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OYLARIMIZI
DEMOKRASİ İÇİN,
HALKÇI TOPLUMCU YEREL YÖNETİMLER İÇİN KULLANACAĞIZ
TMMOB her yılın ilk aylarında olduğu gibi bu yıl da
Odalarımızın üye sayılarını açıkladı.

Bu vesileyle Enerji Çalışma Grubumuza üretken çalışmaları için teşekkür ediyoruz.

Açıklamaya göre TMMOB’ye bağlı Odaların toplam
üye sayısı 558 bin 954’e ulaştı.

		

Oda üyelerinin 125 bin 954’ü kadınlardan, 433 bini
de erkeklerden oluşuyor. TMMOB içinde İMO’dan
sonra en fazla üyesi olan Odamızın ise 10 bin 766’sı
kadın, 101 bin 50’si erkek olmak üzere toplam 111
bin 816 üyesi bulunuyor.
		

*

*

*

Odamızın asli işlevleri arasında yer alan meslek içi
eğitimler konusuna ve MİEM Çalışma Grubumuz
kanalıyla kurs ve eğitimleri nicelik ve nitelik olarak
geliştirme faaliyetlerine geçen sayımızda değinmiştik.
Bu çalışmalar somut bir ürün daha verdi ve Bursa’da
faaliyet gösterecek ancak diğer Şubelerimizle birlikte Türkiye genelinde hizmet sunacak olan Kaynak
Eğitim ve Muayene Merkezi/KEMM’in kurulduğunu memnuniyetle belirtmek isteriz.
		

*

*

*

Odamızın Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler
ve Yapılması Gerekenler Üzerine Oda Raporu’nu
da bu ay kamuoyuna açıkladık.
Raporda 2018 yılı içinde elektrik ve doğalgaz fiyatları ile tarifelerdeki değişiklikler ve fiyat artışlarının
teknik ve ticari nedenleri irdelenmiş, elektrik ve
doğalgaz maliyetlerini azaltmaya yönelik öneriler
geliştirilmiştir.
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31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla Oda Enerji Çalışma Grubumuzun hazırladığı “Yerel Yönetimler ve
Enerji Bildirgesi”ni yayınladığımız biliniyor.
Üst birliğimiz TMMOB ise kapsadığı bütün meslek
alanlarından hareketle bir seçim bildirgesi yayınladı.
“TMMOB Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi
2019” toplumsal yaşamın bütünüyle doğrudan bağlantılı olan meslek alanlarımızdan hareketle halkçı
toplumcu katılımcı bir yerel yönetim anlayışını ayrıntılı olarak ifade ediyor.
Bildirge gerek Odamızdan-Şubelerimizden gerekse
internet sitelerimizden temin edilebilmektedir.
Bildiğimiz üzere 31 Mart seçimleri yerel seçimleri
aşan genel siyasi bir anlam ihtiva etmektedir.
Seçimler antidemokratik yönetim anlayışını savunan, kamu kaynaklarını talan eden ve halka işsizlik,
yoksulluk, zamlar ve pahalılıktan başka bir şey vadetmeyen iktidarı geriletmenin önemli bir uğrağıdır.
Üyelerimizin bu bilinçle oy kullanacağından
ve oylarına/sandıklarına sahip çıkacaklarından
eminiz.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

DİYARBAKIR ŞUBE PLAKET TÖRENİ
Oda Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Odabaşı, 2 Şubat Cumartesi günü Diyarbakır
Şube Plaket törenine katıldı. Törende meslekte 25., 40. ve 50. yılını dolduran üyelerimize plaket takdim edildi.
Törende, Odamıza, mesleğimize ve meslektaşlarımıza
emek veren meslekte 25.yıl 40. ve 50 yılını dolduran
üyelerimiz ile Onur Kurulu üyelerimiz, Denetleme Kurulu
üyeleri ve 11. Dönem Şube Yürütme ve Yönetiminde yer
yöneticilere katkılarından dolayı onur plaketleri verildi.
Etkinlik, Plaket takdiminin ardından verilen kokteyl ile
son buldu.

