümede sert düşüş, yüksek enflasyon, durma noktasına gelen yatırımlar ve yüzde 13’ü aşan işsizlik
“beka” söylemiyle göz ardı edilmeye çalışıyor.
Evet, yerel seçimlere kriz koşulları altında gidiyoruz. Fakat bu krizi sadece ekonomik krize indirgememek gerekiyor. Çünkü Türkiye aslında, derin bir yönetim krizi,
derin bir siyasal kriz yaşıyor.
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Bu kriz ekonomik krizin patlak vermesinden çok önceleri
başladı ve hala sürüyor.

Bu uygulamanın demokrasiyle bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır.

Bu derin krizin nedeni ülkemizde yıllardır adım adım gerçekleştirilen düzenleme ve uygulamalarla Anayasal Demokrasinin ortadan kaldırılması, halk egemenliği yerine
kişi ve parti hakimiyetine dayalı otoriter bir rejim inşa
edilmesidir.

İçinden geçtiğimiz derin kriz ortamı, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimlerinin siyasal
önemini de artırıyor.

Yargının neredeyse tamamen yürütmenin tahakkümü
altına alınması ve siyasallaştırılmasıdır. Parlamentonun
etkisizleştirilerek iktidar üzerindeki denge ve fren mekanizmalarının yok edilmesidir.
Keyfilik, hukuk dışılık, kayırmacılık ve toplumun rızasını devlet gücünün kullanımıyla sağlamaya dayalı, dini ve
milliyetçiliği, kendine kalkan edinen bu totaliter yönelim
şekli, her geçen gün toplumu birbirine karşı daha da saflaşmakta, hukuka ve adalete olan güven daha da azalmaktadır.
Türkiye’nin içinden geçtiği krizin bir diğer boyutu da yerel yönetimlerde yaşanmaktadır.
Bugün ülkemizin güneydoğusunda bulunan 102 belediyenin 94’ünde seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak yerlerine “kayyum”lar atanmış durumdadır.
Yine iktidar partisi metal yorgunluğu gerekçesiyle, aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa gibi metropollerin de
bulunduğu 7 ilde kendi seçilmiş belediye başkanlarını istifaya zorlamıştır. Yani, bugün Türkiye nüfusunun %40’ı,
seçimle iş başına gelmemiş, doğrudan iktidar tarafından
atanmış isimler tarafından yönetilmektedir.

İktidar bloku bu seçimlerin siyasal önemini bildiği için,
yaşanan krizi derinleştirmek pahasına kapsayıcılık yerine
ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir dil kullanmaya devam ediyor.
Bugüne kadar olduğu gibi bu seçimleri de yerel yönetim
politikalarıyla değil, yürütmeyi elde tutmanın avantajlarıyla ve tehdidiyle kazanmak istiyor.
İktidar yerel yönetimleri ve kent politikalarını tartışma
dışında bırakmak için büyük gayret gösterse de TMMOB
olarak bizler nasıl bir yerel yönetim istediğimizi yayınladığımız broşür ile kamuoyuyla paylaştık.
Denizli, Adana ve Muğla’da yaptığımız Kent Sempozyumlarıyla, yerel yönetim anlayışımızı kentler özelinde
somutlaştıran çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Kentlerimizin katılımcı ve demokratik bir anlayışla, kamucu politikalar ışığında yönetilmesi için çaba harcayacağız.
31 Mart’taki seçimlerde sandıklara sahip çıkarak, halkın
iradesinin sandıklara yansımasını sağlayacağız.
Konuşmamın başında suyun tüm canlıların ortak ihtiyacı
ve sorunu olduğunu söylemiştim. Bu özelliğiyle Birliğimize bağlı pek çok odamızın da bir biçimiyle çalışma alanına giriyor.
Bu sempozyumu 10 odamızın ortak çalışmasıyla hazırladık. 10 odamızın uyum
içinde çalışarak hazırladığı sempozyumun ülkemizde giderek büyüyen su
sorununa ilişkin yeni ve yaratıcı fikirler
ortaya çıkaracağına, halkın ve doğanın çıkarına su politikalarının oluşturulmasına
hizmet edeceğine inanıyorum.
Sempozyumun başarılı geçmesini diliyor
ve hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum.”
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Günce

