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Sunuş

YENİ YILDA DEMOKRASİYİ, ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZÜ VE
MESLEK ALANLARIMIZI KARARLILIKLA
SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bıraktık. Odamız, tüm zorluklara karşın örgütlülüğümüzün
bütününün katkılarıyla mesleki-toplumsal çalışmalarını
bu yıl da sürdürmüştür.
Oda Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımızda katkısı
bulunan örgütlü aktif üyelerimiz, onur, denetleme, danışma, şube yönetim ve temsilcilik yürütme kurullarımız,
komisyonlarımız, işyeri temsilcilerimiz, teknik görevlilerimiz ve bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.
Bilindiği üzere iktidar, muhalefet güçlerini baskı ile sindirmeye çalışmakta; Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, sosyal
hukuk devleti normları ile kamusal üretim, hizmet ve denetim gereklerini yok etmektedir.
Bu çerçevede gündeme gelen iktidarın kendisine engel
oluşturan yapıları tasfiye etme isteği, bildiğimiz üzere
yeni rant alanları yaratma çabasıyla doğrudan bir şekilde bağlantılıdır. Fakat TMMOB ve Odamızın mücadeleci
tarihi, bizlere yeni yıl ve önümüzdeki yeni dönemde de
rehberlik etmeye devam edecek denli güçlüdür.
Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve örgütlülüğümüz için; Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve
kamucu planlama, sanayileşme, kalkınma politikaları için
mücadelemiz 2019 yılında da sürecektir.
Şubelerimizin Odamızın kuruluş yıldönümü dolayısıyla
her yıl düzenlediği Geleneksel Gece etkinliklerimiz birçok Şubemizde yapıldı. Etkinliklerde, meslekte 25., 40.,
50. ve 60. yıllarını dolduran üyelerimize plaketleri sunuldu. Bu vesileyle bütün büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı
emeklerinden dolayı tekrar kutluyoruz.
Yerel seçimler yaklaşırken Odamız önemli bir çalışmaya
daha imza attı. Geçen ay Enerji Çalışma Grubumuzun hazırladığı “Yerel Yönetimler ve Enerji Bildirgesi”ni açıkladık.
Bildirge, adayları ve yurttaşları yerel yönetimlerin enerji
alanında yapabilecekleri çalışmalar hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bildirgeye internet sitemizden ulaşılabilmektedir.
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Öğrenci Üye Kurultayı öncesinde Şubelerimizde yapılan
ve 2019 Şubat ayında tamamlanacak olan yerel kurultaylarımız sürüyor. Merkezi Kurultay ise 9 Mart 2019 tarihinde “eğitim, örgütlenme ve üniversitelerde yaşanan
sorunlar” ana temalarıyla Ankara’da yapılacak.
		 *

*

*

8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ-Çorlu’da bariz işletme ihmalleri nedeniyle yaşanan “tren kazası”nın ardından yeni bir facia da 13 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da
yaşandı.
Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin aynı hat
üzerinde bulunan ve yol kontrolünden dönen kılavuz
lokomotif ile çarpışması, hatlardaki trafiği yönlendiren
sinyalizasyon eksikliği ve diğer işletme yanlışlarından kaynaklandı.
Toplu ölümlere de yol açan bu “kazaların” çoğu, uzman
meslektaşlarımızın tespit ettiği üzere mühendislik bilimlerinin gereklerinin yerine getirilmemesi, teknik mükemmellik yaklaşımının terkedilmesi, personel yapısında
sayısal ve nitelik düşüşü gibi faktörlerden ötürü yaşanmaktadır.
TMMOB ve BTS (Birleşik Taşımacılık Sendikası) ile Odamızın olay günü yaptığı açıklamalarla yetkililer bir kez
daha uyarıldı ve yapılması gerekenler dile getirildi.
		 *

*

*

2019 yılının üreten, sanayileşen, kalkınan, demokratikleşen, insanca, hakça bir yaşamın ve barışın egemen olduğu
Türkiye amacımıza yönelik gelişmelerle dolu olmasını diliyor, bütün örgütümüzün yeni yılını kutluyoruz.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

ODAMIZ 64. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
İZMİR
Odamız Kuruluş Yıl Dönümü yemeği 1 Aralık 2018 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde
gerçekleştirildi.
Gecenin açılış konuşmaları Şube Başkanı Yüksel
Yaşartekin ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener
tarafından yapıldı.
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yaşartekin
konuşmasında, 64. kuruluş yıl dönümünü kutlayan
Odamızın, 110 bini bulan üye sayısı ile Türkiye’nin
en büyük meslek örgütlerinden biri olduğunu ifade
ederek, “Mesleki sorunlarımızın, ülkemiz ve halkımızın
sorunlarından ayrı tutulamayacağı ilkesiyle, yaşamakta
olduğumuz sorunlara yönelik eleştiri ve görüşlerimizi
emek ve demokrasi güçleri ile birlikte halkımızla
paylaşıyoruz” dedi. Türkiye’nin öncelikli sorununun
demokrasi sorunu olduğunu ifade eden Yaşartekin,
emeğin, doğanın, kentin bu yağmasına dur diyenlere,
demokrasi, barış, özgürlük diyenlere ise bu yağmanın
devamı için baskı ve zorbalık uygulandığını söyledi.
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının, yaşanan
ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler arasında
yer aldığını belirten Yaşartekin, “Gerek kamuda gerek
özel sektörde her türlü mühendislik hizmetlerini,
planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini
yürüten tüm meslektaşlarımız krizden olumsuz biçimde
etkilenmektedir. Meslektaşlarımız, ülkemizdeki kriz
ortamının yarattığı pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma
gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi, mesleğimize özgü
sorunlarla da boğuşmak zorunda kalmaktadır” diye
konuştu.
Yaşartekin’in ardından söz alan Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener ise, Odamızın kamusal
sorumlulukla yürüttüğü mesleki denetim, periyodik
kontrol ve diğer mesleki etkinlikler ile kamuoyunda
saygın bir konuma ulaştığını vurgulayarak, “Odamızın
kuruluşunda 902 olan üye sayımız bugün 110 bine
ulaşmıştır. Türkiye genelinde 18 Şubemiz, 97 İl-İlçe
Temsilciliğimiz, 7 Mesleki Denetim Büromuz, 1.500’ü
aşan işyeri temsilciliğimiz, 116 noktada Meslek İçi Eğitim

Merkezlerimiz, 8 ayrı uygulamalı eğitim merkezimiz,
akredite onaylanmış kuruluşlarımız, 711 çalışanımız;
ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz onlarca
kongre, kurultay, sempozyum; binlerce kurs, seminer,
söyleşi, panel etkinlikleri ile büyük bir örgütlülüğe ulaşmış
durumdayız” dedi.
Yener, TMMOB ve TMMOB’ye bağlı odaların, Anayasaya
ve kuruluş yasamıza aykırı olarak, kamusal mesleki
sürecin dışına itilmeye çalışıldığını vurgulayarak, “Bugün
ülkemiz mühendisleri olarak, sanayisizleşme sürecinin,
özelleştirmelerin, fason-taşeron üretimin, güvencesiz
çalışma koşullarının, eğitimdeki nitelik aşınmasının ve
işsizliğin getirdiği olumsuz sonuçlarla karşı karşıyayız.
Bütün bu nedenlerden ötürü örgütlülüğümüzü ve meslek
alanlarımızı koruma ve genişletme mücadelesi vermek
ve geleceğe taşımak için birbirimize destek olmak,
dayanışmak zorundayız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, MMO İzmir Şubesi’nde çalışan
ve 2018 yılı içinde emekli olan çalışanlara ve meslekte
25., 40., 50. ve 60. yıllarını dolduran üyelere plaketleri
sunuldu.
Yaklaşık 500 üyenin katıldığı gece, Son Dakika müzik
grubunun şarkıları ile devam etti. Geceye, CHP İzmir
Milletvekili Kâni Beko ve HDP İzmir Milletvekili Murat
Çepni de katıldı.
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ODAMIZ 64. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
KOCAELİ
Kocaeli Şube Plaket Töreni kutlamaları 1 Aralık 2018 tarihinde, Trpy By Wyndham Oteli'nde gerçekleştirildi.
Odamız kuruluşunun 64. yılının da kutlandığı Plaket
Törenine Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri
Tekin, Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, Kocaeli'nde
bulunan Odaların Başkan ve Yöneticileri, MMO Kocaeli
Şube Denetleme Kurulu Üyeleri, Demokratik kitle
Örgütü Temsilcileri ve Basın Mensupları katıldı.
Gecede Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Kürekçi bir konuşma yaparak Oda ve Şube çalışmaları
hakkında katılımcılara bilgi verdi. Oda Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Bedri Tekin de plaket takdim etti.

MERSİN
Mersin Şube Geleneksel Gecesi 7 Aralık 2018 tarihinde, Marehan Convention Center'da gerçekleştirildi.
Marehan Convention Center'da gerçekleştirilen
Geleneksel geceye Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
Yener de katıldı.
Geleneksel Gecenin açılış konuşmalarını Oda Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Mersin Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Akar Tülücü yaptı.
Gecede meslekte 25., 40. ve 50. yılını dolduran üyelere
plaketleri takdim edildi.

EDİRNE
Edirne Şube Geleneksel Gecesi, 8 Aralık 2018 tarihinde Çorlu Shilla Otel'de gerçekleştirildi.
Geleneksel Gece açılış konuşmalarını Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Aziz Avukatoğlu ve Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener yaptı.
Açılış konuşmalarının ardından Geleneksel Gece
Yemeğine katılan Oda Başkanı Yunus Yener, İstanbul
Şube Başkanı Battal Kılıç, İstanbul Şube 26-27 . Dönem
Şube Başkanı Tevfik Peker ve Trabzon Şube Başkanı
Fulya Bankoğlu'na Edirne Şube Başkanı Aziz Avukatoğlu
tarafından plaket takdim edildi. Plaket töreniyle devam
eden gecede 25., 40. ve 50.yıl plaketleri takdim edildi.
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ODAMIZ 64. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
ADANA
Adana Şube Geleneksel Gecesi, 14 Aralık 2018 tarihinde Anemon Otel'de gerçekleştirildi
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir Kavi
ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener‘in açılış
konuşmalarıyla başlayan geceye, Seyhan Belediye
Başkanı Zeydan Karalar, TMMOB Adana İKK Sekreteri
Erol Salman, ZMO Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan,
EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, GIDAMO
Şube Başkanı Şehmus Alparslan, Adana Şube`ye bağlı
Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyeleri ve çok sayıda üye ve
yakınlarının katılımıyla 64. Kuruluş Yıldönümü coşkuyla
kutlandı.
Geleneksel Gece'de meslekte 25., 40. ve 50. yılını
dolduran üyelere plaketleri takdim edildi.

ANKARA
Ankara Şube Geleneksel Gecesi, 21 Aralık 2018 tarihinde Wonders Sosyal tesislerinde gerçekleştirildi.
Geleneksel geceye; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri
Tekin, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Erpolat,
Yılmaz Yıldırım ve Özgür Demirbaş ile Oda Müdürü
Arife Kurtoğlu ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile
Oda Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri, Oda üyesi
mühendisler, şube çalışanları ve konuklar katıldı.
Açılış konuşmasını Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Sadettin Özkalender yaptı.
Ayrıca gecede, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener
ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da
birer konuşma yaptılar.
Konuşmaların ardından, meslekte 60, 50, 40 ve 25 yılını
dolduran Ankara Şubesi üyelerinin plaketleri sahiplerine
takdim edildi.
Gece sonunda kuruluş yıldönümü pastası kesilerek, toplu
fotoğraf çekimi yapıldı.
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ODAMIZ 64. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
BURSA
Bursa Şube Geleneksel Gecesi, 15 Aralık 2018 tarihinde Podyum Davet'te gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen geleneksel gecede
meslekte 50, 40 ve 25 yılını dolduran üyelere onur
plaketi verildi.
“Makina Mühendisleri Odası Kuruluş Yıldönümü Etkinliğimize hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan Bursa
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, “Bugün
TMMOB’nin en büyük Odası haline gelen MMO, ülke,
toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarından yana bir meslek kuruluşu olarak, yurtsever bir çerçevede, çözümler
öneren bir yaklaşımla, bütün birikimlerini, ülkemizin sanayileşmesi ve demokratikleşmesinden yana bir çalışma
anlayışı içerisinde seferber etmektedir” ifadelerini kullandı.
Geceye katılan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de, “Bu meslek örgütünü anlayabilmek için geçmişine
bakmak gerekir. MMO örgütlü bir mücadeleden gelmektedir ve bugün en güçlü Odalardan biridir” dedi.
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64. Kuruluş Yıldönümü gecesine, CHP Bursa Milletvekili
Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal,
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya
Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Recep Yamankaradeniz, Uludağ Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Fatih Karpat, Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Arif
Karademir, Birleşik Metal İş Bursa Başkanı Ayhan Ekinci,
KESK Bursa Şubeler Platformu Sözcüsü, Akademik
Odaların başkan ve yöneticileri ile emek ve meslek
örgütlerinin temsilcilerinden çok sayıda isim katıldı.
Geleneksel gecede konuşmaların ardından, meslekte
50, 40 ve 25 yılını dolduran makina ve endüstri
mühendislerinin onur plaketlerini katılan Oda ve Şube
Yöneticileri ve misafirlerimiz sırasıyla takdim etti.

Haber

VASIFLANDIRMA EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için 7-8 Aralık 2018 tarihinde Baca Kontrolü
Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi yapıldı.
Online olarak webinar üzerinden yapılan eğitime aşağıda isimleri yer alan teknik görevlilerimiz katıldı.
Adı Soyadı			
Nusret Can Özen 		
Ahmet Şafak 			
Seyit Bilkay 			
Osman Samet Özdemir 		
Mehmet Arığtekin 		
Cemal Yılmaz 			
Şükrü Timür 			
Veysel Kahraman 			
Adnan Kan 			
Enver Işık 			
Bülent Çetinkaya 			
Ahmet Erk 			
Mehmet Kurucan 		

Şube
Adana
Adana
Antalya
Antalya
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Gaziantep

Durdu Mehmet Karademir
Fatih Efe Çiçek 			
Tarık Ayzit 			
Deniz Çelik 			
Soner Akyıldız 			
Tunç Türkoğlu 			
Bahri Buğra Çekin 		
Ali Emrah Erdoğan 		
Celil Çelik 			
Hasan Yaman 			

Gaziantep
İzmir
İzmir
Mersin
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Trabzon
Trabzon

Eğitici ve Sorumlu Personel
Oğuzhan Aykut Ekşioğlu 		
Bülent Göksülük			

İstanbul
Merkez

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIMI KURALLARI TOPLANTISI
Türk Standartları Enstitüsünde (TSE), 12 Aralık 2018'de düzenlenen “TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları”
konulu toplantıya katıldık.
Türk Standartları Enstitüsü Standart Hazırlama Merkezi
Başkanlığında düzenlenen toplantıda; TS 825 “ Binalarda
Isı Yalıtımı kuralları” standardının 4 (dört) ay içinde
revizyon edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün başkanlığında
“Mühendislik Teknik Komitesi” oluşturuldu.
Odamız, “Mühendislik Teknik Komitesi”nde oluşturulan
alt çalışma gruplarında da yer aldı. Düzenlenen toplantıya
Odamız adına üyemiz makina mühendisi Ömer Ünal ve
Oda Teknik Görevlisi Derya Baran katıldı.

MÜHENDİS VE MAKİNA GÜNCEL DERGİSİ YAYIN KURULU TOPLANTISI
47. Dönem Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu 13. toplantısını 19 Aralık 2018 tarihinde
Oda Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi.
Mühendis ve Makina Güncel Dergisi 47. Dönem
13. toplantısında, Aralık 2018 sayısı yazı içerikleri
değerlendirilmiş ve önümüzdeki sayılarda yer alması
planlanan Röportaj, Enerji, Otomotiv, İşçi Sağlığı ve
Güvenliği ana temalı yazılar gözden geçirilmiş ve yeni yazı
çağrıları yapılmıştır.

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

Yayın Sekreteri
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi
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ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU, SİNOP NÜKLEER SANTRAL PROJESİ
ÜZERİNE JAPONYA BASININA KONUŞTU
Japonya'nın önde gelen TV yayıncılarından TBC (Tokyo Broadcasting Corporation), 17 Aralık 2018 tarihinde
Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS) konusunda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ile röportaj
yaptı.
TBC Ekibi tarafından Oda Merkezi'nde gerçekleştirilen
röportajın kaydında Oda Yayın Birim Sorumlusu Aylin
Sıla Aytemiz, Oda Enerji Birim Sorumlusu Derya Baran
ve Oda Basın Danışmanı Hülya Aydın da hazır bulundu.
TBC tarafından, Japonya liderliğinde uluslararası bir
konsorsiyumun yapımını üstlendiği Sinop'taki nükleer
santralin mevcut durumunun Odamız tarafından nasıl
değerlendirildiği, özellikle Fukuşima kazası sonrası
projenin yatırım tutarını gözden geçiren yatırımcıların
maliyetin iki katından daha fazla arttığı saptamasının
doğru ve gerçekçi bulunup bulunmadığı ve bu artışın
olası nedenleri; Fukushima felaketinden bu yana
dünyada nükleer santralların güvenlik ölçütlerinin
daha yükseltilmesinden bahisle, Türkiye’de nükleer
güvenlik önlemlerinin durumu ve son yıllardaki enerji
politikalarında nelerin değiştiği vb. sorular sorulmuştur.
TBC’nin Sinop NGS hakkında hazırladığı belgesel
içerisinde yer bulacak olan röportajda; Oğuz Türkyılmaz
genel olarak enerji, özel olarak nükleer enerji politikaları
ve uygulamaları ile ilgili bilgi ve belgelerin şeffaf ve
erişilebilir olması gereğinin altını çizmiş, santrallarda
gerekli bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının

yapılması halinde 150 GWh ilave elektrik üretim
yapılabileceği, yapım aşamasındaki lisanslı santral
projelerinin de devreye girmesi ile üretim kapasitesinin
500 GWh’a ulaşacağı, enerjinin daha verimli kullanılması
ile tüketimde asgari % 25-30 tasarruf sağlanabileceğini
belirtmiştir. Yakıtından teknolojisine dışa bağımlı, yatırım
ve üretim maliyetleri çok yüksek olan, atık ve risk sorunları
çözülmemiş, söküm maliyetleri ilk kuruluş maliyetlerini
geçen nükleer santrallara ihtiyaç olmadığı vurgulanmış ve
son söz olarak, Sinop nükleer güç santralının yapımından
vaz geçilmesinin Türkiye’nin de Japonya’nın da hayrına
olacağı söylenmiştir.