Bu vesileyle bütün büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı
emeklerinden dolayı yürekten kutluyor, sizleri var
gücümüzle alkışlıyor, iyi ki varsınız diyorum.
65. yılına giren Odamızın kuruluşunda 902 olan üye
sayımız bugün 110 bine ulaşmıştır.

Bağlı

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 ve 700’den fazla
çalışanımız bulunmaktadır.

Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla,
dostlukla selamlıyorum.

Ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz onlarca
kongre, kurultay, sempozyum; binlerce kurs, seminer,
söyleşi, panel etkinlikleri ile büyük bir örgütlülüğe ulaşmış
durumdayız.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener'in
yaptığı konuşma;
"Diyarbakır
Şubemizin
ve
Şubemize
Temsilciliklerimizin Değerli Yöneticileri,
Değerli Meslektaşlarım,

Odamızın 65., Diyarbakır Şubemizin 33. kuruluş
yıldönümü ve meslek hayatında on yılları geride
bırakan meslektaşlarımızın onurluklarını alacak olmaları
vesilesiyle düzenlenen geleneksel gecemize ben de hoş
geldiniz diyorum.
Aranızda geride bıraktığımız 64 yıllık tarihe tanıklık
eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman
ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte 25. yıl,
40. yıl, 50. yıl onurluğunu alacaklar var.

Üyelerimizin tüm uzmanlık alanlarını kapsayacak şekilde
MİEM eğitim programlarını genişletmek üzere çalışmaları
da sürdürüyoruz.
Odamız, kamusal sorumlulukla yürüttüğümüz mesleki
denetim, periyodik kontrol ve diğer mesleki etkinlikler
ile kamuoyunda saygın bir konuma ulaşmış; Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin en büyük Odası
haline gelmiştir.
Ulaştığımız Oda yapısı ve mesleki hizmet düzeyinden
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dolayı bütün emeği geçenler olarak gurur duyabiliriz.
Odamız, bildiğiniz gibi emperyalizme ve sömürgenlere
karşı emekten, halktan yana bir çizgiye sahiptir.
Odalarımız mesleği, meslek onurunu, itibarını korumakla
sorumludur ve bunlar aynı zamanda kanunla verilmiş
görevlerdir. Ancak Odamızın etkinlik alanları, Oda/
Üye ilişkisi, mesleki denetim ve kamu tüzel kişiliği yapısı
bugün saldırı altındadır.
Bugün ülkemiz mühendisleri olarak, tüm toplum
kesimleri gibi demokrasinin temel gerekliliklerinin yok
sayılmasının; emperyalizme bağımlılığın, sanayisizleşme
sürecinin, özelleştirmelerin, tarımın geriletilmesinin,
fason-taşeron üretimin, güvencesiz çalışma koşullarının,
eğitimdeki nitelik aşınmasının, işten çıkarmalar ve
işsizliğin olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıyayız.
Bütün bu nedenlerden ötürü bağımsızlığımızı,
örgütlülüğümüzü ve meslek alanlarımızı koruma ve
genişletme mücadelesi vermek ve geleceğe taşımak için
birbirimize destek olmak, dayanışmak durumundayız.
Sanayisizleşmeye, plansızlığa, kamu idari yapısı ve
toplumdaki otoriter ve laikliği dışlayan dönüşümlere karşı
çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, kamusal
hizmet, kamusal denetim ve TMMOB’nin özerk,
demokratik yapısının korunmasından yana tutumumuzu
devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim
Kurulumuz adına belirtmek isterim.
Her açıdan zor zamanlarda yaşıyoruz.