Mart

2019
Günce

1 Mart Cuma
TMMOB Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim kurulu Üyesi İsmail
Odabaşı katıldı.
2 Mart Cumartesi
TMMOB İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayına Odamız adına Oda Yönetim Kurulu Sayman ÜyesiBedri Tekin ve Oda üyelerimiz katıldı.
3 Mart Pazar
İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki 2013 yılında düzenlenen "TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine
Karşı Mücadele Günü"nde İl Koordinasyon Kurullarının bulunduğu kentlerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirildi. Etkinliklere Oda Yönetici ve
çalışanlarımız katıldı.
Gebze İlçe Temsilciliği yürütücülüğünde, Kocaeli Şubemiz adına düzenlenen Endüstri 4.0 Sempozyumu açılışına Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener katıldı.
Oda Denetlemesi yapıldı. Denetimde Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Şahin, Oda Müdürü
Arife Kurtoğlu ve Muhasebe birimi çalışanlarımız
Burçin Çorbacı, Pınar Gürkan Şahiner ve Özgür
Gezer bulundu.
5 Mart Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
6 Mart Çarşamba
Endüstriyel rafların kapasite tayinlerine yönelik
Şubelerimizce yapılan uygulamaların ortaklaştırılması amacıyla Bursa Uygulamalı Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Oda Teknik Görevlisi Bülent Göksülük katıldı.
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında yürütülen periyodik kontrol faaliyeti ile ilgili

karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi alış verişi yapılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Odamız
adına Zafer Güneş, Abdullah Güney ve Oğulcan
Bulkan Karaçoban katıldı.
7 Mart Perşembe
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 8
Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir basın
açıklaması yaptı.
8 Mart Cuma
Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle çeşitli
kentlerde düzenlenen etkinliklere Oda Yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve üyelerimiz katıldı.
9 Mart Cumartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Odamız Öğrenci Üye Kurultayı 2019, Teoman
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde toplandı.
11 Mart Pazartesi
Odamız İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, TMMOB
Yönetim Kurulu Eski Üyesi Maden Mühendisi Serdar Ömer Kaynak’ın vefatı üzerine TMMOB binası
önünde bir tören düzenlendi. Törene Oda/Şube
Yönetim Kurulu üyelerimiz ve çalışanlarımız katıldı. Zonguldak'ta defnedilmek üzere uğurlanan
Serdar Ömer Kaynak'ın buradaki cenaze törenine Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selçuk Soylu ve Oda
Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bedri Tekin ile Zonguldak Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldı.
12 Mart Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Odamız ile Tezkoop-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim
Kurulu Sekreter üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim
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Kurulu Sayman üyesi Bedri Tekin, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu ile Tezkoop-İş sendikası Ankara Şube
Yöneticileri, toplu sözleşme uzmanları ve işyeri
temsilcisi katıldı.
13 Mart Çarşamba
MİEM Çalışma Grubu toplantısı Oda Merkezi'nde
gerçekleştirildi.
TMMOB EMO Elektrikli Kara Araçları ve bu araçların şarjlarına dair Elektrik Mühendisliği Hizmetleri
Yönetmeliği Komisyon toplantısına Ankara Şube
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cemal Gedikoğlu ve
Oda Teknik Görevlisi Derya Baran katıldı.
14 Mart Perşembe
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk,
Ankara Şube çalışanları ile toplantı yaparak Oda
çalışmaları hakkında görüş alışverişinde ve TİS süreci üzerine bilgilendirmede bulundu.
TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısına
Oda Yönetim Kurulu üyesi Harun Erpolat ve Oda
Teknik Görevlisi Derya Baran katıldı.
15 Mart Cuma
Odamız ile Tesis Yönetim Derneği arasında
araştırma, geliştirme, uygulama, teknik hizmetler,
bilirkişilik, eğitim, vb. konularda işbirliği yapmak
amacıyla protokol imzalandı. İmza törenine Oda
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bedri Tekin katıldı.
TMMOB Emekli Mühendis, Mimar Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu üyesi İsmail
Odabaşı katıldı.
16 Mart Cumartesi
MMO 47. Dönem Oda Danışma Kurulu 3.Toplantısı Suat Sezai Gürü Salonu’nda gerçekleştirildi.
Oda Denetleme Kurulu 3. toplantısı Oda
Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kaynak Kongresi 2. Düzenleme Kurulu toplantısı
Oda Merkezi'nde yapıldı.
20 Mart Çarşamba
Odamızın, her ay iktisatçı-yazar Mustafa
Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları
bülteninin 47’ncisi yayımlandı.
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Odamız TÜRKAK Denetimi, 20-21-22 Mart 2019
tarihlerinde gerçekleştirildi.
21 Mart Perşembe
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk,
Bursa ve Kocaeli Şubeleri ziyaret ederek Şube çalışanları ile toplantı yaparak çalışmalar hakkında
görüş alışverişinde ve TİS süreci üzerine bilgilendirmede bulundu.
22 Mart Cuma
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı Oda Başkanlarının
gerçekleştirdiği Nevruz mitingine katılım ve Diyarbakır ziyaretine Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı. Heyete, Diyarbakır'da gerçekleştirilen ziyaretlerde Şube Yöneticilerimiz eşlik etti.
23 Mart Cumartesi
TMMOB Dünya Su Günü Sempozyumu, İMO
Teoman Öztürk Salonu'nda gerçekleştirildi. Sempozyuma Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz, çalışanlarımız ve üyelerimiz katıldı.
25 Mart Pazartesi
MİEM Çalışma Grubu toplantısı Oda Merkezi'nde
gerçekleştirildi.
26 Mart Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
28 Mart Perşembe
Onaylanmış kuruluşlar tarafından yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde uygulama
birliğinin sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi ve onaylanmış kuruluşlar arasında
gerekli işbirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Odamız adına Teknik Görevliler
Bülent Göksülük ve Zafer Güneş katıldı.
30 Mart Cumartesi
Meslek İçi Eğitim Merkezimiz tarafından verilen
Mekanik Tesisat eğitimlerinin geliştirilmesi toplantısı Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya
Oda Teknik Görevlileri Evren Sağ ve Meltem Özdemir katıldı.

ETKİNLİK TAKVİMİ
47. Dönemde düzenlenecek olan etkinlik programına
www.mmo.org.tr/etkinlikler adresinden ulaşabilirsiniz

ETKİNLİĞİN ADI

TARİH

SEKRETERYA

ETKİNLİK YERİ

Asansör Sempozyumu*

18-20 Ekim 2018

İzmir Şube

İzmir

Öğrenci Üye Kurultayı*

9 Mart 2019

Oda Merkezi

Ankara

Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi*

17-20 Nisan 2019

İzmir Şube

İzmir

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

20-21 Eylül 2019

Mersin Şube

Mersin

Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi

26-28 Eylül 2019

Denizli Şube

Denizli

Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı

11-12 Ekim 2019

Eskişehir Şube

Eskişehir

Enerji Verimliliği Kongresi

18 -19 Ekim 2019

Kocaeli Şube

Kocaeli

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

23-26 Ekim 2019

Adana Şube

Adana

Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi

15-16 Kasım 2019

Ankara Şube

Ankara

5-7 Aralık 2019

Adana Şube

Adana

13-14 Aralık 2019

Oda Merkezi

Ankara

Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı

TMMOB Sanayi Kongresi

* Gerçekleştirilen etkinliklerimiz