ANKARA ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDIK
MMO Ankara Şube 26. Dönem Şube Danışma Kurulu Toplantısı, 13 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirildi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim
Kurulu Sekreteri Elif Öztürk’ün katıldığı toplantıya ayrıca
Oda Denetleme, Onur Kurulu üyelerimiz, Oda/Şube
Müdürleri ile teknik görevlileri katıldı.
Danışma Kurulu’nun açılış konuşması, Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender tarafından yapıldı.
Daha sonra Şube Sekreteri Seyit Ali Korkmaz Şube
çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Toplantıda, MMO
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından,
Oda ve TMMOB çalışmalar hakkında bilgi verildi.
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Konuşmaların ardından söz alan Danışma Kurulu Üyeleri
ise Şube çalışmaları ve ülke gündemine ilişkin görüşlerini
dile getirdiler. Şube Danışma Kurulu Toplantısı dilek
önerilerle sona erdi.

Haber

BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ TOPLANTISI
Odamız Bilgisayar Eğitimlerine yönelik olarak yapılan toplantı 19 Aralık 2018 tarihinde Oda Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Şube MİEM sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda bilgisayar eğitimlerindeki Şube uygulamalarının ve
eğitimlerde kullanılan lisanslara yönelik konular görüşüldü.
Toplantıya Katılanlar:
Mehmet Soğancı		
Evren Sağ		
Meltem Özdemir		
Arzu Özdal İdem		
İ. Yiğit Çiçek		
Kaan Özten		
M. Elçin Yontunç		
Taşkın Ege Taşpınar
Engin Yavaş		
Özge Deniz Aydemir

MİEM Çalışma Grubu Başkanı
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Adana Şube
Ankara Şube
Bursa Şube
Eskişehir Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
Kocaeli Şube

MİEM SORUMLULARI TOPLANTISI
Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi Sorumluları Toplantısı, 20 Aralık 2018 tarihinde Oda Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Şube MİEM sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilen
toplantıda MİEM çalışma esasları, eğitim notları
ve kitapları, sınav soruları ve sınav değerlendirme
kriterlerine yönelik konular görüşüldü.
Toplantıya Katılanlar:
Mehmet Soğancı 		
Evren Sağ		
Meltem Özdemir		
Arzu Özdal İdem 		
Egegün Ünveren		
İ. Yiğit Çiçek		
Özge Bilkay		
Kaan Özten		
M. Cemal Özkan		
Duygu Bayram		
Gülru Topçu		
M. Elçin Yontunç		
Okan Arğaç		
Engin Yavaş		
Nilgün Tohumoğlu

MİEM Çalışma Grubu Başkanı
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Adana Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Antalya Şube
Bursa Şube
Denizli Şube
Diyarbakır Şube
Edirne Şube
Eskişehir Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
Kayseri Şube

Özge Deniz Aydemir
Mustafa Duran		
F. Didem Özdoğan
Faik Yılmaz		
İlknur Mengüç		
Ayhan Hilalci 		

Kocaeli Şube
Konya Şube
Mersin Şube
Samsun Şube
Trabzon Şube
Zonguldak Şube

bülten 247
ocak 2019

9

Haber

SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ-44:
EKONOMİDE RESESYONDAN DEPRESYONA GEÇİŞ
Odamızın her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı Sanayinin Sorunları ve Analizleri
bülteni 44’üncü sayısını, 3. çeyrek büyüme verilerinin analizine ayırdı.
Ekonominin Temmuz-Eylül yaz döneminde resesyona
yani durgunluğa girdiği, Ekim sonrası ve kış aylarında
da kriz, depresyon yaşamaya başlandığı belirtildi.
Analizde, rejimin 31 Mart seçimlerine kadar krizi daha az
hissettirme gayreti içinde olduğu, Nisan ayından itibaren
acı reçeteler uygulatacak IMF’ye başvuru yapmasının ise
kaçınılmaz hale geldiği belirtildi.

yani ekonomik durgunluk, Ekim sonrası, yani 4. çeyrek
ile ilgili göstergelerle yan yana getirildiğinde, bunun
sadece resesyon değil, bir küçülmeye gidiş, depresyona
geçiş olduğu da söylenmelidir. Hatta yüksek seyreden
enflasyon ile birlikte buna “slumpflasyon” da denilmekte
ve neticede içinde bulunduğumuz durum baş edilmesi
zor bir krizi işaret etmektedir.

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, IMF verileri
kullanılarak yapılan analizde, 2018’in özellikle ikinci
yarısında yabancı sermaye çıkışının durgunluğa, ardından
krizi yaratan döviz tırmanışına neden olduğu vurgulandı.
MMO analizinde, yıllık tüketici fiyat artışının en az yüzde
25’leri bulacağı ifade edildi.

- Resesyonun sektörel analizi, ilerisi için neden pek iyimser
olunamadığını da ortaya koyuyor. Üretici sektörlerden
tarım ve sanayide büyüme çok cılız kalırken inşaatta sert
bir küçülme gözlenmiş, yüzde 1,6’lık büyüme, hizmetler,
daha çok da devlet hizmet üretiminden gelmiştir.

MMO analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:
- Türkiye ekonomisi için “normal büyüme” yüzde 5-6
sayılıyor. Üçüncü çeyreğin yüzde 1,6’lık performansı,
resmen resesyona girildiğinin ifadesidir. Resesyon,

- Yılın 3. çeyreğinde sanayinin omurgası olan imalat
sanayisinde büyümenin yüzde 0,6 olarak gerçekleştiği
görülmektedir. Son 15 yılın “yükselen sektörü” olan
inşaatın 3. çeyrekte yüzde 5,3 küçüldüğü, böylece
depresyona giren ilk sektör olduğu söylenebilir.
- Üretici sektörler olan tarım, sanayi ve inşaat hızla
durgunluk, küçülme sürecine girerken, ayakta gibi duran
tek sektör hizmetler ve daha çok da 31 Mart seçim
kaygısıyla canlı tutulan devlet harcamaları oldu. Ancak
bütçe gelirlerinin azalması nedeniyle, devletin büyümeye
katkı sağlamasına olanak tanıyan imkanların giderek yok
olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor.
- Yatırımlar, 3. çeyrekte yüzde 3,8 küçülmüş ve geleceğe
dönük uzun süreli kriz sinyalleri vermektedir.
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- Üçüncü çeyrek itibariyle kişi başına yıllık GSYİH de
geçen yıla göre 284 dolar azaldı ve 10 bin 272 dolar
düzeyine indi. Ancak, Türkiye nüfusuna, sayıları 4
milyonu aşan Suriye ağırlıklı göçmenleri de katarsak, kişi
başına gelirin şimdiden 9 bin 700 dolar dolayına indiğini
belirtmek gerekiyor. Yıl bittiğinde, 4. çeyrekte yaşanması
muhtemel küçülme ile birlikte, bu rakam 9 bin doların
altına da inmiş olacaktır.
- Ekonominin son çeyrekte yaklaşık yüzde 3 daralması,
yıllık büyümenin de böylece yüzde 2,5 dolayında
gerçekleşmesi sürpriz olmayacaktır.
- Durgunluk, ardından da küçülme eğilimleri, dış kaynak
çekilişiyle bire bir ilgilidir. 2018’de 5 milyar dolar sermaye
çıkışı yaşanmış ve açık için rezervlere ve kaynağı belirsiz
kaynaklara başvurulmak zorunda kalınmıştır.
- Mevcut ekonomik modelde yeniden büyüme, anlamlı
yabancı sermaye girişine bağlı. Yabancıların yeniden
giriş yapması ise, hem içerideki göstergelerin, başta da

enflasyonun iyileşmesine ve risk üreten Türkiye’nin risk
priminin 400’lerden en az 200’lere kadar gerilemesine
bağlı. Bunun sağlanması için ise muhtemelen 31 Mart
seçimleri sonrasında IMF kaynaklarına başvurulması ve
karşılığında IMF’nin dayatacağı acı reçetenin topluma
uygulanması kaçınılmaz gibi görünüyor.
- Büyüme, işgücünün aleyhine gelişiyor. Üretilen gelirden
işgücünün aldığı pay yüzde 31 dolayında. Oysa işgücünün
payı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 38 dolayındaydı.
- Yaklaşık 10 milyon ücretliyi doğrudan ilgilendiren
asgari ücret görüşmelerinde, yüzde 20’lerin üstünde bir
enflasyon yaşanırken nasıl bir karar çıkacağı da önemli.
TÜİK 2017 Kasım ayı için asgari ücreti 1.894 TL olarak
hesaplamıştı. Son bir yıllık enflasyon yüzde 25 civarı kabul
edilince 2019 için TÜİK’in asgari ücret önerisinin net
2.310 TL civarında olması gerekir. Ancak bunun üzerine
2019 yılı büyüme ve enflasyon beklentileri eklenmelidir.
Bu durumda asgari ücret sendikaların söylediği gibi en az
2.800 TL olmalıdır.

ODA ÖRGÜTLÜLÜĞÜ VE ÇALIŞANLARA MESAJ
Oda Yönetim Kurulu, yeni yıl nedeniyle Oda Örgütlülüğü ve çalışanlarımıza dönük bir mesaj yayınladı.
Önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride
bırakıyoruz.

yeni dönemde de rehberlik etmeye devam edecek denli
güçlüdür.

Örgütlülüğümüzün bütününün katkılarıyla Odamız, tüm
zorluklara karşın mesleki-toplumsal çalışmalarını bu yıl
da sürdürmüştür.

Örgütlü üyelerimiz ve çalışanlarımızın Odamız ve
TMMOB’yi birlik içinde sahiplenmesi ve dayanışması ile
çalışmalarımızın düzey, nitelik ve etkinliğini geliştirme
görevi önümüzdedir.

Oda Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımızda katkısı
bulunan örgütlü aktif üyelerimiz, onur, denetleme,
danışma, şube yönetim ve temsilcilik yürütme
kurullarımız, komisyonlarımız, işyeri temsilcilerimiz,
teknik görevlilerimiz ve bütün çalışanlarımıza öncelikle
teşekkür ediyoruz.
Bilindiği üzere iktidar, bütün muhalefet güçlerini baskı ve
şiddet ile sindirmeye çalışmakta; Cumhuriyet, demokrasi,
laiklik, sosyal hukuk devleti normları ile kamusal üretim,
hizmet ve denetim gereklerini ortadan kaldırmaktadır.
İktidarın kendisine engel oluşturan yapıları tasfiye
etme isteği, bildiğimiz üzere yeni rant alanları yaratma
çabasıyla doğrudan bir şekilde bağlantılıdır. Fakat
TMMOB ve Odamızın mücadeleci tarihi ve hep birlikte
sürdürdüğümüz gelenek, bizlere yeni yıl ve önümüzdeki

Yeni bir yıla girerken, örgütümüzde egemen olan, kamu
yararından, adalet, barış ve kardeşlikten, meslek ve
meslektaş çıkarlarından, emekten, halktan yana mevcut
çizgimizi her türlü olumsuz gelişmeye karşı koruma
kararlılığımızı Oda örgütülülüğümüzle paylaşmak
istiyoruz.
2019
yılının
üreten,
sanayileşen,
kalkınan,
demokratikleşen, insanca, hakça bir yaşamın ve
barışın egemen olduğu bir Türkiye amacımıza yönelik
gelişmelerle dolu olmasını diliyor, bütün örgütümüzün
yeni yılını kutluyor, saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
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YENİ YILINIZI KUTLUYORUZ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Üyelerine dönük Yeni Yıl Mesajı yayımladı.

Sayın Üyemiz,
Bildiğimiz üzere, geride bırakmak üzere olduğumuz
2018 yılında ülkemizde birçok olumsuz gelişme yaşandı.
Eskiden yaşadığımız yeni bir yıla girme sevincini artık
toplum olarak yaşayamıyoruz çünkü yaşamımızı ve
geleceğimizi etkileyen bir dizi önemli sorun ülkemizi
sarmış durumda. Ülkemiz, halkımız ve mesleğimiz
mühendislik bugün birçok güçlükle karşı karşıya.
Cumhuriyet, laiklik, demokrasi, hukukun üstünlüğüne
dair normlar sürekli çiğnenmekte; meslek alanlarımız ve
meslek örgütlerimize yönelik saldırılar artmaktadır.
Ülkemizde gerilim ve antidemokratik bir atmosfer hakim
olmuştur. Laik sosyal hukuk devleti, demokrasi, yargı
bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri ile basın, ifade,
örgütlenme hak ve özgürlükleri fiilen ortadan kaldırıldı.
Gündemden hiç düşmeyen iş cinayetleri ile çocuklara
ve kadınlara yönelik taciz, tecavüz, cinayetler ile
istismarı meşrulaştıran yaklaşımlar arttı. Eğitimde ve
kamusal yaşamda bilimin, tekniğin, aydınlanma ve laiklik
değerlerinden uzaklaşıldı, gericilik hâkim oldu. Enflasyon,
işsizlik, yoksulluk, dış borçlar ve merkezi yönetim bütçe
açığı arttı; ekonomi küçülme, durgunluk ve bunalım
yönelimine girdi.
Özel olarak Odamız, kardeş Odalarımız, üst birliğimiz
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TMMOB ve meslektaşlarımız açısından da meslek
alanlarımız, mesleki denetim yetkilerimiz ve kamu
kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşu
konumumuz sürekli olarak zayıflatılmaya çalışılmaktadır
Ancak bütün olumsuzluklara karşın Odamız mesleki
çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.
Oda Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımıza katkıda
bulunan bütün üyelerimize teşekkür ediyor, önümüzdeki
zor dönemde Odamızı sahiplenme ve katkılarınızın
artarak devamını diliyoruz. İşsizliğin ve meslek dışı
alanlarda çalışmanın yayıldığı günümüz koşullarında,
meslek alanlarımızı koruma ve genişletme mücadelesi
vermek; TMMOB ve Odalarımızın hiyerarşik vesayet
altına alınmasına karşı, Odamız ve TMMOB’yi birlik
içinde koruyarak geleceğe taşımak sorumluluklarımız
arasındadır.
Oda Yönetim Kurulu olarak, 2019 yılının üreten,
kalkınan, hakça bölüşen, eşitlikçi, adaletli, demokratik,
barış, kardeşlik içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde
bizleri özlemlerimize yaklaştıran bir yıl olması ve esenlik
dilekleriyle yeni yılınızı kutluyor, saygılar sunuyoruz.
Yunus YENER
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Etkinlik Çalışmaları

ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYLARI
9 Mart 2019 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Öğrenci Üye Kurultayı öncesinde Zonguldak Şube’de 1 Aralık
2018 tarihinde, İzmir Şube’de 8 Aralık 2018 tarihinde, Kayseri Şube’de 11 Aralık 2018 tarihinde, İstanbul,
Kocaeli, Diyarbakır ve Eskişehir Şubelerimizde 15 Aralık 2018 tarihinde, 19 Aralık 2018 tarihinde Antalya
Şube’de, 21 Aralık 2018 tarihinde Edirne Şube’de, 22 Aralık 2018 tarihinde Bursa ile Gaziantep Şube’de ve 23
Aralık 2018 tarihinde Ankara Şube’de yerel kurultaylarımız gerçekleştirildi.

Zonguldak Şube (1 Aralık 2018)

İzmir Şube (8 Aralık 2018)