Meslek uygulama-hizmet alanlarımız daraltılmakta,
mesleki denetim yetkilerimiz sınırlanmakta, TMMOB ve
Odalarımızın kamu kurumu niteliğindeki Anayasal özerk
meslek kuruluşu olma özelliği yok edilmek istenmektedir.
Odalarımız ve TMMOB, Anayasa’ya ve kuruluş yasamıza
aykırı olarak, kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye
çalışılmaktadır.
Ülke genelinde de bedeli çalışanlara, emeğiyle
geçinenlere, emeklilere ödetilmek istenen ekonomik
sosyal politikalarla, ciddi bir ekonomik krizle ve hayat
pahalılığıyla karşı karşıyayız.
Emperyalizme bağımlılık ve barışı dışlayan politikalar
nedeniyle bölge halkları arasında düşmanlık tohumları
eken politikalarla karşı karşıyayız. Bu nedenle emekçilerin
hak ve istemleriyle bütün demokratik hak ve istemlerin
birlikte savunulması, emperyalizmin ülkemiz ve bölgemiz
üzerindeki etkinliğinin kırılması, gerici faşizan politikaların
geriletilmesi, hak ve özgürlüklerimiz ile demokrasinin ve
barışın tüm boyutlarıyla egemen olması için içinde hep
birlikte çalışmamız gerektiğine işaret ederek konuşmamı
tamamlamak istiyorum.
Son olarak bu anlamlı gece dolayısıyla meslektaşlarımızı
tekrar kutluyor; daha güçlü bir Oda, daha güçlü bir
TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen,
demokratikleşmiş, kalkınmış, huzur ve refah içindeki
bir Türkiye yürüyüşümüzde hepimize başarılar diliyor,
saygılar, sevgiler sunuyorum."

KAYNAK EĞİTİM VE MUAYENE MERKEZİ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM) Yürütme Kurulu ilk
toplantısı 16 Şubat 2019 tarihinde Bursa Şube'de gerçekleştirildi.
Kaynak eğitimi ve malzeme muayeleri konusunda
faaliyet gösterecek olan KEMM, Bursa merkezli
olacak ve Şubelerimiz üzerinden tüm Türkiye'
ye hizmet verecek. KEMM Yürütme Kurulu ilk
toplantısı, Oda Başkanı Yunus Yener'in de katılımı
ile 16 Şubat Cumartesi günü Bursa Şubemizde
gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Yönetim Kurulu
Üyesi Yılmaz Yıldırım, Oda MİEM Çalışma Grubu
Başkanı Mehmet Soğancı ile Oda Teknik Görevlisi
Evren Sağ ve Bursa Şube yönetici ve çalışanları
katıldı.
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MERKEZ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU 47. DÖNEM 3. TOPLANTISI
47. Dönem Merkez Öğrenci Üye Komisyonu 3. Toplantısı, “Öğrenci Üye Kurultayı hazırlıkları” gündemi ile
9 Şubat 2019 tarihinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya aşağıdaki isimler katılım sağladı:
Elif Öztürk		
OYK Sekreter Üyesi
H. Cem Şavur		
Merkez
Meltem Özdemir		
Merkez
Umut Diren Avcı		
Ankara Şube
Aysu Deniz Toprak
Ankara Şube
Galip Berkay Işıldak
Antalya Şube
Karahan Doğanlar
Bursa Şube
Bahadır Kaya		
Bursa Şube
Gurbet Bozdemir		
Diyarbakır Şube
Azad Can		
Diyarbakır Şube
Buse Kuru		
Edirne Şube
Kaan Kulaksız		
Edirne Şube
Emine Soylu		
Eskişehir Şube
Hakan Peker		
Eskişehir Şube
İlyas Deniz Kuru		
İstanbul Şube
Yağızhan Bilgin		
İstanbul Şube

Yusuf Saltuk Şimşek
Murat Oğuz		
Furkan Bereket		
İlke Bişkin		
Özge Deniz Nacaksız
Emir Bayraktar		
Mustafa Türkan		

İzmir Şube
Kayseri Şube
Kayseri Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Mersin Şube
Zonguldak Şube

TSE 825 STANDARDI REVİZYON ÇALIŞMASI TOPLANTISI
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, TSE 825 (Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları) revizyon
çalışması kapsamında, Oda Merkezinde 15 Şubat 2019 tarihinde toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda, referans alınacak standartlar, hesap
metodolojileri
ve
Türkiye’deki
standartların
uyumlaştırılmasına yönelik konular görüşüldü. Enerji
Verimliliği ve Tesisat Daire Başkan Vekili Murat Bayram
tarafından yürütülen “TSE 825 Revizyon Çalışma
Grubu” Ankara Toplantısı’na aşağıdaki uzmanlar katıldı.
Toplantı açılışında Odamız Ankara Şube Başkanı Sadettin
Özkalender de bulundu.
- Dr. Özgür Bayer
ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı
- Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu
(Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü)
- Prof. Dr. İbrahim Uzun
(EPS Sanayi Derneği)
- Murat Altuğ
(BİMS Sanayicileri Derneği)
- Çetin Çelik
(TOBB Toprak Sanayi Üreticileri Meclisi)