Açış konuşmalarını Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı Birhan Şahin, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Elif Öztürk ve Zonguldak Şube Öğrenci Üye Komisyonu
Temsilcisi Umut Erol’un yaptığı, Oda Teknik Görevlisi
Hüseyin Cem Şavur ve 65 Öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Öğrenci Üye Yerel Kurultayı’nda; ‘Nasıl Bir
Mühendislik Eğitimi, Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz?’, ‘Eğitimde Gericileşme’, ‘Üniversite Sorunları’, Öğrenci Üye
Örgütlülüğü’ konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Odamızın 9 Mart 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştireceği Öğrenci Üye Kurultayı öncesinde, bu kurultaya
hazırlık amacıyla İzmir Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı
gerçekleştirildi. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege
Salonu’nda düzenlenen kurultaya, Oda Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Teknik Görevlisi Cem
Şavur, İzmir ve Manisa’da bulunan üniversitelerde öğrenim gören İzmir Şube öğrenci üyelerinin yanı sıra Denizli
Şubesi’nden öğrenci üyeler de katıldı.
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Kayseri Şube (11 Aralık 2018)
Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, 11 Aralık 2018 tarihinde
Erciyes Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Kurultaya Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Aksoy ile Yönetim Kurulu
Üyeleri katıldı.
İstanbul Şube (15 Aralık 2018)
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Öğrenci Üye Komisyonu tarafından düzenlenen Öğrenci Üye Yerel Kurultayı 15 Aralık’ta MMO İstanbul Şube
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kurultaya Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Teknik Görevlisi Cem Şavur ve 30 öğrenci üye
katılım sağladı. ‘Sen Aydınlatırsın Geleceği’ başlığıyla düzenlenen etkinlikte; üniversitelerde alınan eğitimin niteliği, gelecek kaygısı ve öğrenci üye örgütlülüğünün önemi
başlıklı konular tartışıldı.
Diyarbakır Şube (15 Aralık 2018)
Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, Örgütlen, Özgürleş
TMMOB’la Bütünleş temasıyla 15 Aralık 2018 tarihinde
gerçekleştirildi.
Öğrenci Üye Yerel Kurultayına, 47. Dönem Oda Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Odabaşı, Oda Yönetim Kurulu
Üyesi Yılmaz Yıldırım, Oda Merkez Teknik Görevlisi Meltem Özdemir, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sait Bahçe,
Şube Yönetim Kurulu Başkanvekili Meryem Sınır, Şube
Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet Emin Tümür, Şube
Saymanı Sinan Öztemel, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri,
Şube çalışanları ve bölge üniversitelerinde okuyan öğrenci üyelerin katılımıyla 140’ı aşkın kişi katılım sağladı.
Kocaeli Şube (15 Aralık 2018)
Kocaeli Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı 15 Aralık
2018 tarihinde Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri
Tekin ve 30 Öğrenci üyenin katılımıyla Kocaeli Şube’de
gerçekleştirildi.
“Eğitim, Örgütlenme, Üniversite ve Öğrenci sorunları”
başlıklarıyla gerçekleştirilen kurultayın son bölümü olan
serbest kürsüde katılımcı öğrenciler söz alarak görüşlerini paylaştılar.
Eskişehir Şube (15 Aralık 2018)
Eskişehir Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı 15 Aralık
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2018 tarihinde Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve 45 Öğrencinin katılımıyla Taşbaşı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. “Eğitim, Örgütlenme ve Üniversite
Sorunları” başlıklarıyla gerçekleştirilen kurultayın son bölümü tüm öğrencilerin söz alarak görüş ve düşüncelerini
paylaştığı serbest kürsü ile sona erdi.
Antalya Şube (19 Aralık 2018)
Antalya Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı 19 Aralık
2018 tarihinde Antalya Şube Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin’in ve
çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kurultayda öğrenciler “Eğitim ve Örgütlenme” konularında
görüş ve düşüncelerini paylaştılar.
Edirne Şube (21 Aralık 2018)
Edirne Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı 21 Aralık 2018
tarihinde Edirne Şube Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarını Öğrenci Üye Komisyonu Üyesi Onur
Baran Doğan, Şube Başkanı Aziz Avukatoğlu ve Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk‘ün yaptığı, Oda
Teknik Görevlisi Hüseyin Cem Şavur ve 25 Öğrencinin
katılımıyla gerçekleştirilen Öğrenci Üye Yerel Kurultayında; ‘Nasıl Bir Mühendislik Eğitimi, Nasıl Bir Üniversite
İstiyoruz?’, ‘Eğitimde Gericileşme’,‘Üniversite Sorunları’,
Öğrenci Üye Örgütlülüğü’ konularında sunumlar gerçekleştirildi.
Bursa Şube (22 Aralık 2018)
Bursa Şube Öğrenci Üye Komisyonu, üniversitelerin Makina, Endüstri, İşletme, Mekatronik, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Üretim Mühendisliği bölümlerinde
öğrenim gören öğrenci üyelere, ülkemizdeki mühendislik eğitimini ve üniversitelerde yaşanan sorunları, meslek
alanlarına ilişkin gelişmelerin öğrenci üyelere yansımasını,
eğitimde yaşanan sorunlara ve çözümlerine ilişkin düşünceleri, öğrenci üye örgütlülüğüne ilişkin önerileri ortaya
koyarak tartıştıkları özgür bir platform olan Öğrenci Üye
Yerel Kurultayı gerçekleştirildi.
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Devrim Tutku
Ateş ve Bursa Şube Öğrenci Üye Komisyonu Temsilcilerinin açılış konuşmalarını yaptığı Öğrenci Üye Yerel
Kurultayı’nda; ‘Nasıl Bir Mühendislik Eğitimi, Nasıl Bir
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Üniversite İstiyoruz?’, ‘Eğitimde Gericileşme’, ‘Üniversite Sorunları’, Öğrenci Üye Örgütlülüğü’ konularında
sunumlar yapıldı. Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Elif Öztürk, Oda Teknik Görevlisi Hüseyin Cem Şavur
ve çok sayıda öğrenci üyenin katılım sağladığı Bursa Şube
Öğrenci Üye Yerel Kurultayı; 09 Mart 2019 tarihinde
Ankara’da, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde
gerçekleştirilecek olan ‘Öğrenci Üye Kurultayı’na çağrı
yapılmasıyla son buldu.

Öğrenci Üye Komisyonu Temsilcileri tarafından “Eğitim”, “Örgütlenme”, “Üniversitelilerin Sorunları” konularında sunumlar yapıldı. Sunumların ardından, serbest
kürsüde öğrenci üyeler fikirlerini paylaştılar.

Gaziantep Şube (22 Aralık 2018)

Şube Yönetim Kurulu Üyesi M. Serdar Ulu’nun açılış
konuşmasıyla başlayan kurultayda, Oda Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi Elif Öztürk de bir konuşma yaptı.

Gaziantep Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, 22 Aralık
2018 tarihinde Şube Toplantı Salonu‘nda gerçekleştirildi.
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ovayolu’nun açılış
konuşmasıyla başlayan kurultayda, Oda Merkezi Teknik
Görevlisi Meltem Özdemir de bir konuşma yaptı. Şube

Ankara Şube (23 Aralık 2018)
Ankara Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, “Hayal Ettiğin
Üniversite Seninle Mümkün” başlığıyla 23 Aralık 2018 tarihinde Şube Toplantı Salonu‘nda gerçekleştirildi.

Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Seyit Ali Korkmaz ve
Şube Teknik Görevlisi Egegün Ünveren’in de katıldığı kurultayda, sunumların ardından, oluşturulan Serbest Kürsüde öğrenci üyeler konularla ilgili fikirlerini paylaştılar.
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ASANSÖR SEMPOZYUMU 2018 SONUÇ BİLDİRİSİ
(18-20 EKİM 2018)
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından
düzenlenen Asansör Sempozyumu, “Tasarım ve Teknoloji” ana teması ile 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında
İzmir`de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde, 543`ü
kayıtlı delege olmak üzere yaklaşık 1.450 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
13 kurum ve kuruluş tarafından desteklenen sempozyum boyunca 10 oturumda 29 bildiri sunumu, ilköğretim
çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla “Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bantların Güvenli Kullanımı”
konusunda eğitim çalışması, “Asansörlerde Artık Akım
Anahtarı Kullanımı” ve “Asansörlerde Kaynaklı İmalat
Yöntemleri” konularında iki eğitim, “Asansör Sektöründe Yerli İmalat ve Yerli İmalatın Desteklenmesi” konulu
bir sabah toplantısı ve asansör periyodik kontrolleri konusunda “Periyodik Kontrol Bina Yöneticisi Bilgilendirme
Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma paralel olarak düzenlenen sergiye 24 kurum ve kuruluş katılmış, katılımcılar yeni ürün ve teknolojileri görme olanağı bulmuşlardır.
Sempozyum kapsamında düzenlenen “Onaylanmış Kuruluşların Uygunluk Değerlendirme Süreci” konulu çalıştay ve “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” başlıklı
panelde; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği, Asansör Sanayicileri Federasyonu, Ege
Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği, Türk
Standartları Enstitüsü, Elektrik Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası temsilcilerinin katılımıyla konular ayrıntılı olarak tartışılmış, görüş ve öneriler üretilmiştir.

Sempozyum sonucunda aşağıdaki konuların
kamuoyuna sunulması karar altına alınmıştır:
1. Asansör tasarımı, projelendirilmesi, montajı, revizyonu, bakımı ve periyodik kontrolü, malzeme, risk değerlendirmesi, iş güvenliği, enerji verimliliği, mevzuat ve
ilgili standartlar üzerine teorik ve uygulamalı bilgiye sahip
uzmanlaşmış mühendislere sektörün gereksinim duyduğu, asansörlerin sadece elektrik, makine ve mekatronik
mühendisliği disiplinlerinin meslek alanına girdiği, asansörlerin tasarımından projelendirilmesine, montajından
işletilmesine, bakımından periyodik kontrolüne kadar

16

bülten 247
ocak 2019

tüm hizmetlerin mühendislik hizmeti olduğu vurgulanarak, Odalarımızın tüm bu süreçte meslektaşlarına yönelik
eğitim ve belgelendirme faaliyetlerini geliştirerek sürdürmesi ve bunun ivedilikle mevzuata girmesi gerekliliği belirtilmiştir
2. Meslek odalarının kuruluş yasalarının verdiği görev
çerçevesinde, kamu yararına ve kamu adına sürdürdüğü
üretim ve denetim hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi
amacıyla, mesleki denetim hizmetlerinin önündeki yerel
ve merkezi siyasi iktidarlarca konulan tüm engellerin ve
sınırlamaların kaldırılması gerektiği ve mesleki denetimin
olmazsa olmaz koşulunun “uzmanlık ve belgelendirme”
olduğu belirtilmiştir.
3. Projelerin denetiminden ve uygulanmasından sorumlu
ilgili İdare personellerine Meslek Odaları tarafından eğitim verilebileceği, yapı denetiminde görev alan mühendislerin ise meslek odaları tarafından asansör konusunda
eğitilmeleri ve belgelendirilmeleri gerekliliği ifade edilmiştir.
4. Sektörün nitelikli ara elemana gereksinim duyduğu, ülkemizin teknik eleman yetiştirme konusunda eğitim politikasının olmaması nedeniyle meslek yüksekokullarının
ve meslek liselerinin sanayinin gereksinimi olan nitelikli
ara elemanı yetiştiremediği, bu konudaki en önemli görevin Milli Eğitim Bakanlığı’na düştüğü belirtilerek, üniversitelere, ara teknik eleman yetiştiren okullara ve meslek
odalarına önemli görevler düştüğü vurgulanmıştır.
5. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan
verilere göre 2017 yılında 370.943 adet asansörün periyodik kontrolünün gerçekleştiğini ve bu asansörlerin periyodik kontrollerde yaklaşık % 64 kırmızı, % 4 sarı, %
16 mavi ve % 16 oranında yeşil etiket aldığı; takip kontrolleriyle birlikte bu oranların % 23 kırmızı, % 1 sarı,
% 39 mavi ve % 37 yeşil etiket değerlerine düştüğü görülmüştür. Kontrol ve iyileştirme faaliyetlerinin günden
güne asansörlerin güvenlik seviyelerini iyileştirdiği ifade
edilmiştir. Bakanlığın yetkili montaj ve bakım firmalarına
yönelik denetimleri genişleterek sürdürmesinin merdiven altı olarak tabir edilen bakım firmalarının faaliyetlerini engelleyeceği, periyodik kontrollere ilişkin bakım
firmalarının sorumluluklarının artırılmasının gerekliliği ve
periyodik kontrol sonucu uygunsuz bulunan asansör ve
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bakımcı firmalara Bakanlıkça da yaptırımda bulunulması
gerektiği vurgulanmıştır.
6. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında
A Tipi muayene kuruluşlarınca yerine getirilen periyodik
kontrol çalışmasının sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, halkın konu hakkında bilgilendirilmesi
gerektiği, bu konuda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
ilgili muayene kuruluşları, meslek odaları ve sektör derneklerinin ortak davranması gerektiği vurgulanmıştır
7. Belediye kayıtlarında görünmeyen asansörlerin tespit
edilerek; periyodik kontrollerinin bir an önce yapılması
ve can güvenliğinin sağlanması için ilgili bakanlıklar, belediyeler, A tipi muayene kuruluşları ve meslek örgütlerinin katılımıyla yürütülecek özel bir çalışmaya ihtiyaç
duyulduğu ifade edilmiştir. Periyodik kontrollerin sağlıklı
olarak gerçekleştirilmesi ve muayene kuruluşlarının sorumluluk alanındaki tüm asansörlere ilişkin tespitte bulunulabilmesi için en azından ilk kontrollerde sürenin iki
yıla çıkarılması dile getirilmiştir.
8. Asansör periyodik muayenesinin, asansörün teknik düzenlemeye uygunluğunun kontrolü olmadığı belirtilmiş,
bu ayrımın net olarak yapılması gerektiği vurgulanmıştır.
9. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile birlikte
yapılmaya başlanılan asansörlerde yüklü testlerin önemi
dile getirilmiş, bunun bir zorunluluk olduğu ve teknik
düzenleme kapsamında sağlıklı olarak yapılmadığı ifade
edilmiştir.
10. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 17 tanesi asansör yönetmeliği kapsamında olmak üzere 29
firmanın Onaylanmış Kuruluş olarak atandığı, ONTEK
sistemi üzerinden alınan rapora göre 4104 adedi Birim
Doğrulama (Modül G) olmak üzere 6573 adet asansöre belgelendirme yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca ONTEK
sisteminde, montaj adresinin girilmesinin zorunlu tutulması, yüklü testlerle ilgili video-fotoğraf yüklemesi yapılacak alan oluşturulması ve Bakanlığın resen denetim
yapabilmesi için Onaylanmış Kuruluşların belgelendirme
iş programlarını girecekleri takvimin oluşturulmasının hedeflendiği vurgulanmıştır.
11. Onaylanmış kuruluşların modüler uygulamalarının
doğru yürütülemediği, tescil öncesi ilk periyodik kontrolden geçemeyen bir ürünün Modül G belgelendirmesi
ile bu süreci geçebildiği, Modül B uygulamasının asansör
tasarım incelemesi olmaktan çıkarılarak, son kontrol
formu doldurulması seviyesine getirildiği, Modül B+E

uygulamasının ise apayrı bir probleme dönüşerek, usta
onaylı asansör sertifikası haline getirildiği, asansör tasarımı ve incelemesi yerine bir uygulama projesi denetimine
dönüştürüldüğü, güvenlik gerekleri, hesap, mukavemet,
çözümlerinin aranmaz olduğunun tespiti yapılmıştır.
12. Onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılan birçok risk
analizinin temel sağlık ve güvenlik gereklerini tam olarak
sağlayıp sağlamadığı konusunda ciddi şüphelerin olduğu
belirtilmiştir.
13. Asansör konusunda en fazla onaylanmış kuruluş ve
denetim kuruluşu bulunan ülkelerden biri olduğumuz
halde asansör montajı ve ürün kalitesinde aynı oranda
bir yükselişten maalesef bahsedilemediği, yapılan asansör
testlerinde birçok çalışmayan sertifikalı ürün olduğu ifade
edilmiştir. Bu kadar uygunsuz ürünün piyasaya sertifikalı
olarak sürülebilmesinin sistemin güvenilirliği ve ülkemizdeki işleyişte sorun yarattığı ve düzeltilmesi için gerekli
çalışmalara hemen başlanması gerektiği belirtilmiştir.
14. Onaylanmış kuruluşların ve denetim firmalarının uygulama yöntemleri, uygulama sonuçları ve sahadaki test
sonuçlarının takip edilmesinin gerektiği, buradan elde
edilen sonuçların, Bakanlık ve TÜRKAK tarafından firmaların (üretici, montaj, onaylayan ve kontrol) denetimleri
için de kullanılması gerektiği tespiti yapılmıştır.
15. TÜRKAK denetçilerinin başarılarını değerlendirmesi
gerektiği, sahadan yapılan geri bildirimleri dikkate alması
talep edilmiş ve denetimler esnasında sürekli teknik personel değişiklikleri yaşanmasının süreci olumsuz etkilediği ifade edilmiştir.
16. Sektörde yılda en az 50 bin asansörün kurulumunun
yapıldığı, tahminen 800 binin üzerinde asansörün işletme
süreçlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımda kullanılan malzeme, cihaz ve ekipmanlarla birlikte sektörün
yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ekonomik hacme sahip bulunduğu ve sektördeki yetkili firma sayısının yaklaşık 3 bin
civarında olduğu tespiti yapılmıştır. Dikey yapılaşmanın
artmasıyla birlikte, asansörlerden kaynaklı olarak cari açık
miktarının da büyüme eğilimine gireceği göz önüne alınarak, acilen Ar-Ge teşviki başta olmak üzere, yerli üretimi
artırmak için önlem alınması çağrısı yapılmıştır. Yürüyen
merdivenlerin % 85’ine yakınının, hidrolik asansörlerin
ise neredeyse tamamının ithal edildiği gerçeğinden hareketle, dışa bağımlılığın azaltılması için finansman, kalifiye
işgücü ve Ar-Ge desteklerinin artırılması, sektörde sahip
olunan bilgi ve birikimin ortak bir çaba ile uygulamaya
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ve katma değere dönüştürülerek yerli üretimin ve ürün
kullanımının teşvik edilmesi talep edilmiş ve dışa bağımlılığın çözümü için özel bir politikaya ihtiyaç duyulduğu
vurgulanmıştır.
17. Son yıllarda özellikle elektrikli asansör aksamlarının
yerli olarak üretiminde ciddi gelişmeler olmasına rağmen,
ülkemizde bu konuda bir markanın öne çıkmadığı tespiti yapılmıştır. Ülkemizin yatırım ve işletim deneyimleri,
mevcut teknoloji altyapısı, özellikle imalat sanayimiz ve
mühendislik seviyesi dikkate alındığında yerli markaların
oluşması için yeterli olanaklar mevcuttur. Bunun için öncelikle doğru politikalar ve doğru teşvikler ile Türkiye’nin
kendi iç piyasasını bu yeni anlayışa göre yönlendirmesinin, sektör bileşenlerinin aralarındaki çelişki ve rekabeti
derinleştirmekten ziyade ortak bir çaba içerisinde iş ve
güçlerini birleştirmelerinin gerekliliği belirtilmiştir. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, TSE, meslek odaları, üretici firmalar, akademisyenler ve sektörel kuruluşların sağlayacağı
aktif desteğin, yerli üretim ve markaların geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı dile getirilmiştir.
18. Asansör Teknik Komitesi (ASTEK)’in ve Bakanlık tarafından oluşturulan komisyonun işlevsel hale getirilmesi
gerektiği ifade edilmiştir.
19. Asansör Yönetmeliklerine ve standartlara uygun
üretim, bakım, piyasa gözetim ve denetimi ile periyodik
kontrol uygulamalarında yaşanan sorunların çözümüne
ilişkin etkin koordinasyon zeminlerinin yaratılmasının
gerekliliğinden hareketle, asansör alanındaki sorumlu kurum ve kuruluşların (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kuruluşlar, onaylanmış kuruluşlar, A tipi muayene kuruluşları,
asansör montaj ve bakım firmaları, bina yöneticileri, sektör dernekleri ve meslek odalarının) bu sorunların çözümünde bilginin paylaşılmasına önem vermeleri, ortak
çalışmalar gerçekleştirmeleri ve işbirliği içinde çalışmalarının gerekliliği vurgulanmıştır.
20. Binaların güvenli ve konforlu asansör tesis edilmesine uygun olarak projelendirilmesi ve yapımında sıklıkla
eksiklikler yaşandığı, bina tasarımı aşamasının en başında
asansöre ilişkin hususların belirlenip ilgili projelerin gerektiği şekilde oluşturulmasının önemi belirtilmiş; asansör avan ve uygulama, mimari ve statik projelerin tekniğe
ve mevzuata uygun olarak hazırlanması ve uygulanması
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konularında sorumlulukların tanımlanıp, yaptırımların belirlenmesi için yasal düzenlemelerin gerekli olduğu ifade
edilmiştir. Bu noktada binaları yaptıranlar ve yapı denetim firmalarına somut sorumluluklar yüklenmesi, Meslek
Odalarının süreçte aktif olarak yer alması hususunun
mevzuatlarda net olarak belirtilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
21. Asansörlerin, engelliler ve hareket kısıtlılığı bulunan
kişiler için öncelikli gerekliliklerden olduğu, asansörlerin
farklı engel gruplarından kullanıcılar için gerekli donanımlarla monte edilmesi ve işletilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Bunun için mevcut yasal düzenlemelerin var olduğu ancak uygulamada sorunlar olduğu, binaların proje
aşamasından itibaren etkin denetimler ile mevzuatların
uygulanmasının sağlanması gerektiği ifade edilmiştir.
22. Yürüyen merdivenlerin ve yürüyen yolların montaj,
bakım, işletme ve periyodik kontrolleri konusunda mevzuatın olmadığı ifade edilmiş ve bu ekipmanların güvenli
kullanımının asansörler gibi önemli olduğu, yürüyen merdiven ve yolların montaj, bakım, işletme ve periyodik
kontrolünü düzenleyecek mevzuat çalışmalarının bir an
önce başlaması gerektiği vurgulanmıştır.
23. Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2016/424/AB)
kapsamında piyasaya arz edilen her kablolu taşıma tesisatı için, İnsan Taşımak Üzere Tasarlanan Kablolu Taşıma
Tesisatının Ruhsatlandırılması, Bakım Ve İşletilmesine
Dair Tebliğ (SGM: 2009/11) gereğince ruhsat talebinde bulunan esas yapımcı tarafından yapılan müracaatlar
sonrasındaki kontrollerde eksikliklerin giderilmediği ve
ruhsatlandırılmadan kullanıldığı tespiti yapılmıştır. Yıllık
periyodik kontroller için ve faal olan tesislerin denetlenmesi konusunda ilgili bakanlık tarafından istenilen düzenlemelerin yapılması gerekliliği belirtilmiştir.
24. Türkiye’nin iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda, ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci sırada
olduğu gözetilerek, özellikle işverenler ve çalışanlar olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği kültürünün yerleşmesi için başta T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıklara, işverenlere,
işveren örgütlerine, sendikalara, yazılı ve görsel basına,
meslek odalarına ve sektörel derneklere önemli görevler
düştüğü vurgulanmıştır.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Basın Açıklamaları

YEREL YÖNETİMLER VE ENERJİ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 4 Aralık 2018 tarihinde yaptığı basın açıklaması ile Oda Enerji Çalışma Grubu’nun hazırladığı “Yerel Yönetimler ve Enerji Bildirgesi”ni kamuoyu ile paylaştı. Bildirge, adayları
ve yurttaşları, yerel yönetimlerin enerji alanında yapabilecekleri ve yapmaları gereken çalışmalar hakkında
bilgilendirmeyi amaçlıyor.
Odamız Enerji Çalışma Grubu, 31 Mart 2019 tarihinde
yapılacak olan yerel yönetim seçimleri öncesinde, açıklamamızın ekinde sunulan kapsamlı bir “Yerel Yönetimler
ve Enerji Bildirge”si hazırlamıştır. Bildirge, yerel yönetim
organlarına aday olanları yerel yönetimlerin enerji alanında yapabilecekleri; yurttaşları da gerek seçime giren
adaylardan seçilmeleri halinde uygulamayı taahhüt etmelerini, gerekse yerel yönetim organlarına seçileceklerden
enerji alanında uygulamalarını isteyebilecekleri hususlar
hakkında bilgilendirmek amacını taşımaktadır.
Anayasa, devletin niteliğini sosyal hukuk devleti olarak
tanımlamaktadır. Anayasa’da belirtilen sosyal hakları ve
kamu hizmetlerini karşılamak; merkezi ve yerel yönetimlerin en önemli anayasal görevi, hatta varlık nedenidir.
Ne merkezi yönetim, ne de yerel yönetimler bu sorumluluktan kaçabilir.
Özellikle kamu hizmetlerinin topluma ulaştırılmasında;
yerel yönetimler kilit önemdedir ve yerel yönetimlerin
tüm plan, politika, karar, düzenleme ve uygulamalarında
temel ölçüt, toplum yararı ve toplumsallık bağlamında
kamusallık olmalıdır.
Nüfusun yüzde sekseninden fazlasının yaşadığı kentlerde, yerel yönetimler enerji ile ilgili planlama, tasarım ve
uygulamalarında toplum çıkarlarını gözetmekle yükümlüdür. Isınma ve ulaşımda kullanılan fosil yakıtların ve kentlerin yakınlarındaki sınai tesislerin ve santralların sebep
olduğu hava ve çevre kirliliğinin insan ve toplum yaşamına
olumsuz etkilerini azaltmak da yerel yönetimlerin öncelikli görev ve sorumlulukları arasındadır.
Bu bakış açısıyla yerel yönetimler:
- Çalışmalarında şeffaflığı ve bilgilerin yaygınlaşmasını sağlamalı,
- Tüm çalışmalarında toplum yararı ölçütünü gözetmeli,
lisans/ruhsat/izin verme vb. süreçleriyle ilgili düzenlemelere ekonomik ve sosyal fayda-maliyet analizi vb. yöntemleri eklemeli ve uygulamalı,

- Özelleştirilmiş doğal gaz ve elektrik dağıtımı, temizlik, ulaşım vb. hizmetleri kamusal denetime tabi tutmalı,
dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, hizmetlerin yeniden kamu eliyle karşılanması için çalışmalı,
- Verimli tarımsal arazilere, ormanlara, tarihi ve kültürel
sit alanlarına, yerleşim yerlerinin yakınına sanayi ve enerji
tesisleri kurulmasına izin veren düzenlemelere karşı çıkmalı,
- Ulaşımda çok ciddi hava kirliliğine neden olan fosil yakıtlara dayalı ulaşım yerine önceliği, raylı sistemler esaslı
kamusal toplu taşımacılığa vermeli,
- Enerji yatırımlarının yapılacağı yerlere izin verme konusunda söz haklarının olması için çaba harcamalı,
- Yapılması planlanan sanayi ve enerji yatırımlarının tekil
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olarak değil, mevcut ve planlanan benzer tesislerle birlikte kümülatif olarak yaratacakları ve/veya doğrudan ve
dolaylı olarak neden olacakları çevresel ve toplumsal etkileri incelemeli,
- Kentsel yerleşim plan ve uygulamalarında güneşten azami ölçüde yararlanma ve güneş mimarisinin gereklerine
uymayı amaçlamalı,
- Öncelikle kendi bina ve tesislerinin enerji ihtiyaçlarının,
daha sonra da kentin ve kentlinin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak:
- Güneşle ısıtma ve soğutma, bölgesel ısıtma ve soğutma,
güneşle proses ısısı üretimi ve ısı depolama alanlarında
örnek uygulamalar başlatmalı,
- Jeotermal kaynakları araştırmalı ve mevcut jeotermal
enerji tesislerinin deşarj işlemlerini bilim ve tekniğin gereklerine ve bu konudaki yasal düzenlemelere uygun olarak yapıldığını mutlaka denetlemeli, doğal ve toplumsal
çevreye zarar veren hatalı uygulamalara müdahil ve engel
olmalı,

olmalı, mühendis odalarıyla işbirliği içinde enerji verimliliği uygulamalarında kentlilere danışmanlık hizmeti ve
teknik destek vermeli,
- Yurttaşların elektrik üretimi amacıyla kooperatif kurma
girişimlerine öncü ve destek olmalı,
- Enerji yoksunlarına, kömür dağıtmak yerine yaşamsal
ihtiyaçlarını karşılayacak kadar elektrik ve doğal gazın ücretsiz temin edilmesi talebini, yurttaşlarla birlikte savunmalı, bu talebi devletin ilgili kuruluşlarına aktarmalıdır.
Sonuç olarak:
Kamusal öncelikler ve toplumsal çıkarlar, yerel yönetimlerin çalışmalarında temel değerler olmalıdır.
Yerel yönetimler, kentteki gerçek ve tüzel kişilerin, tüm
kentlilerin; mahalle, semt, ilçe meclislerinin yanı sıra; kadın, memur, işçi, genç, emekli, işsiz, engelli vb. kesimlerin oluşturacağı meclisler ve bu meclislere dayanacak
kent meclisleri aracılığı ile karar alma, uygulama ve denetim süreçlerine etkin katılımını sağlamalıdır.

- Atıkların elektrik üretiminde kullanımı imkânlarını araştırmalı ve uygun çözümler geliştirmeli,

Yunus Yener

- Enerji verimliliği alanındaki uygulamalara rehber/örnek

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Yerel Yönetimler ve Enerji Bildirgesi’ni Hazırlayan ve Katkıda Bulunanlar:
Hazırlayan:
- Oğuz Türkyılmaz, Endüstri Mühendisi (Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı)
Katkıda Bulunanlar:
- Orhan Aytaç (Makina Mühendisi, Oda Enerji Çalışma Grubu Üyesi)
- Olgun Sakarya (Elektrik Mühendisi, Oda Enerji Çalışma Grubu Danışmanı)
- Mehmet Kayadelen (Maden Mühendisi, Oda Enerji Çalışma Grubu Danışmanı)
- Nilgün Ercan (Kimya Mühendisi)
- Akın Atauz (Şehir ve Bölge Plancısı)
- Dr. Ozan Zengin (Öğretim Üyesi, AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, YAYED)
- Av. Nurten Çağlar Yakış (YAYED)
Yayına Hazırlık:
- İlhan Kamil Turan (TMMOB Makina Mühendisleri Odası Danışmanı)
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ANKARA’DAKİ “KAZA” YÜKSEK HIZLI TRENLERE DAİR BENİMSENEN
İMAJ POLİTİKASININ YANLIŞLIĞINI GÖSTERMEKTEDİR
Oda Başkanı Yunus Yener 13 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazası
üzerine aynı gün yazılı bir açıklama yaptı.
Bilindiği üzere bu sabah Ankara-Konya seferini yapan
Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle Çiftlik’te bulunan
Marşandiz istasyonunda aynı hat üzerinde bulunan ve yol
kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpışmıştır.
Bu “kaza” sonucu, şu anki bilgilere göre 3’ü makinist 9
insanımız yaşamlarını kaybetmiştir ve 47 de yaralı bulunmaktadır.
Öncelikle yaşamını kaybeden insanlarımızın ailelerine
başsağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
İlk belirlemelerimize göre Ankara-Sincan arasındaki YHT
hattında, hatlardaki trafiği yönlendiren sinyalizasyon eksikliği bulunmaktadır. Hattın durumu ile ilgili olan görevliler bu ciddi eksikliği ilkel bir yöntemle yani birbirleriyle
tesiz/telefon görüşmesi yoluyla kapatmaya çalışmaktadırlar.
Edindiğimiz ilk bilgiler de göstermektedir ki bu “kaza”,
22 Temmuz 2004 tarihinde 41 yurttaşımızın ölümüne
81 yurttaşımızın yaralanmasına yol açan Pamukova “kazası” gibi YHT’ye ilişkin izlenen imaj politikasının bir sonucudur. Gerek bu durum gerekse bu yıl 8 Temmuz’da
Tekirdağ-Çorlu’da yaşanan “kaza”nın da gösterdiği üzere izlenen demiryolu politikaları oldukça sorunludur ve
facialara davetiye çıkarır niteliktedir.

Toplu ölümlere de yol açan “kazaların” çoğu, bilim insanları, uzman meslektaşlarımız ve bilirkişi raporlarının
da gösterdiği üzere mühendislik bilimlerinin gereklerinin
yerine getirilmemesi, teknik ve altyapı eksikleri, zemin
etüdü çalışmalarının yapılmayışı, bakım-onarım, yenileme çalışmalarının yetersizliği, personel yapısındaki nitelik
düşüşü ve sayısal azalma nedeniyle yaşanmaktadır. Öyle
ki kamu hizmeti anlayışı yerine piyasacı yaklaşım benimsenmiş, mühendislik hizmetleri ve kriterleri kısıtlanmış,
teknik mükemmellik yaklaşımı terkedilmiş, altyapı ile bakım, sinyalizasyon, elektrifikasyon yatırımları ihmal edilmiş, bakım atölyeleri kapatılarak azaltılmış, TCDD’nin
taşınmazları ve limanları satılmaya başlanmış, çalışanlar
güvencesiz çalışma biçimlerine tabi kılınmış, personel sayısında ciddi düşüşler olmuş, liyakatli teknik personelde
azalma yaşanmıştır.
İktidar, çağdaş bir gereksinim olan YHT’lere ilişkin imaj
politikasını terk etmeli ve ifade ettiğimiz eksiklerin üzerine gitmelidir. Aksi takdirde benzer faciaların süreceğini
üzülerek belirtmek isteriz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Aralık 2018
Odamız tarafından düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi teskon sodex Fuarı, Termoklima Dergisinde “14.
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Teskon” başlığıyla
haber yapıldı.
04.12.2018
Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Elif Öztürk’ün katıldığı MMO
Zonguldak Şube Geleneksel Gece etkinliği, Yeni Adım
Gazetesinde “MMO 64.Yıl” başlığıyla haber yapıldı.
05.12.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in katıldığı MMO İzmir Şube
Geleneksel Gece etkinliği, Posta İzmir Gazetesinde “Makina
Mühendisleri kutlamada buluştu” başlığıyla haber yapıldı.
06/10.12.2018
Oda Enerji Çalışma Grubu’nun hazırladığı “Yerel Yönetimler
ve Enerji Bildirgesi,” BirGün Gazetesinde “MMO’dan enerji
bildirgesi” ve (10.12.2018) Yeni Yaşam Gazetesinde “Hava
kirliliği yaşamı tehdit ediyor” başlıklarıyla haber yapıldı.
11/12.2018
Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Selçuk
Soylu’nun katıldığı MMO Antalya Şube Geleneksel Gece
etkinliği, Antalya Son Haber, Antalya Körfez, (12.12.2018)
Antalya Ekspres Gazetesi, Antalya Kemer Gözcü ve Milliyet
Akdeniz Gazetelerinde “MMO 64 yaşında,” Sabah Akdeniz
Gazetesinde ise “Makina Mühendisleri 64. Yılını kutladı”
başlıklarıyla haber yapıldı.
13/14.12.2018
Oda Başkanı Yunus Yener, Fox TV, Habertürk TV, Halk
TV ve (14.12.2018) TGRT televizyon kanallarının haber
bültenlerinde Ankara’da yaşanan yüksek hızlı tren kazası ile
ilgili demeç verdi.
14/15.12.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Ankara’daki “Kaza”
Yüksek Hızlı Trenlere Dair Benimsenen İmaj Politikasının
Yanlışlığını Göstermektedir” başlıklı açıklama, BirGün
Gazetesinde “Yine ihmal yine ölüm,” Cumhuriyet Gazetesi
Yazarı Emre Kongar’ın köşesinde “Tren kazaları neden
artıyor,” Hürriyet Gazetesinde “Facia sinyal vermiş,” Karar
Gazetesinde “Yine ihmal, yine cinayet gibi kaza,” Ankara
Son Söz Gazetesinde “9 ölü 47 yaralı, 7 yanıtsız soru,”
Merhaba Gazetesinde “YHT hattında büyük ihmal: 9 ölü 46
yaralı,” Mersin Gazetesi’nde “Ankara’da hızlı tren kazası:
9 kişi hayatını kaybetti 47 yaralı,” Ortadoğu Gazetesinde
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“Yüksek hızlı trende sinyalsiz ölüm,” Sözcü Gazetesinde
“Sinyalizasyon yoktu,” Yeni Yaşam Gazetesinde “Binlerce
görevli yerine 39 kişi çalışıyor!,” Aydınlık Gazetesinde
“El yordamıyla makas değişimi facia getirdi,” Karadeniz
Gazetesinde “Sinyalizasyon yoktu!,” Bursa Haber Gazetesi
Yazarı Erol Nural’ın köşesinde “Sinyalizasyon yerine
telsiz!,” Dadaş Gazetesi’nde “Türkiye’de meydana gelen
tren kazaları,” (15.12.2018) Sakarya Gazetesi ve Yeni
Doğu Gazetesi’nde “Türkiye’de meydana gelen önemli
tren kazaları,” Posta Gazetesinde “Yüzde 80’inde sinyal
yok” ve İstiklal Gazetesinde “Tren kazasının olduğu yerde
sinyalizasyon yoktu” başlıklarıyla haber yapıldı.
15.12.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in katıldığı, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği ve KESK’e üye Birleşik Taşımacılık
Çalışanları Sendikası tarafından ortak olarak düzenlenen
basın toplantısı, Ticari Hayat Gazetesinde “Sinyalizasyon
sistemine dikkat çektiler,” Ankara Başkent Gazetesinde
“Neden sinyalizasyonunun devrede olmaması” ve Merhaba
Gazetesinde “Hızlı tren değil, ihmal öldürdü!” başlıklarıyla
haber yapıldı.
17.12.2018
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz nükleer
enerji santralları üzerine Japon televizyon kanalı TBC (Tokyo
Broadcasting Corporation)’ye demeç verdi.
17/20.12.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in katıldığı MMO Bursa Şube
Geleneksel Gece etkinliği, Yeni Marmara Gazetesi Yazarı Can
Ertan’ın köşesinde “Makina Mühendisleri Odası yemeğinde,”
(18.12.2018) A Gazete’de “Sanayileşmede 64 yıl,” Yeni
Dönem Gazetesi Yazarı H. Gül Kolaylı’nın köşesinde “64
yaşında bir çınar: MMO,” Ekohaber Gazetesinde “MMO
64. Yılında,” Olay Bursa Gazetesi Yazarı Mustafa Özdal’ın
köşesinde “Makinecilerin gecesi,” Gazete Bursa Gazetesinde
“Makina mühendisleri 64’üncü yaşını kutladı,” (19.12.2018)
A Gazete’de “64 yıllık dev çınar,” Bursa Hayat Gazetesinde
“MMO 64 yaşında,” Hürriyet Bursa Gazetesinde “Geleneksel
buluşma,” Karacabey Yörem Gazetesinde “Doğruoğlu
meslektaşlarıyla buluştu,” Bursa Karacabey Haber
Gazetesinde “TMMOB 64. Yaşını kutladı” ve (20.12.2018)
Bursa Hakimiyet Gazetesi Yazarı Murat Kuter’in köşesinde
“MMO’nun 64. Yaş gecesinden” başlıklarıyla haber yapıldı.