- Gülay Özdemir
(Türkiye Gaz Beton Üreticileri Birliği)
- Ömer Ünal
(Ankara Şube Tesisat Komisyonu Üyesi)
- Derya Baran
(Oda Teknik Görevlisi)
- Serpil Taburoğlu
(Ankara Şube Teknik Görevlisi)
bülten 249
mart 2019
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AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
PERSONELİNE YÖNELİK PERİYODİK KONTROL EĞİTİMLERİ
Odamız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin eğitimlerine ilişkin işbirliği protokolü
doğrultusunda Bakanlık personeline yönelik eğitimler 11-20 Şubat 2019 tarihleri arasında çeşitli uygulama
sahalarında düzenlendi.
Eğitimin ilk bölümünde;
11-12 Şubat 2019 tarihinde Yağ Kazanı, Kule Vinç, Tavan
Vinci ve Forklift periyodik kontrollerine yönelik teorik
eğitim,
13 Şubat 2019 tarihinde de Çankaya Belediyesi Elmadağ
Asfalt Plenti Tesisi, Rönesans İnşaat Yargıtay Şantiyesi ve
Hidromek’te saha uygulaması yapıldı.
Eğitimin ikinci bölümünde;
18-19 Şubat 2019 tarihinde Yangın Tesisatı periyodik
kontrollerine yönelik teorik eğitim,
20 Şubat 2019 tarihinde de Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı binasında uygulama eğitimi yapıldı.
Çeşitli mühendislik disiplinlerinden 9 Bakanlık
personelinin katıldığı eğitime Odamız teknik görevlileri
Bülent Göksülük, H. Cem Şavur, N. Egemen Yılmaz,
Tuna Gönüllü, Emre Sağ ve Onur Ayhan Kılyar eşlik etti.

MİEM ÇALIŞMA GRUBU İLE İZMİR ŞUBE ORTAK TOPLANTISI
Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi Çalışma Grubu ile İzmir Şube ortak toplantısı 15 Şubat 2019 tarihinde
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşti.
Toplantıda jeotermal enerji sistemleri ve rüzgâr enerjisi
sistemleri alanlarında meslek içi eğitim kapsamında
yeni eğitim programlarının oluşturulması doğrultusunda
yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu. Toplantıya MİEM
Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Soğancı ile Oda Teknik
Görevlisi Evren Sağ’ın yanı sıra İzmir Şube Yönetim
kurulu Sekreter üyesi Selda Ünver, Şube Yönetim Kurulu
üyesi Görkem Teneler ve Şube Teknik Görevlisi Volkan
Kazanç katıldı.