Basında Odamız

17.12.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in katıldığı MMO Eskişehir Şube
Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, İstiklal Gazetesinde “Ülke
demokrasiden hızla uzaklaşıyor,” Eskişehir’in Sesi Son Haber
Gazetesinde “Ülke sorunları üniversitelerde,” Eskişehir
Yenigün Gazetesinde “Kendinizi yetiştirmek zorundasınız,”
Eskişehir
Sakarya
Gazetesinde
“Demokrasiden
uzaklaşıyoruz,” Eskişehir Anadolu Gazetesinde “Kendinizi
yetiştirin,” 2 Eylül Gazetesinde “Öğrencilere kurultay,” Milli
İrade Gazetesinde “MMO’dan yerel öğrenci kurultayı” ve
Şehir Gazetesi’nde “Kurultayın gündemi kaza” başlıklarıyla
haber yapıldı.
19.12.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in katıldığı MMO Adana Şube
Geleneksel Gece etkinliği, Adana Beş Ocak Gazetesinde
“MMO’nun 64. Yıl onuru,” Adana Kent Gazetesi, Adana Güney
Haber Gazetesi ve Adana Çukurova Barış Gazetelerinde
“Kavi: Üreten ve üreteni yönlendireniz,” Hürriyet ÇukurovaGAP, Gazette, Adana İlk Haber, Adana Egemen Gazetesi
ve Adana Çukurova Metropol Gazetelerinde “MMO’dan
Adana’da geleneksel gece,” Adana Çukurova Pres
Gazetesinde “Üreten ve üreteni yönlendireniz,” Adana

Günaydın Gazetesinde “Yaşamın her alanıyla her aşamada
ilgiliyiz,” Adana Toros Gazetesinde “MMO’dan meslek ödülü
buluşması” ve Bizim Adana Gazetesinde “Üreteniz, üreteni
yönlendireniz” başlıklarıyla haber yapıldı.
20.12.2018
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Ekonomide
Resesyondan Depresyona Geçiş” başlıklı araştırma raporu,
BirGün Gazetesinde “IMF’ye başvuru kaçınılmaz,” Ankara
Başkent Gazetesinde “Ekonomide çarklar dönmüyor,”
Aydınlık Gazetesi’nde “Seçimden sonra acı reçete
uygulanacak” ve Anayurt Gazetesinde “Türkiye IMF’nin
kapısına doğru mu gidiyor?” başlıklarıyla haber yapıldı.
25.12.2018
Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Elif Öztürk’ün katıldığı MMO
Bursa Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, Bursa’da Meydan
Gazetesinde “Mühendislik eğitimi konuşuldu” başlığıyla
haber yapıldı.
26.12.2018
Odamız tarafından yayınlanan Türkiye’nin Enerji Görünümü
2018 Oda Raporu, Ticari Hayat Gazetesi Yazarı R. Bülent
Kırmacı’nın köşesinde “2019’da neler yapmalıyız?” başlığıyla
haber yapıldı.

14 Aralık 2018 Sözcü

14 Aralık 2018 Hürriyet

1 Kasım 2018 Aydınlık

14 Aralık 2018 Cumhuriyet
20 Aralık 2018 BirGün

20 Aralık 2018 Aydınlık
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MİEM Kurslarımız

Aralık 2018'de MİEM Kurslarına Katılım
Aralık ayı boyunca 13 şubemizde, 12 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 450 kişi katıldı.
Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama

Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı Sayısı

6-8 Aralık 2018

İstanbul

10

12-13 Aralık 2018

Kayseri

11

15-16 Aralık 2018

Ankara

14

19-20 aralık 2018

Denizli

12

21-22 Aralık 2018

İstanbul

6

14-16 Aralık 2018

İstanbul

10

Asansör

14-16 Aralık 2018

İstanbul

10

20-22 Aralık 2018

Denizli

13

Asansör Yetkili Servis

20-23 Aralık 2018

İstanbul

4

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

Klima Tesisatı
Havuz Tesisatı

Temel Bilirkişilik Kursu

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
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4-7 Aralık 2018

İzmir

8

27-30 Aralık 2018

İstanbul

19

17-20 Aralık 2018

Konya

12

20-23 Aralık 2018

Gaziantep

11

13-16 Aralık 2018

İstanbul

7

22-25 Aralık 2018

Konya

16

24-27 Aralık 2018

Gaziantep

15

10-12 Aralık 2018

Diyarbakır

12

12-14 Aralık 2018

İzmir

15

18-20 Aralık 2018

Ankara

20

21-23 Aralık 2018

Adana

13

3-9 Aralık 2018

Ankara

19

10-16 Aralık 2018

Konya

10

10-16 Aralık 2018

Bursa

18

13-19 Aralık 2018

Gaziantep

10

17-23 Aralık 2018

Kocaeli

6

17-23 Aralık 2018

İzmir

13

17-23 Aralık 2018

Antalya

22

24-30 Aralık 2018

İstanbul

6

5-9 Aralık 2018

İstanbul

4

18-22 Aralık 2018

Antalya

7

24-26 Aralık 2018

İzmir

4

3-7 Aralık 2018

İstanbul

12

8-16 Aralık 2018

İstanbul

14

8-16 Aralık 2018

İstanbul

15

10-13 Aralık 2018

İstanbul

18

10-13 Aralık 2018

İstanbul

11

3-4 Aralık 2018

Eskişehir
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Toplam

450

MİEM Kurslarımız

Ocak 2019 MİEM Kurs Programı
Ocak ayında düzenlenecek olan MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali
http://www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

*

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Mekanik Tesisat

Yangın Tesisatı

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

*

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

18-19 Ocak 2019

İstanbul

20 Ocak 2019

19-20 Ocak 2019

Kocaeli

21 Ocak 2019

21-22 Ocak 2019

Konya

23 Ocak 2019

11-13 Ocak 2019

İstanbul

14 Ocak 2019

21-23 Ocak 2019

Adana

24 Ocak 2019

23-25 Ocak 2019

Konya

26 Ocak 2019

25-27 Ocak 2019

Kocaeli

28 Ocak 2019

9-12 Ocak 2019

İzmir

13 Ocak 2019

14-17 Ocak 2019

Mersin

18 Ocak 2019

21-24 Ocak 2019

Diyarbakır

25 Ocak 2019

24-27 Ocak 2019

İstanbul

28 Ocak 2019

28-31 Ocak 2019

Ankara

31 Ocak 2019

28-31 Ocak 2019

Adana

31 Ocak 2019

12-20 Ocak 2019

İstanbul

21 Ocak 2019

14-17 Ocak 2019

Ankara

18 Ocak 2019

21-24 Ocak 2019

İzmir

25 Ocak 2019

29-31 Ocak 2019

Eskişehir

2 Şubat 2019

19-22 Ocak 2019

Ankara

23 Ocak 2019

9-11 Ocak 2019

Samsun

12 Ocak 2019

11-13 Ocak 2019

İstanbul

14 Ocak 2019

26-28 Ocak 2019

Eskişehir

29 Ocak 2019

29-31 Ocak 2019

Diyarbakır

31 Ocak 2019

14-21 Ocak 2019

Bursa

22 Ocak 2019

21-27 Ocak 2019

Samsun

28 Ocak 2019

4-6 Ocak 2019

Ankara

7 Ocak 2019

4-6 Ocak 2019

Adana

7 Ocak 2019

26-28 Ocak 2019

Eskişehir

29 Ocak 2019

10-11 Ocak 2019

Ankara

11 Ocak 2019

17-18 Ocak 2019

Eskişehir

18 Ocak 2019

9-11 Ocak 2019

Diyarbakır

12 Ocak 2019

16-18 Ocak 2019

İzmir

19 Ocak 2019

23-25 Ocak 2019

Ankara

26 Ocak 2019

25-27 Ocak 2019

İstanbul

28 Ocak 2019

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİNDE MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP
10 Aralık 2018 tarihinde başlayacak olan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu üzerine görüşmeler
öncesinde TMMOB tarafından milletvekillerine mektup gönderildi.
“Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” kampanyası kapsamındaki taleplerin yer aldığı
mektupta, kamuda ve özel sektörde çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları’nın sorunlarına dikkat çekiliyor.
Mektupta aynı zamanda krizin bedelinin emekçilere ödetilmemesi için alınması gereken önlemlere yer veriliyor.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzasıyla gönderilen mektup şöyle:

Sayın Milletvekili,
Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşüren, işyerlerinin
kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran ekonomik kriz her geçen gün hayatlarımızı daha fazla
etkiliyor.
Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme,
uygulama, denetleme işlerine ait görev ve sorumluluk üstlenen meslektaşlarımız ekonomik kriz koşullarından en
çok etkilenen kesimler arasında yer alıyor.
Meslektaşlarımızın haklarının korunması ve geliştirilmesi için “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza
Sahip Çıkıyoruz” başlığı ile başlattığımız kampanya dahilinde ülkenin dört yanında çalışmalar yürütmekteyiz.
Beş ana başlık altında sıraladığımız taleplerimiz şu şekildedir;
1. SGK’yı Göreve Davet Ediyoruz! Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücretlerine
İlişkin Protokol İvedilikle Tekrar Yürürlüğe Konulmalıdır!
2. Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Ücretleri ve Özlük Hakları İyileştirilmeli, Emeklilerin
Koşulları İnsanca Yaşam Düzeyine Çekilmelidir!
3. OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Bütün Hakları ile İşlerine İade Edilmelidir!
4. TMMOB Yasasını Değiştirmeyi Amaçlayan Girişimlere Son Verilmelidir!
5. Kriz Karşısında Emeğin Hakları Korunmalıdır!
Siz değerli Milletvekilimizden, ekte ayrıntı olarak ilettiğimiz taleplerimiz konusunda gerekli duyarlılığı
göstereceğinizi umuyor ve ilginiz için Birliğimiz adına şimdiden teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla,

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ANKARA TREN FACİASININ NEDENİ İHMAL DEĞİL,
DEMİRYOLLARINI SİYASİ RANTA DÖNÜŞTÜREN ANLAYIŞTIR
13 Aralık 2018 sabahı yaşanan Ankara Tren Kazası hakkında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve
KESK’e üye Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.

Bugün bir kez daha acı bir haberle güne başladık.
Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, saat
06:30 sularında Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle istasyonda bulunan üst geçidin de vagonların üstüne yıkıldığı kazada, üçü makinist 9
yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığını açıklandı.

Her şeyden önce hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
Çorlu’da yaşanan ve hepimizin yüreklerindeki acısı hala
tazeliğini koruyan tren faciasının 5 ay sonrasında yeni bir
faciayla yüz yüze gelmek, bu olayların “kazayla”, “dikkatsizlikle” ya da “ihmalle” açıklanamayacak sistematik nedenleri olduğunu göstermektedir.
bülten 247
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Bugün yaşanan faciayı yerinde inceleyebilmek ve tespitlerde bulunmak üzere arkadaşlarımız sabahın erken saatlerinde olay yerine gitmiş, fakat henüz emniyetin ve savcılığın olay yeri incelemesi tamamlanmadığı için nitelikli
bir değerlendirme yapılamamıştır.
Bununla birlikte olay yerinden ilk gözlemlerimiz ve kazanın yaşandığı hatta ilişkin bilgilerimiz, facianın demiryolu
hattında bulunması gereken sinyalizasyon sistemlerinin
hazır durumda bulunmamasından kaynaklandığını göstermektedir.
Söz konusu sinyalizasyonun devrede olmaması, hatlar
üzerindeki trafiğin manuel haberleşme yoluyla yönlendirilmesini zorunlu kılması faciaya davetiye çıkarmıştır.
Bir kez daha altını çizmek isteriz ki buradaki temel sorun
insan hatası değildir, sorun insan hatalarını bertaraf edecek ve tren işletilmeye alınmadan önce tamamlanması
zorunlu altyapı sistemleri hazır olmadan hızlı trenin çalıştırılmasına göz yuman anlayış sorunudur.
Bunun sorumlusu da 16 yıldır ülkeyi idare eden AKP, bu
anlayışın sahibidir.
Bu anlayış “hızlandırılmış tren şovu” uğruna Pamukova’da
41 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur.
Bu anlayış gerekli bakım ve altyapı çalışmalarını yapmadığı için Çorlu’da 24 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine
neden olmuştur.
Bu anlayış bugün de Ankara’da sinyalizasyon sistemleri
devrede olmadığı halde Yüksek Hızlı Tren çalıştırıldığı
için 9 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur.
AKP, iktidarda bulunduğu 16 yıl boyunca hayata geçirdiği
tüm projelerde insan hayatını ve kamusal çıkarları değil,
siyasi menfaatlerini ve sermayenin ihtiyaçlarını gözetmiştir.
Akla, bilime ve mühendislik anlayışına dayanmayan, günü
kurtarmaya yönelik projeler özellikle seçim dönemlerinde alelacele hayata geçirilmiştir.
Hatırlayacaksınız, bugün kazanın yaşandığı Ankara-Konya
YHT hattı da 2014 Yerel Seçimlerinde AKP’nin en önemli propaganda öğelerinden birisi olmuştur.
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Kazanın meydana geldiği banliyö bölgesi ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerine malzeme olmuş ve dönemin genel
karakteristiği olarak birçok projede olduğu gibi; başta
sinyalizasyon sistemleri olmak üzere henüz güvenlikle
ilgili çalışmalar tamamlanmadan seçim arifesinde sayın
Cumhurbaşkanı tarafından büyük bir mitingle açılmıştır.
AKP’nin, kamu hizmetlerini siyasi ranta dönüştürmeyi
esas alan bu anlayışı, sadece demiryollarında değil, hayatın her alanında büyük toplumsal trajedilerin yaşanmasına
neden olmaktadır.
Demiryolları dünyanın her yerinde kaza riskinin en az
olduğu, en güvenilir ulaşım aracı olarak kabul edilmektedir. Oysa ülkemizde bu algı ne yazık ki farklılaşmaya
başlamıştır.
Bunun sebebi sadece gerekli altyapı ihtiyaçlarının karşılanmaması ya da yaşanan kazalar değil, bir bütün olarak
son yıllarda uygulanan demiryolu politikalarıdır.
Kamu hizmeti perspektifindeki dönüşüm başta olmak
üzere TCDD’nin parçalanarak işlevsizleştirilmesi, liyakatsiz siyasi kadro atamaları ve her düzeydeki uzman
kadro eksikliği gibi nedenler halkın demiryolu ulaşımına
bakışını etkilemektedir.
Demiryolu ulaşımı politikalarının kamusal bir anlayışla
yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bunun yanında
ulaşım güvenliğinin sağlanabilmesi için, bütün hatlar ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarılmalı, elektrifikasyon ve
sinyalizasyon gereksinimleri karşılanmalı, teknik gereklilikleri tamamlanmadan hatlar trafiğe açılmamalıdır.
Bizler bu kamu adına bu sürecin takipçisi olmaya devam
edeceğiz, dava süreçlerine müdahil olacağız.
Faciaya sebep olan asli suçluların hesap vermesi için, bir
daha böyle faciaların yaşanmaması için mücadele edeceğiz.
Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır
ve başsağlığı dileklerimizi bir kez daha paylaşıyoruz.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI

TMMOB’den

TMMOB KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR
PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı 15 Aralık 2018 Cumartesi
günü İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Salonu’nda düzenlendi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış
konuşmasıyla başlayan Çalıştay kapsamında;
- Kamu personel rejiminin tarihsel dönüşümü, farklı çalışma statülerinin irdelenmesi, gündeme getirilen 657 sayılı Kanunda hak ve özlük kayıplarına sebebiyet verecek
değişiklikler, yıllar itibarıyla kamu personel sayısı ve statü
değişikliklerinin saptanması, yıllara göre ücret durumunun ortaya konulması, farklı kurumlardaki ücret ve statü
farklılıklarının belgelenmesi, Yerel Yönetimlerde çalışan
üyelerimizin sorunlarının saptanması, Kamu Personel
Hukuku’nun örnek kararlarla irdelenmesi, Odalar İşyeri
Temsilciliklerinin işlevi ve sorunların saptanması,
- Kamuda çalışan Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları için
TMMOB tarafından başlatılan özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik kampanyanın sürekliliğinin sağlanması ve
öneriler üzerinden çalışmalar yapılması,

- OHAL sürecinde çıkarılan KHK’lar ve meslektaşlarımızın da içinde bulunduğu kamuda yaşanan mağduriyetler,
baskılar, disiplin soruşturmaları, ihraçlar, hak kayıpları
hakkında sürecin takipçisi olunması,
- TİS görüşmelerinde haklarımızın iyileştirilmesine yönelik somut taleplerin ortaya konulması gibi başlıklar değerlendirmeye sunuldu.
Dört sunumun gerçekleştirildiği Çalıştayda Divan Başkanlığı görevini Ali İhsan İlhan üstlendi. İlk oturumda
Prof. Dr. Onur Karahanoğulları “Kamu Kavramı, Kamu
Hizmeti ve Kamu Personel Rejimi” üzerine bir sunum
gerçekleştirdi.
İkinci oturumda “Kamu Çalışanlarının Özlük Hakları, Mali
ve Sosyal Durum Analizi” başlığı altında Kamu Yönetimi
Uzmanı ve Makina Mühendisi Haydar Şahin ve Avukat
Emre Baturay Altınok birer sunum yaptılar.
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Farklı alanlarda çalışan ve çalışamayan arkadaşlarımızın
sorunlarını ortaya koyacağımız bu çalıştaylarımız aynı
zamanda 45. Genel Kurulumuzda aldığımız kararların da
bir ürünü. Buralarda yürüttüğümüz tartışmaların örgütsel
faaliyetlerimiz açısından ön açıcı olacağına inanıyorum.

Üçüncü oturumda KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen
“Kamu Çalışanlarının Sendikal Hakları ve Mücadele Süreci” üzerine bilgi verdi.

Biliyorsunuz kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük
haklarının korunarak geliştirilmesi konusu özellikle 70’li
yılların başından itibaren TMMOB örgütlülüğünün en
önemli gündemlerinden birisi olmuştur. O dönemde
gündemde olan “Personel Yasası”, “teknik elemanların
statüsü ve ekonomik hakları” gibi başlıklarda yürütülen
çalışmalar, forum, boykot ve miting gibi eylemlere dönüşerek kitlesel bir nitelik kazanmıştır.

Öğle arası sonrası son oturumda Maden Mühendisi Erşat
Akyazılı “KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancılarının Durumu” üzerine sunumunu gerçekleştirdi
ve ardından forum kısmına geçildi. Foruma yöneticisi Ali
İhsan İlhan’a yardımcı olmak üzere Elektrik Mühendisi Betül Taşar ve Maden Mühendisi Can aydemir hazır
bulundular. Forumda çalıştaya katılım sağlayan kamuda
çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarına söz verildi
ve sunumlara ilişkin sorular yanıtlandı.

Denilebilir ki, bağlı odalarımızın kamudaki meslektaşlarımızın hakları için yürüttükleri bu mücadele, Birliğimizin
adeta yeniden kurulmasını ve Türkiye’deki en önemli
toplumsal muhalefet dinamiklerinden birisi haline gelmesini sağlamıştır. 70’li yılların ikinci yarısından itibaren
sendikalaşma talebiyle iç içe geçen bu mücadele çok
daha kitlesel, çok daha örgütlü bir hal almıştır. TMMOB
tarihinin en önemli günlerinden biri olan 19 Eylül 1979
grevinin yaratılmasını sağlamıştır.

Çalıştayda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın yaptığı konuşma şöyle:

12 Eylül darbecileri TMMOB’nin kamudaki etkinliğini kırabilmek için, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir
plancılarının odalarımıza üyelik zorunluluğunu kaldırdı.
Buna rağmen kamuda çalışan meslektaşımızın çoğu üyeliklerini sürdürdü. Kamuda çalışan pek çok arkadaşımız
hem TMMOB hem de KESK bünyesinde mücadelelerine
devam etmektedir.

“Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının
sorunlarını tartışacağımız çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz.
Öncelikle geçtiğimiz günlerde Ankara’da yaşanan tren faciasında hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızı anarak sözlerime başlamak istiyorum. Yaşanan bu kazalar TMMOB
örgütlülüğü olarak bizlerin kamusal projelere ilişkin uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuz gösterdiği gibi, bu
uyarılarımızı daha gür sesle dile getirmemiz gerektiğini
de gösteriyor. Bu bizim en önemli kamusal sorumluluğumuzdur.
Bugünkü çalıştayımız “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla yürüttüğümüz kampanya kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerin
ilki. Önümüzdeki hafta “Ücretli Çalışan- İşsiz Mühendis,
Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları” çalıştayımızı, 5
Ocak’ta da “OHAL KHK’ları İle İhraç Edilen Mühendis,
Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları” çalıştayımızı gerçekleştireceğiz.
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Sarsıcı bir kriz döneminden geçiyoruz. Tarihimizde görülmemiş medya manipülasyonlarıyla görünmez kılınmaya çalışılan kriz, TÜİK’in şaibeli rakamlarına bile yansımış
durumda. Geçtiğimiz hafta başında açıklanan verilere
göre Türkiye ekonomisi Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan 3. Çeyrekte % 1,1 küçülmüştür. Devletin
tüketim harcamaları dışında tüm sektörlerde küçülme
daha büyük boyutlardadır. Ekonomi hızla küçülürken, fiyat artışları ise devam etmektedir. Enflasyonla Topyekûn
Mücadele Kampanyasına, Enflasyon sepetinde etkisi yüksek kalemlerde yapılan vergi indirimlerine rağmen, yıllık enflasyon %21’in üzerinde seyretmekte, fabrikaların
üretimi durdurması, yatırım projelerinin iptal edilmesi,

TMMOB’den
yolsuzluklar, Sayıştay Raporlarında açık biçimde tespit
edilmiştir. Halkı tasarrufa çağıran yöneticiler, büyük bir
şatafat içerisinde yaşamaya devam etmektedir. Ülkeyi
yönetenler lüks içerisinde yaşarken, halkın yoksulluğa
mahkum edilmesini kabul etmiyoruz. Krizin bedelinin
emekçilere ve yoksullara ödetilmesine hayır diyoruz!

şirketlerin konkordato ilanları ve toplu işçi çıkarmaları
nedeniyle işsizlik giderek artmaktadır.
Halkın yaşamını sürdürmesini güçleştiren bu ekonomik
krizin nedeni, yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikalarıdır. Yurt dışından sağlanan sıcak para akışına dayalı
rant ekonomisi, ülkemizde düzenli ve giderek daha sık
aralıklarla krizlere neden olmaktadır. Yaşanan her kriz,
halkın daha fazla yoksullaşmasına, ülke varlıklarının değersizleşmesine neden olmaktadır. Emeğiyle geçinen
kesimlerin krizler karşısında dayanma gücü azalmakta,
krizlerin toplumsal maliyeti artmaktadır. İşsiz kaldığı için,
borcunu ödeyemediği için, ailesinin geçimini sağlayamadığı, çocuklarına bakamadığı için depresyona girenlerin,
kendini yakanların, intihar edenlerin haberleri hepimizin
yüreğini acıtmaktadır.
Yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi bu duruma sürükleyen yöneticilerin kriz karşısındaki tutumu, krizin toplumsal sonuçlarını daha da derinleştirmektedir. Kriz
karşısında siyasal iktidarın çözüm önerisi, ekonominin
küçültülerek krizin bedelini emeğiyle geçinen yoksul kesimlere ödetmek olmuştur. Temel ihtiyaç maddelerinin
fiyatları, vergiler ve kredi maliyetleri artarken, yoksul
kesimlere sağlanan sosyal yardımlar, burslar ve sağlık
yardımları giderek azaltılmaktadır. Kriz gerekçesiyle insanlar işsiz bırakılmakta, ücretler baskı altına alınmaktadır. Ülkemiz, sadece parası olanın para kazanabildiği bir
rant ekonomisine mahkum edilmektedir. İşsizlik fonunda
toplanan kaynak, işsiz kalanların hayatlarının idamesi için
değil, bankaların ihtiyaçları için kullanılmaktadır.
Ülkemiz bu denli büyük bir krizle boğuşurken, iktidar
sahipleri “savurganlık” ve “yolsuzluk” içinde yaşamaktadır. AKP’li Belediyelere kadar uzanan bu savurganlık ve

Biliyorsunuz bu taleplerimizi kamuoyuyla paylaşabilmek
için 19 Kasım tarihinde yaptığımız basın toplantısıyla
bir kampanya sürecinin içine girdik. Bu doğrultuda ilk
olarak Odalarımız aracılığıyla tüm üyelerimize mektup
göndererek yaşadığımız sorunlar karşısında dayanışma
ve mücadele çağrısında bulunduk. Edirne’den Batman’a
kadar 18 ilde İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla
basın açıklamaları gerçekleştirdik. Kampanya taleplerimizi içeren broşür ve görseller hazırlayarak sosyal medya
platformlarında yaygınlaştırdık. 24 Kasım tarihli Yönetim
Kurulu toplantımızda 2019 yılı Mühendis, Mimar, Şehir
Plancısı asgari ücretinin 4500 TL olarak karar altına aldık. Bu kararın ardından SGK tarafından geçtiğimiz yıl
tek taraflı olarak feshedilen işbirliği protokolünün yeniden uygulanması için SBK’ya toplu faks gönderme eylemi
gerçekleştirdik. Ve nihayet mecliste başlayan Bütçe Görüşmeleri öncesinde kamuda çalışan meslektaşlarımıza
ilişkin taleplerimizi içeren mektubumuzu milletvekillerine gönderdik. Kampanya kapsamındaki çalışmalarımız
giderek artan bir ivmeyle devam ediyor.
Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyi, o ülkede üretilen mühendislik-mimarlık-şehir plancılığı hizmetlerinin gelişmişlik
düzeyiyle doğru orantılıdır. Çünkü bu hizmetler bir bütün olarak toplumsal yaşamın sağlıklı işleyişini sağlamaktadır.
Ülkemizde ise ne yazık ki, mühendislik, mimarlık ve şehir
plancılığı hizmetlerine verilen önem giderek azalmakta,
mesleki ve teknik olarak işlevsizleştirilmektedir. Bilimsel aklın ve teknik birikimin bu denli önemsizleştirilmesi,
meslektaşlarımızın toplumsal etkinliğini azalttığı gibi, içinde yaşadığımız toplumun yaşam standartlarını kötüleştirmektedir. Kentlerimiz, yeşil alanlarımız, doğamız, tarihsel mirasımız, ortak mekanlarımız, doğal kaynaklarımız
hızla tahrip olmaktadır. Kamusal odaklı mesleki ve teknik
birikimimizin dışlandığı her alan, piyasanın rant odaklı anlayışı tarafından ele geçirilmekte ve gerici bir anlayışla dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm ve gerileme sürecinden
en olumsuz etkilenen kesimler arasında kamuda çalışan
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mühendis, mimar ve şehir plancıları da yer almaktadır.
Kamudaki iş alanları giderek daraltılan meslektaşlarımız,
üstlendikleri sorumluluk ve ürettikleri hizmetle karşılaştırılamayacak kadar kötü ekonomik ve sosyal koşullarla
yüz yüzedir.

Bu ülkeye yıllarını veren kamu emekçilerinin emekliliklerini kötü koşullarda geçirmesini kabul etmek mümkün
değildir. Bunu engelleyebilmek için kamudaki tüm ücret
artışları ve ek gösterge oranları emekliliğe de yansıyacak
biçimde düzenlenmelidir.

Kamuda çeşitli statülerde çalışan mühendis ve mimarların ekonomik ve sosyal koşulları özellikle son yıllarda hızla erozyona uğratılmıştır. Bu koşullar altında mühendislik
mimarlık alanında işgücü verimliliği düşmüş, hizmetlerin
niteliği olumsuz yönde etkilenmiş kalıcı hasarlar ortaya
çıkmaya başlamıştır.

Çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen
kamu emekçileri arasında devlet kurumlarında ve belediyelerde çalışan üç binin üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı bulunmaktadır. Haksız ve hukuksuz biçimde
işlerinden atılan, farklı kurumlarda çalışmaları yasaklanan,
sosyal güvenceleri ellerinden alınan binlerce üyemizin yaşadığı bu durumun acilen düzeltilmelidir.

Bugün 3 milyon 130 bin kamu çalışanı içerisinde teknik
hizmetler sınıfına tabi kamu çalışanı sayısı 165 bindir.
Teknik personelin toplam kamu çalışanları içerisindeki
sayısı ortalama % 5 düzeyinde olup oldukça yetersizdir.
Buna rağmen pek çok alanda yeni atama yapılmamakta
ve mevcut kamu çalışanlarının iş yükleri artırılmaktadır.
Güvenceli kadrolu atama yerine, esnek, kuralsız ve sözleşmeli usulle yapılan görevlendirmeler kamusal istihdam
politikası haline getirilmiştir. Bu anlayış, emeğimizi değersizleştirdiği gibi, geleceğimizi de güvencesizleştirmektedir.
Son yıllarda Türkiye’nin yaşadığı en büyük sorun “liyakat”
sorunudur. Kamudaki atama ve yükselmelerin temel ölçütü liyakat değil, siyasal sadakat haline gelmiştir. Bu durum kamu hizmetinin niteliğini düşürdüğü gibi, iş barışını
da ortadan kaldırmaktadır.
Siyasal gerekçelerle yapılan görev değişiklikleri ile meslektaşlarımızın çalışma yaşamı güçleştirilirken, kamudaki
kurumsal hafıza da yok edilmektedir.
Kamudaki iş barışını yok eden diğer önemli sorun da
“statü” meselesidir. Aynı işi yapıp, statü farklılığı nedeniyle farklı ücret alan çok sayıda mühendis, mimar ve şehir
plancısı bulunmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek
için kadro görev tanımları, mesleki eğitime, uzmanlıklara,
deneyim ve bilgi birikimine saygı temelinde düzenlenmelidir. “Eşit işe eşit ücret ilkesi” kamu istihdamının temeli
hale getirilmelidir.
Kamudaki kadro ve statü farklılıkları, emeklilikle birlikte
çok daha belirgin bir nitelik kazanmaktadır. Üst düzel bir
yönetici kadrosundan emekli olmamış tüm meslektaşlarımız, emeklilik sonrası büyük bir geçim sıkıntısıyla karşı
karşıya gelmektedir.
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Kanun Hükmünde Kararnamelerle keyfi ve hukuksuz biçimde ihraç edilen emekçiler görevlerine geri dönmesi
sağlanmalı ve hak kayıpları telafi edilmelidir.
Bizler TMMOB olarak mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının, ülkenin genel sorunlarından ayrılamayacağını söyleyen bir anlayışı savunuruz. Bunun anlamı, üyelerimiz için iyi ve doğru olanın, toplumun genel
çıkarı için de iyi ve doğru olduğudur. Aynı şekilde toplumun genel çıkarı için iyi ve doğru olan da, üyelerimiz
için de iyi ve doğrudur. Bu durum TMMOB’nin 1970’li
yıllardan bugüne taşıdığı mücadele diyalektiğidir.
Bizler dün olduğu gibi bugün de üyelerimizin, ülkemizin
ve mesleğimizin geleceğini savunmaya devam edeceğiz.
Karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi
anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe
ve barış içinde yaşamayı; olduğu piyasa anlayışına karşı
eşitliği ve adaleti savunmaya devam edeceğiz.
Emekçi sınıfların haklar mücadelesine; halkımızın işsizlik,
yoksulluk ve yolsuzlukla mücadelesinde taleplerine sahip
çıkmaya devam edeceğiz.
Çalıştayımızın düzenlenmesinde emeği geçen düzenleme
kurulu üyelerimize hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.
Burada yürütülecek tartışmaların sorunlarımızın çözümüne ve örgütlülüğümüzün büyütülmesine katkı vereceğine olan inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü,
Yaşasın Mücadelemiz!”

TMMOB’den

2019 YILI BÜTÇESİ, KRİZİN FATURASINI HALKA ÖDETEN BİR BÜTÇEDİR!
HALK İÇİN BÜTÇE İSTİYORUZ!
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM’de görüşmeleri devam eden 2019 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçesi’ne ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 17 Aralık 2018 tarihinde bir
açıklama yapıldı.
Ülkemiz derin bir ekonomik bunalımın içinden geçmektedir. On altı yıldır uygulanan çarpık ekonomi politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu iktisadi bunalım,
halkımızın bugünü ve yarınını ağır bir biçimde tehdit etmektedir. Tepeden tırnağa dışa bağımlı hale getirilmiş ve
üretim gücü büyük ölçüde tahrip edilmiş ekonomimizde
bu on altı yıldır uygulanan politikalar işsizlik ve yoksulluk
üretmiş ve bugün ekonomik krize neden olmuştur.
Ülkemizin giderek daha derinlerine ilerlediği bu ekonomik bunalımdan çıkışa yönelik iktidar tarafından tek bir
adım atılmazken, krizin faturası da emeğiyle geçinenlere ödetilmeye çalışılmaktadır. TBMM’de görüşülmeye
devam edilen 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi de bu
çerçevede krizin tüm yükünü emekçilerin omuzlarına
yükleyecek bir içeriğe sahiptir.
On altı yıldır toplumun en geniş ve ilgili kesimlerinin müzakere, katkı ve onayına başvurulmadan, antidemokratik
bir şekilde hazırlanan bütçe, bu yıl da içeriğe dair itirazlara ve haklı taleplere kulağını tıkayan bir anlayışla hazırlanmıştır. Özellikle kriz koşullarının emekçiler üzerinde
yarattığı tahribat görmezden gelinmekle kalmamış, vergi
yükü ağırlaştırılmış, sosyal harcamalar daha da kısılmıştır.

Emekçilerin Vergi Yükü Artıyor!
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne göre,
2019 yılında bütçe gelirlerinin yüzde 17 artırılarak 880
milyar lira olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Bütçe gelirlerinin genelde büyük bir kısmını oluşturan vergi
gelirlerinin 2019 yılında yüzde 86’sını oluşturması beklenmekte ve yüzde 20’lik bir artışla 756 milyar 495 milyon lira olması teklif edilmektedir.
Ülkemizde gelir adaletsizliğini artıracak biçimde uygulanan vergi politikası, vergi yükünün büyük bir kısmını işçi
ve emekçilere yıkmaktadır.
Kurumlar Vergisi artışı yüzde 10 ile sınırlı tutulurken,
çoğu işçi ve emekçiden tahsil edilen gelir vergisindeki artış yüzde 25’e sıçramıştır. Oysa ülkemizde kriz ile birlikte
enflasyon yüzde 20’lerin üzerinde bir seviyede kalıcı hale
gelmiş, işsizlik yüzde 11’in üzerini zorlar hale gelmiştir.
Ücretli kesim bugün temel ihtiyaçlarını bile ödeyemez
haldedir.
Bu koşullar altında işçiyi, emekçiyi korumak yerine bütçe, emekçiler üzerindeki vergi yükünü daha ağır hale getirmektedir.
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Düşük gelirli vatandaşların bütçesinde, yüksek gelirlilere
göre daha fazla yer tutan dolaylı vergiler, toplam vergilerin yüzde 70’ini oluşturmaya devam etmekte; Özel Tüketim Vergisi’nde 2018’e göre bu yıl yüzde 15,32 artış,
ithalde alınan KDV’de yüzde 25 artış, yurt içi ürünlerden
alınan KDV’de ise yüzde 18’lik bir artış önerilmektedir.
Faize, Sermayeye, Diyanete Bütçe Var Sosyal
Harcamalara Yok!
Bütçe giderleri ise 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde
17’lik bir artış öngörülerek 960 milyar 976 milyon TL büyüklüğünde belirlenmiştir. Bütçe giderlerinin nereye ve
hangi kesimlere yapıldığı ise özel olarak dikkat edilmesi
gereken önemli bir noktadır.
2018 yılı faiz harcamalarının tahmini gerçekleşmesinin
bütçe payı yüzde 9 iken, 2019 yılı için yüzde 12’ye çıkması ve faiz harcamalarının yüzde 54 artması beklenmektedir.
Bunun yanı sıra, konu eğitim, sağlık, barınma gibi sosyal
harcamalara geldiğinde “kemer sıkma politikası” uygulayan iktidarın, konu yandaş müteahhitler olduğunda bütçe
olanaklarını sınır tanımadan aştığı açıktır.
‘Sadece parası olan geçsin’ denilen Kamu Özel İşbirliği
(KOİ) projeleri için vaat edilen garantiler için 2018 yılında
bütçeden 6,2 milyar TL ayrılmıştı.
KOİ adı altında bir avuç müteahhitte kâr transferinin gerçekleştiği bu ödenek 2019 yılında bütçe kalemlerinden
çıkarılmış ve transfer edilecek tutar halktan gizlenmiştir.
Diğer yandan 2019 Bütçe Kanunu Teklifine göre en büyük bütçe artışı yapılan kurumlardan biri Diyanet İşleri
Başkanlığı, diğeri ise Cumhurbaşkanlığı’dır.
Diyanet bütçesi 2018’e göre yüzde 34 artırılırken,
Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılı bütçesi bu yıla göre 3,3
kat, yani yüzde 233 oranında artırılarak 845 milyon liradan, 2 milyar 819 milyon liraya çıkarılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde yüzde 23 artış yapılmış,
fakat bu artışın çoğu imam hatip ortaokulları ve liselerinden sorumlu Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bütçesindeki artıştan kaynaklanmıştır.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne her yıl rekor düzeyde bütçe ayıran iktidar 2017’de 3 milyar 946 milyon lira
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ayırdığı bütçeyi 2019’da 8 milyar 679 milyon liraya çıkarmaktadır.
Üreten, Sanayileşen, Kalkınan bir Türkiye
İstiyoruz!
Ülkemizin bugün içinden geçtiği kriz süreci, üretimsizliğin ve sanayisizleşmenin bir sonucudur.
Bütün “yerli ve milli” söylemlere karşın öz kaynaklara
dayalı bir üretim ve sanayileşme hedefinden vazgeçen,
ranta ve kayırmacılığa dayanan bir anlayıştan kaynaklanmaktadır. Bu anlayış her yıl olduğu gibi bu yıl da bütçeye
yansımıştır.
Üçüncü çeyrek büyüme oranlarından görüldüğü gibi,
sanayi artık üretemez hale gelmiş ve sanayi üretim endeksi negatif seviyeye düşmüştür. İktidarın, yaşanan bu
gerilemeyi tersine çevirecek bir planı olmadığı bütçeden
de anlaşılmaktadır.
Kaldı ki tüm dünya yapay zekâ, nesnelerin interneti gibi
üretimde ileri teknoloji boyutunu tartışırken, ülkemizde
milli gelir içindeki payı günden güne eriyen sanayiye bütçeden neredeyse pay ayrılmamaktadır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi 2019’da yüzde 4
düşüşle 8 milyar 141 milyon liradan 7 milyar 784 milyon
liraya indirilmiştir.
Sonuç olarak halk için, toplumsal gereksinimler için hazırlanması gereken bütçenin, tam tersi bir şekilde rejimin
çıkarları doğrultusunda yapılan harcamaların faturasını
halka çıkarma anlayışıyla hazırlanmış olduğu görülmektedir.
Ülkemizin yaşadığı kriz sürecini göz ardı eden, halkın
yaşadığı işsizliği, hayat pahalılığını ve yoksulluğu artıracak
etkiye sahip bir bütçe hazırlanmıştır.
Sanayisizleşmenin ağır sonuçları görüldüğü halde, daha
ağır maliyetler üretme pahasına dışa bağımlı politikalara
bütçe üzerinden de ‘devam’ denilmiştir.
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu bağıtlanmadan
önce ülkemizi yokuşa sürükleyen politikalardan vazgeçilmeli, bütçe toplumsal fayda gözetilerek, demokratik bir
süreçle hazırlanmalıdır.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB KESK’İN ADANA BÖLGE MİTİNGİNE DESTEK VERDİ
Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu’nun (KESK) “Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte
Mücadeleye” şiarıyla düzenlediği Adana Bölge Mitingi çok sayıda emekçinin katılımı ile 15 Aralık 2018 tarihinde
gerçekleştirildi.
Büyük bir coşkunun hakim olduğu bölge mitinginde Krizin
faturasını ödemeyeceklerini belirten emekçiler, “KHK’lar
ile iş güvencemizi ortadan kaldırdılar. Boyun eğmiyoruz,
KHK’lar gidecek ve biz döneceğiz” dedi.
Mitinge Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Odaların Adana temsilcileri ve yöneticileri, çok sayıda
kamu çalışanı mühendis, mimar ve şehir plancısı da destek verdi.
TMMOB’nin başlattığı “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize Ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” kampanyası
kapsamında katılınan KESK Adana Bölge Mitingi’nde,
TMMOB Yöneticileri kampanyanın ana hatları ve talepleri ifade ederek mühendis, mimar ve şehir plancılarının
haklarına sahip çıkmak için ülke çapında yürütülen kampanya sürecine ilişkin bilgi verdi.
TMMOB’nin “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize Ve
Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” ana başlığı ile yürüttüğü
kampanyanın beş alt başlığı şöyle sıralandı;
1. SGK’yı Göreve Davet Ediyoruz! Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücretlerine
İlişkin Protokol İvedilikle Tekrar Yürürlüğe Konulmalıdır!
2. Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Ücretleri ve Özlük Hakları İyileştirilmeli, Emeklilerin
Koşulları İnsanca Yaşam Düzeyine Çekilmelidir!

3. OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve
Şehir Plancıları Bütün Hakları ile İşlerine İade Edilmelidir!
4. TMMOB Yasasını Değiştirmeyi Amaçlayan Girişimlere
Son Verilmelidir!
5. Kriz Karşısında Emeğin Hakları Korunmalıdır!
Çok sayıda Emek ve Demokrasi Bileşeni Temsilcisinin
katıldığı ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı miting
alanına “Yaşasın emek ve demokrasi mücadelesi”, “Yoksullaşmaya, işsizleşmeye ve güvencesizliğe karşı birlikte
mücadele” ve “KHK’lar gidecek biz döneceğiz” pankartları asıldı.
Miting, konuşmaların ardından bir konserle son buldu.
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TMMOB ÜCRETLİ ÇALIŞAN-İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR
PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
TMMOB Ücretli Çalışan-İşsiz Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı 22 Aralık 2018 tarihinde
İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Salonu’nda düzenlendi.
TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu kararları uyarınca, Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip
Çıkıyoruz kampanyası kapsamında gerçekleştirilen Çalıştay, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
açılış konuşmasıyla başladı.
Açılış konuşmasının ardından Çalıştay’ın ilk oturumunda
Gamze Yücesan Özdemir “Ekonomik Kriz ve Emek”
başlıklı sunum gerçekleştirdi. İkinci Oturumda ise Serkan Öngel “Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları:
Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent” başlıklı sunum gerçekleştirdi ve dinleyicilerin soru ve katkılarının ardından
öğle yemeği arası verildi. Çalıştay’ın öğleden sonraki ilk
oturumunda ise TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül
tarafından “TMMOB ile SGK Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü Süreci” hakkında sunum ve değerlendirme
yapıldı. Çalıştayın son oturumunda ise Ücretli Çalışanİşsiz Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının sorunları ve
örgütlenme üzerine forum gerçekleştirildi. Forumda şu
başlıklar ele alındı:
- İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin ülkemize - meslek alanlarımıza etkisi, sermaye ülkenin içerisinde bulunduğu krizin yükünü emekçilere ödetme isteği ve işgücünün ucuzlatılması sonucu ile oluşan işsizlik,
- Meslektaşlarımızın çalışma yaşamı, sosyal hayattaki güncel sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri,
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- Ücretli çalışan meslektaşlarımızın örgütlü olarak temel
haklar ve temel ücret mücadelesi, SGK ile imzalanan işbirliği protokolünün SGK tarafından tek taraflı feshi süreci.
Çalıştayda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın yaptığı konuşma şöyle:
“Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Yönetim Kurulu adına selamlıyorum. Ücretli çalışan ve
işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarını
tartışacağımız çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz.
Bugünkü çalıştayımız “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla yürüttüğümüz kampanya kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerin ikincisi. Geçtiğimiz hafta “Kamuda Çalışan Mühendis,
Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları” çalıştayımızı gerçekleştirdik. 5 Ocak’ta da “OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları”
çalıştayımızı gerçekleştireceğiz.
Farklı alanlarda çalışan ve çalışamayan arkadaşlarımızın
sorunlarını ortaya koyacağımız bu çalıştaylarımız 45.
Genel Kurulumuzda aldığımız kararlara dayanmaktadır.
Buralarda yürüttüğümüz tartışmaların örgütsel faaliyetlerimiz açısından ön açıcı olacağına inanıyorum.
Bugün gerçekleştireceğimiz çalıştayımız, ilki 1974 yılında gerçekleştirilen Teknik Elemanlar Kurultayı’na
kadar uzanan bir mücadele birikimine ve deneyimine
dayanmaktadır. TMMOB’nin yeniden kuruluşu diyebileceğimiz o dönemde Birliğimiz bir yandan ülkedeki sıkıyönetim havasının dağıtılarak demokratik bir ortamın
hakim olması için mücadele ederken, diğer yandan da
teknik elemanların sorunlarının çözümü için çabalıyordu.
Bu çabalar sonucu ortaya çıkan Teknik Eleman Kurultayları 1974, 1975 ve 1976 yıllarında gerçekleştirilerek,
teknik elemanların o dönemde önce çıkan “ücret düşüklüğü, işsizlik ve sendikalaşma” gibi sorunları karşısında
TMMOB’nin politikaları belirlenmiştir.

TMMOB’den
1998 yılında gerçekleştirdiğimiz Demokrasi Kurultayı,
1999 ve 2003 yıllarında yapılan Mühendislik, Mimarlık
Kurultayları, 2007 yılında gerçekleştirdiğimiz Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu ile 2009
ve 2012 yıllarında gerçekleştirdiğimiz Ücretli-işsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayları da bu alan
ilişkin önemli tartışmalar yürüttüğümüz etkinlikler oldu.
Kriz dönemleri özellikle ücretli çalışanların ve işsizlerin
sorunlarının daha da katlandığı, yaşamlarının daha da zorlaştığı dönemlerdir. Dolayısıyla bu dönemlerde yeni sorun alanlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi
önemli ve acil bir ihtiyaç olmaktadır. Bu çalıştayımızda
geçmişteki çözüm önerilerimiz ve mücadele geleneğimiz
ışığında yeni fikirler ortaya koyacağız.
Sarsıcı bir kriz döneminden geçiyoruz. Tarihimizde görülmemiş medya manipülasyonlarıyla görünmez kılınmaya çalışılan kriz, TÜİK’in şaibeli rakamlarına bile yansımış
durumda. Geçtiğimiz hafta başında açıklanan verilere
göre Türkiye ekonomisi 3. Çeyrekte % 1,1 küçülmüştür. Üçüncü çeyreği takip eden Ekim ayında sanayi üretimi bir önceki yıla göre % 5,7 daralmıştır. Mart ayında
gerçekleştirilecek seçimler öncesinde Devletin tüketim
harcamaları dışında tüm sektörlerde küçülme daha büyük boyutlardadır.
Ekonomi hızla küçülürken, fiyat artışları ise devam etmektedir. Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyasına, Enflasyon sepetinde etkisi yüksek kalemlerde yapılan vergi indirimlerine rağmen, yıllık enflasyon %21’in
üzerinde seyretmekte, fabrikaların üretimi durdurması,
yatırım projelerinin iptal edilmesi, şirketlerin konkordato
ilanları ve toplu işçi çıkarmaları nedeniyle işsizlik giderek
artmaktadır.
Halkın yaşamını sürdürmesini güçleştiren bu ekonomik
krizin nedeni, yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikalarıdır. Yurt dışından sağlanan sıcak para akışına dayalı
rant ekonomisi, ülkemizde düzenli ve giderek daha sık
aralıklarla krizlere neden olmaktadır. Yaşanan her kriz,
halkın daha fazla yoksullaşmasına, ülke varlıklarının değersizleşmesine neden olmaktadır.
Emeğiyle geçinen kesimlerin krizler karşısında dayanma
gücü azalmakta, krizlerin toplumsal maliyeti artmaktadır. İşsiz kaldığı için, borcunu ödeyemediği için, ailesinin

geçimini sağlayamadığı, çocuklarına bakamadığı için depresyona girenlerin, kendini yakanların, intihar edenlerin
haberleri hepimizin yüreğini acıtmaktadır.
Yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi bu duruma sürükleyen yöneticilerin kriz karşısındaki tutumu, krizin toplumsal sonuçlarını daha da derinleştirmektedir. Kriz
karşısında siyasal iktidarın çözüm önerisi, ekonominin
küçültülerek krizin bedelini emeğiyle geçinen yoksul kesimlere ödetmek olmuştur. Temel ihtiyaç maddelerinin
fiyatları, vergiler ve kredi maliyetleri artarken, yoksul
kesimlere sağlanan sosyal yardımlar, burslar ve sağlık
yardımları giderek azaltılmaktadır. Kriz gerekçesiyle insanlar işsiz bırakılmakta, ücretler baskı altına alınmaktadır. Ülkemiz, sadece parası olanın para kazanabildiği bir
rant ekonomisine mahkum edilmektedir. İşsizlik fonunda
toplanan kaynak, işsiz kalanların hayatlarının idamesi için
değil, bankaların ihtiyaçları için kullanılmaktadır.
Ülkemiz bu denli büyük bir krizle boğuşurken, iktidar
sahipleri “savurganlık” ve “yolsuzluk” içinde yaşamaktadır. AKP’li Belediyelere kadar uzanan bu savurganlık ve
yolsuzluklar, Sayıştay Raporlarında açık biçimde tespit
edilmiştir. Halkı tasarrufa çağıran yöneticiler, büyük bir
şatafat içerisinde yaşamaya devam etmektedir. Ülkeyi
yönetenler lüks içerisinde yaşarken, halkın yoksulluğa
mahkum edilmesini kabul etmiyoruz. Krizin bedelinin
emekçilere ve yoksullara ödetilmesine hayır diyoruz!
Biliyorsunuz bu taleplerimizi kamuoyuyla paylaşabilmek
için 19 Kasım tarihinde yaptığımız basın toplantısıyla bir
kampanya sürecinin içine girdik. Bu doğrultuda ilk olarak
Odalarımız aracılığıyla tüm üyelerimize mektup göndererek yaşadığımız sorunlar karşısında dayanışma ve mücadele çağrısında bulunduk. İl Koordinasyon Kurullarımız
aracılığıyla basın açıklamaları gerçekleştirdik. Kampanya
taleplerimizi içeren broşür ve görseller hazırlayarak sosyal medya platformlarında yaygınlaştırdık.
24 Kasım tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda 2019 yılı
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı asgari ücretinin 4500 TL
olarak karar altına aldık. Bu kararın ardından SGK tarafından geçtiğimiz yıl tek taraflı olarak feshedilen işbirliği
protokolünün yeniden uygulanması için SBK’ya toplu faks
gönderme eylemi gerçekleştirdik. Ve nihayet mecliste
başlayan Bütçe Görüşmeleri öncesinde kamuda çalışan
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meslektaşlarımıza ilişkin taleplerimizi içeren mektubumuzu milletvekillerine gönderdik.
Bizler bilimi ve doğal kaynakları insanlığın hizmetine sunan bir mesleği uyguluyoruz. Toplumsal iş bölümünde
teknik bilginin temsilcisiyiz.
Tarımsal ve sanayi üretiminin itici gücüyüz. Ülke imarında, enerji üretim ve dağıtımının tüm aşamalarında, iletişim sektöründe, madenlerimizin bulunup işletilmesinde
ciddi görevler üstleniyoruz.
Ülke sanayisinin, tarımının, doğal çevrenin, ormanlarımızın, tarihi kültürel varlıklarımızın korunması, geliştirilmesi
ve gelecek kuşaklara taşınması asli sorumluluğumuz.
Bütün bu hizmetler bir bütün olarak düşünüldüğünde
ülkemizin kalkınmasının, halkımızın gönenç içerisinde
yaşamasının, ülke politikalarında, mühendislik-mimarlıkşehir plancılığı hizmetlerine verilen önemle doğru orantılı
olduğu açıkça ortadadır.
Bu gerçekliğe karşın, ülkemizde ne yazık ki, mühendislik,
mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerine verilen önem giderek azalmaktadır.
Özellikle 80’li yıllardan itibaren uygulanan özelleştirmeye, piyasalaştırmaya, kuralsızlaştırmaya dayalı neoliberal
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politikalarla sanayi tesislerimiz, enerji santrallerimiz, iletişim alt yapımız, demir-çelik ve petro kimya tesislerimiz,
tarıma dayalı kuruluşlarımız haraç mezat satılmış ülkemiz
mühendislik alt yapısı aşındırılmıştır. Elde kalan az sayıdaki kuruluş da idari bütünlükleri parçalanarak ve serbestleştirme uygulamalarıyla etkisizleştirilmiştir
Tüm alanlarda ithalata ve fason üretime, taşeronlaşmaya,
kamu ve halka ait arazi ve mülklerin yağmalanmasına dayalı rant eksenli bir ekonomi inşa edilmiştir,
Meslek uygulama alanlarımızda yürüttüğümüz kamusal
birçok hizmet ticarileştirilmiş, mesleğimizin toplumsal
hizmet niteliği aşındırılmıştır.
Bu politikalar sonucu mühendislik hizmetleri gelişmiş ülkelerden Türkiye’ye doğru gerçekleşmekte meslek uygulama alanlarımız gün geçtikçe daraltılmaktadır.
Bütün bu olumsuzluklar yetmezmiş gibi hemen her yasama döneminde çıkartılmaya çalışılan kanunlarla, yabancı
mühendis ve mimarların akademik ve mesleki yeterlilik
aranmadan, yani diplomalarının bile denkliği sorgulanmadan ülkemizde çalıştırılmasının önü açılmak istenmektedir. Bu konuda TMMOB’den görüş alınmasını öngören
TMMOB yasasının ilgili hükümleri dahi ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

TMMOB’den
Kalkınma ve planlama anlayışının tümüyle terkedilmesi,
izlenen üretimden yatırımdan kopuk politikalar, bilim ve
teknolojiye, teknolojik atılımlara gerekli desteğin verilmemesi, bu alanlardaki dışa bağımlılığın daha da pekiştirilmesi, meslektaşlarımızın toplumsal etkinliğini azalttığı
gibi, içinde yaşadığımız toplumun yaşam standartlarını da
kötüleştirmektedir.

Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve geleceğimiz için çıkış
yolu bellidir.
Öncelikle ve ivedilikle ülkemiz kaynaklarının rant ve talan
ekonomisi ile heba edilmesine artık daha güçlü bir şekilde dur demek gerekmektedir.

Tüm bunların yanı sıra üretim-yatırım-eğitim ve istihdam
planlamasından kopuk bir şekilde, alt yapısı ve akademik
kadrosu oluşturulmadan açılan üniversiteler mühendis
sayısının hızla artmasına ve özellikle genç mezunlar arasında derin bir işsizlik sorununun ortaya çıkmasına neden
olmuştur.

Ülkemizin kaynakları, küresel güçlerin baskısından bağımsız bir şekilde değerlendirildiğinde, bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE ve inovasyona ağırlık veren, yerli
yatırımcıyı özendiren ve koruyan, devletin ekonomideki
yönlendiriciliğini artıran, dış girdilere bağımlı olmayan,
öznesine sosyal devlet anlayışını oturtan, istihdam odaklı
ve planlı bir kalkınmayı öngören politikalar uygulandığında, durum değişecektir.

Bu süreç günümüzde 1600 TL asgari ücretle, esnek ve
güvencesiz biçimde istihdam edilen mühendisler gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Planlama, sanayileşme ve kalkınmada halkçı, toplumcu
bir model ve bağımsız bir siyasi irade ile bunu gerçekleştirmek olanaklıdır

Çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, örgütsüzlük,
yetersiz ücret, işsizlik tehlikesi, sigortasız çalıştırılma,
mobing, insan onuruna yaraşır emeklilik sürecini yaşayamama meslektaşlarımızın ortak ve yaygın sorunu haline
gelmiştir.

Bizler TMMOB olarak mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının, ülkenin genel sorunlarından ayrılamayacağını söyleyen bir anlayışı savunuruz. Bunun anlamı, üyelerimiz için iyi ve doğru olanın, toplumun genel
çıkarı için de iyi ve doğru olduğudur.Aynı şekilde toplumun genel çıkarı için iyi ve doğru olan da, üyelerimiz için
de iyi ve doğrudur. Bu durum TMMOB’nin 1970’li yıllardan bugüne taşıdığı mücadele diyalektiğidir.

Bunlara ek olarak, pek çok mühendis, mimar ve şehir
plancısı arkadaşımız mesleki yetersizlik sorunları; fazla
mesailerde ücret verilmemesi; fazla çalıştırma, iş saatleri
ihlali; sosyal hak ihlalleri ve özlük haklarına yönelik sorunlarla yüz yüzedir.
Krizde yoğunlaşan işsizlik tehdidi ile yeni mezunların
tecrübesizliği daha kolay suiistimal edilmekte ve çalışma
hayatına devam eden meslek mensuplarımız daha düşük
ücretlerle çalışmak zorunda kalmaktadır.
Bildiğiniz gibi üyelerimizin temel ücret hakkını güvence
altına almak amacıyla TMMOB ve SGK arasında imzalanan “Asgari Ücret Protokolü” iktidarın emekçilere dönük politikalarının sonuçlarından biri olarak SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.
İçinden geçtiğimiz kriz, yaşadığımız sorunların hayatımıza
etkilerini daha da büyütmektedir.
Bu durum, bizim gibi mesleki demokratik kitle örgütlerinin üyelerinin çıkarlarını korumak için üstlenmesi gereken sorumluluğu daha da artırmaktadır.

Bizler dün olduğu gibi bugün de üyelerimizin, ülkemizin
ve mesleğimizin geleceğini savunmaya devam edeceğiz.
Karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi
anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe
ve barış içinde yaşamayı; paranın tek egemen güç olduğu
piyasa anlayışına karşı eşitliği ve adaleti savunmaya devam
edeceğiz. Emekçi sınıfların haklar mücadelesine; halkımızın işsizlik, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadelesinde taleplerine sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Çalıştayımızın düzenlenmesinde emeği geçen düzenleme
kurulu üyelerimize hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Burada yürütülecek tartışmaların sorunlarımızın
çözümüne ve örgütlülüğümüzün büyütülmesine katkı
vereceğine olan inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü,
Yaşasın Mücadelemiz!”
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İSTANBUL İKK: BİNLERCE KİŞİ, EMEĞİN HAKLARI İÇİN
BAKIRKÖY’DE BULUŞTU!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla düzenlenen İstanbul Bölge Mitingi, 22 Aralık 2018 tarihinde
Bakırköy’de gerçekleştirildi.

İstanbul Bakırköy’de binlerce kişinin katılımı ve büyük bir
coşkuyla gerçekleşen mitingde, TMMOB üyeleri “Krize
Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz!” pankartıyla yürüdü.
Ortak açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezenyaptı. AKP İktidarının uyguladığı politikalarla, krizin faturasının emekçilere çıkarıldığının ifade edildiği açıklamada,
“Üçte ikisi özel sektöre ve bankalara ait 467 milyar do-

lar dış borç 81 milyona ödetilmek isteniyor. Küçük bir
azınlığın borcunu, zamlarla, adaletsiz vergilerle, işsizlik
tehdidiyle halkın yüzde 99’u olarak bizlerin sırtına yıkılmaya çalışıyorlar. İşçilerin kıdem tazminatını fonla, kamu
emekçilerinin iş güvencesinin son kırıntılarını esnek, performansa dayalı çalışmayla, kamusal emeklilik ve sosyal
güvenlik hakkımızı ise üç yıl süreli zorunlu bireysel emeklilik sistemi ile yok etmeyi planlıyorlar.” denildi.

TTB MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİNİN
YARGILANDIĞI DAVANIN İLK DURUŞMASI YAPILDI
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyelerinin yargılandığı davanın ilk duruşması 28 Aralık 2018 tarihinde
gerçekleştirildi. Destek olmak için TMMOB ve pek çok kurum temsilcisi mahkeme salonunda hazır bulundu.
“Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı basın açıklamaları nedeniyle yargılanan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin ilk duruşması Ankara 32’nci Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülü. TMMOB Başkanı Emin
Koramaz’ın da bulunduğu duruşmada çok sayıda kurum
temsilcisi TTB Merkez Konseyi üyelerine destek için
hazır bulundu. Kimlik tespiti ve savunmaların ardından
yargılanan hekimler ve avukatları, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını “Suç işlediğimizi düşünmüyoruz,
o yüzden kabul etmiyoruz” diyerek reddetti. Mahkeme
heyeti duruşmayı 20 Mart’a erteledi.
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2019 UMUDUN YILI OLSUN!
TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB örgütlülüğüne ve kamuoyuna yeni yıl mesajı yayınladı:

Hâlâ bir umut var mıdır, kalmış mıdır yani?
Geleceğimiz için umut var mıdır, çocuklarımızın yarınları, yarım kalmış düşlerimiz için?
Yağmalanan kentlerimiz için umut var mıdır, kesilen ağaçlarımız, yıkılan parklarımız için?
Kirletilen doğamız için umut var mıdır, kurutulan nehirlerimiz, toprak doldurulan kıyılarımız için?
Özelleştirilen fabrikalarımız için umut var mıdır, içi boşaltılan kurumlarımız, satılan madenlerimiz
için?
Üniversitelerimiz için umut var mıdır, karakola çevrilen kampüslerimiz, ayaklar altına alınan bilim
için?
İşçiler için umut var mıdır, mezarlığa dönen şantiyelerimiz, yok sayılan alın terimiz için?
Kadınlar için umut var mıdır, görünmeyen emeğimiz, çiğnenen haklarımız için?
Demokrasi için umut var mıdır, elimizden alınan özgürlüklerimiz, sözde kalan eşitliğimiz için?
Adalet için bir umut var mıdır, iktidarın sopasına dönen hukuk, saray güdümlü mahkemeler için?
Barış için umut var mıdır, bin yıllık kardeşliğimiz, bir arada yaşamamız için?
Arkadaşlık için umut var mıdır, kapıdan buyur edilen komşuluk, bir ömür boyu süren sırdaşlık
için?
Nezaket için bir umut var mıdır, beklentisiz sunduğumuz şefkat, yüreğimizdeki sevgi için?
Hâlâ bir umut var mıdır, kalmış mıdır yani? Küçücük de olsa…
Umut var elbette!
Umut ki en ustasıdır düştüğü yerden ayağa kalkmaların ve en hızlısıdır ileri atılmaların, onu kaybettiğimiz geçmişe değil, kazanacağımız geleceğe bakarak görebiliriz ancak…
Kırgınlıklarımıza değil coşkumuza bakarak, çıkmaz sokaklara değil açık denizlere bakarak, tutsaklığımıza değil sere serpeliğimize bakarak görebiliriz umudu! Birbirimize tutunarak, birbirimizden
güç alarak…
Umut var elbette!
Biz varsak umut da var.
2019 yılı umudun, mücadelenin ve sevginin yılı olsun…
Herkese iyi yıllar!

TMMOB YÖNETİM KURULU
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Aralık
2018
Günce

01 Aralık Cumartesi
Kocaeli Şube Geleneksel Gecesi TRPY BY
WYNDHAM Otelinde gerçekleştirildi. Geceye Oda
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin katıldı.
Zonguldak Şube Yerel Öğrenci Üye Kurultayı'na
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk ve
Oda Teknik Görevlisi Hüseyin Cem Şavur katıldı.
İzmir Şube Geleneksel Gecesi Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi İzmir Salonu’nda gerçekleştirildi.
Geceye Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener
katıldı.
3 Aralık Pazartesi
MİEM Çalışma Grubu toplantısı Oda Merkezi'nde
gerçekleştirildi.
4 Aralık Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda
Enerji Çalışma Grubu’nun hazırladığı Yerel Yönetimler ve Enerji Bildirgesi'ni kamuoyu ile paylaştı.
7 Aralık Cuma
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Mersin Şube Geleneksel Gecesi Marehan Convention Center'da gerçekleştirildi. Geceye Oda Başkanı
Yunus Yener katıldı.
8 Aralık Cumartesi
İzmir Şube Yerel Öğrenci Üye Kurultayı'na Oda
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk ve Oda
Teknik Görevlisi Hüseyin Cem Şavur katıldı.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve TMMOB
Makina Mühendisleri Odası tarafından 18-20
Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen Asansör
Sempozyumu'nun sonuç bildirgesi açıklandı.

42

bülten 247
ocak 2019

Edirne Şube Geleneksel Gecesi, Çorlu Shilla
Otel'de gerçekleştirildi. Geceye Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için 7-8 Aralık 2018 tarihinde Baca Kontrolü Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi yapıldı.
10 Aralık Pazartesi
TMMOB’de gerçekleştirilen Doğa Ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu
Üyesi İsmail Odabaşı katıldı.
11 Aralık Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Kayseri Şube Yerel Öğrenci Üye Kurultayı Şube Binasında gerçekleştirildi.
12 Aralık Çarşamba
Türk Standartları Enstitüsünde, düzenlenen “TS
825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” konulu toplantıya
Odamız adına Ömer Ünal ve Derya Baran katıldı.
TMMOB’de gerçekleştirilen Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu üyesi Harun Erpolat katıldı.
13 Aralık Perşembe
Ankara'da 13 Aralık 2018 sabahı yaşanan Tren Kazası hakkında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
ve KESK'e üye Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından ortak basın toplantısına Oda Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.
Ankara Şube 26. Dönem Şube Danışma Kurulu
Toplantısına TMMOB Başkanı Emin Koramaz, Oda
Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreteri
Elif Öztürk, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu katıldı.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 13 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da meydana gelen Yüksek
Hızlı Tren kazası üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Günce

TMMOB’de gerçekleştirilen Mevzuat İzleme ve
Geliştirme Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.
14 Aralık Cuma
Adana Şube Geleneksel Gecesi, Anemon Otel'de
gerçekleştirildi. Geceye Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener katıldı.
15 Aralık Cumartesi
Bursa Şube Geleneksel Gecesi, Podyum Davet'te
gerçekleştirildi. Geceye Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener katıldı.
İstanbul Şube Yerel Öğrenci Üye Kurultayı'na Oda
Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk ve Oda Teknik Görevlisi Hüseyin Cem Şavur katıldı.
Diyarbakır Şube Yerel Öğrenci Üye Kurultayı'na
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Yıldırım ve İsmail
Odabaşı ve Oda Teknik Görevlisi Meltem Özdemir
katıldı.
Kocaeli Şube Yerel Öğrenci Üye Kurultayı'na Oda
Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin katıldı.
Eskişehir Şube Yerel Öğrenci Üye Kurultayı'na Oda
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.
TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir
Plancılarının Sorunları Çalıştayı İnşaat Mühendisleri
Odası Rüştü Özal Salonu'nda düzenlendi. Odamızdan Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Odamız Bilgisayar Eğitimlerine yönelik olarak yapılan toplantı Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya MİEM Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Soğancı ile Oda Teknik Görevlileri Evren Sağ ve Meltem
Özdemir katıldı.
Odamızın her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları ve analizleri
bülteninin 44’üncüsü yayımlandı.
TMMOB’de gerçekleştirilen KHK ile İhraç Edilen
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu
toplantısına Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri
Tekin katıldı.
20 Aralık Perşembe
Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi Sorumluları
Toplantısı, Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya MİEM Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Soğancı ile Oda Teknik Görevlileri Evren Sağ ve Meltem
Özdemir katıldı.
TMMOB’de gerçekleştirilen Ücretli, İşsiz ve Emekli
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu
toplantısına Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri
Tekin katıldı.

18 Aralık Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

21 Aralık Cuma
Ankara Şube Geleneksel Gecesi, Wonders’de
gerçekleştirildi. Geceye, TMMOB Başkanı Emin Koramaz, Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Bedri Tekin, Oda Yönetim Kurulu Üyesi
Harun Erpolat ve Oda Müdürü Arife Kurtoğlu katıldı.
Edirne Şube Yerel Öğrenci Üye Kurultayı'na Oda
Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk ve Oda Teknik Görevlisi Hüseyin Cem Şavur katıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne atanan Sedat Yenidünya'yı Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Bedri Tekin ile Oda Teknik Görevlisi Bülent Göksülük
makamında ziyaret etti.

19 Aralık Çarşamba
Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu
13. toplantısını Oda Merkezinde gerçekleştirdi.
Antalya Şube Yerel Öğrenci Üye Kurultayı'na Oda
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin katıldı.

22 Aralık Cumartesi
TMMOB Ücretli Çalışan-İşsiz Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı, İMO Rüştü Özal
Salonu'nda düzenlendi. Oda Yönetim Kurulu üyeleri,
Oda Çalışanları ve üyelerimiz katıldı.

17 Aralık Pazartesi
Japonya'nın önde gelen TV yayıncılarından TBC
(Tokyo Broadcasting Corporation); Japon şirketlerince finanse edilmesi öngörülen Sinop Nükleer
Santral Projesinin geleceği hakkında Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz
Türkyılmaz ile röportaj gerçekleştirdi.
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Bursa Şube Yerel Öğrenci Üye Kurultayı'na Oda
Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk ve Oda Teknik Görevlisi Hüseyin Cem Şavur katıldı.
Gaziantep Şube Yerel Öğrenci Üye Kurultayı'na
Oda Teknik Görevlisi Meltem Özdemir ve Oda Yayın
Görevlisi Yılmaz Eren katıldı.
23 Aralık Pazar
Ankara Şube Yerel Öğrenci Üye Kurultayı'na Oda
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk ile Oda
Teknik Görevlileri Hüseyin Cem Şavur ve Meltem Özdemir katıldı.
25 Aralık Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
26 Aralık Çarşamba
TMMOB’de gerçekleştirilen Kamuda Çalışan Mü-

hendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma
Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Şahin katıldı.
27 Aralık Perşembe
Oda Yönetim Kurulu, yeni yıl nedeniyle Oda Örgütlülüğü, Oda Üyeleri ve çalışanlarımıza dönük yeni
yıl kutlama mesajları yayınladı.
TMMOB’de gerçekleştirilen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin katıldı.
28 Aralık Cuma
Oda Yönetim Kurulu ve Ankara Şube Yönetim Kurulu ile Oda Merkezi ve Ankara Şube çalışanları Oda
Merkezi'nde düzenlenen yeni yıl kokteylinde birararaya geldi.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELERİ GENEL
MOBİL AĞI HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

F

arklı seviyelerde nesne
ya da insan ağ yapılarının
meydana
getirilmesi,
günümüz gelişmiş sanayi
toplumlarının bir stratejisi
olup, yakın bir gelecekte
de dünya çapında giderek
yaygınlaşacaktır. Dünyadaki
bu ve benzeri gelişmeleri
en güncel haliyle takip
eden Makina Mühendisleri
Odası’nın
47.
Dönem
projelerinden bir tanesi de
buna uygun genel bir mobil
ağ yaratmaktır. Üyelerimizden
oluşan muazzam bir dijital
ağ yaratmak ve süreçleri
daha etkin bir şekilde
yönetmek için, “Makina Mobil”
olarak tanımladığımız projemizi
hayata geçirmekteyiz. “Makina
Mobil”, adından da anlaşılacağı
üzere, cep telefonlarında kullanılan
mobil bir uygulamadır. İstanbul,
Ankara,
Adana
şubelerimizde
kullanılan “Makina Mobil”, Kocaeli,
Bursa şubelerimizin ardından diğer
şubelerimizde de en kısa sürede
hayata geçirilecektir.
“Makina Mobil”, Oda üyelerinin şube
faaliyetlerinden haberdar olmaları ve
daha hızlı iletişim kurabilmeleri için
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tmmob
makina mühendisleri odası

geliştirilmiş mobil bir ağdır. Bu ağ,
her üyemiz tarafından bireysel olarak
mobil cihazlara kurulan bir uygulama
aracılığıyla
çalıştırılabilmektedir.
“Makina Mobil” uygulamamız şu
an itibarıyla hizmete geçmiş olup
aşağıdaki bağlantıları kullanarak
uygulamayı
mobil
cihazınıza
indirilebilirsiniz:
•

IOS işletim sistemi için:
https://goo.gl/pBb1du

•

Android işletim sistemi için:
https://goo.gl/SmKQTX

“Makina Mobil” uygulamasının
modül ve işlevlerini www.mmo.
org.tr/ankara/duyuru/dijitaldonusum-uygulamasi-makinamobil-kullanimda
linkinde
yer alan kullanım kılavuzundan
öğrenebilirsiniz.
“Makina
Mobil”
uygulaması
hakkında daha fazla bilgi edinmeniz
veya herhangi bir problemle
karşılaşmanız durumunda Makina
Mühendisleri Odası’na bağlı ilgili
şubelerimizle doğrudan bağlantıya
geçebilirsiniz.