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI
Oda Onur Kurulu toplantısı, 8 Şubat 2019 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurul’a iletilen 121 dosya üzerinde görüşüldü.
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SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ-46:
TARIMDAKİ ÇÖKÜŞ, İMALAT SANAYİİNİ DE TAHRİP EDİYOR
Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 46’ncısını,
tarımda yaşanan sert düşüşlerin imalat sanayii alt dallarına etkisine ayırdı.
Tarımı çökerten politikaların sonuçta katı bir gıda
enflasyonu sorunu yarattığına dikkat çekilen raporda,
başta gıda-içecek sanayii olmak üzere tarımla ilişkili
sanayi dallarının da olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.
TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Gıda ve
Tarım Bakanlığı, TSKB, Türkiye Bankalar Birliği raporları
ve verileri kullanılarak yapılan analizde, tarımda yaşanılan
gelir kayıplarının gübre, traktör, yem, ilaç tedarikini de
olumsuz etkilediği ve bu sanayilerin de tarımla birlikte
ciddi bir sarsıntı yaşadığına dikkat çekildi.
MMO analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:
- Gıda fiyatlarında Ocak ayında 2003 yılından bu yana,
yani son 16 yıldaki en yüksek seviyeye ulaşıldı. Fiyatı en
çok artan 25 ürün sıralamasında ilk 9 sırada yaş sebze
ve meyve ürünleri yer aldı. İlk 15 ürünün 12'si sebze ve
meyve ürünleri oldu.
- Gıda enflasyonundaki artış tek başına Ocak ayındaki
afetle açıklanamaz. Yıllardan beri tarımda biriken ve
kronikleşen sorunlar var. Tarımda yaşanan bu sorunlar
çözülmeden, gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilemez.
Önemli bir tarım ve hayvancılık potansiyeli olan
Türkiye’de tarımın gerilemesi, AKP döneminde hızlandı.
Tarıma önemli destekleri olan kamu kuruluşlarının
Hazine’ye yük oluşturduğu gerekçesiyle özelleştirilmesi,
tarımı önemli bir destekten mahrum bıraktı.
- Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde tarıma destekler
korunur ve yer yer artırılırken Türkiye’de, kamu
maliyesinde mali disiplin sağlamak adına destekler
azaltıldı.
- Desteklerin azalması ile birlikte, Kürt sorununa barışçı
çözümler üretmek yerine “güvenlikçi” politikalardaki
ısrar, bunun devamı olarak Güneydoğu’daki birçok köy
ve mezrada zorunlu göç uygulamasına geçilmesi, can ve
mal korkusu ile köylerin terki, tarımsal potansiyelin de
körelmesi sonucunu yarattı.
- Tarım ve sanayi yerine İstanbul kent rantı iştahına prim
verilmesi sonucu destekleri azalan ve üretim teşviki

görmeyen çiftçinin motivasyonu da azaldı. Bu da tarımı
önemli bir nüfus için geçim alanı olmaktan çıkardı.
- Tarımda yaşanan üretim gerilemeleri, bitkisel ve
hayvansal ürünleri işleyen gıda ve içecek sanayii başta
olmak üzere, tarımsal sanayileri de olumsuz etkiledi.
Bunların yanı sıra tarıma girdi veren yem, tarımsal ilaç,
gübre, traktör gibi sektörler de tarımdaki gerilemeden
olumsuz etkilendiler.
- Öte yandan, gıda enflasyonundaki sert seyir, genelde
sayıları 19 milyonu bulan ücretli kesimin kendisini ve
ailesini geçindirmek için ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini
satın almada güçten düşmesine neden oldu. Bu nedenle
genel olarak sanayi ve hizmet sektöründe ücret
beklentileri yukarı çıktı, bu da sanayi ve hizmet işletmeleri
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için ücret maliyetinde artış ihtimali anlamına gelir.

gıda sanayisinde bu oranın yüzde 5-6 aralığında olması
dikkat çekicidir.
- Aralarında Keskinoğlu, Yörsan, Agromey, Saray
Tarım gibi büyük gıda firmalarının bulunduğu firmaların
konkordato kulvarına girmeleri, gelecekte sektörde
oluşacak önemli yaprak dökümlerinin habercisidir.

- Tarımla ilgili sektörlere bakıldığında gıda sanayiinde
son çeyrekte küçülmenin yüzde 6,7’yi bulduğu, içecekte
değişmediği izleniyor. Tarıma girdi temin eden sanayilerde
de ciddi daralmalar var. Örneğin, traktör üretiminde
geçen yıl 72 bin adetlik üretimle rekor kırılırken 2018'de
üretim yüzde 34 düşüşle 47,7 bin adete geriledi.
- Tüm sektörlerde şirketlerin toplam batık kredi oranı
2018 sonunda yüzde 4,4 olarak açıklanırken tarım ve

- Üretime küstürülen çiftçiyi üretimle barıştırmak,
tarımsal sanayileri de düze çıkarmanın ön koşuludur.
Tarladan, mandıradan, fabrikadan tüketiciye ulaşım
sorunlarını bir bütün olarak ele almak ve kronik hale
gelen sorunlara çözüm üretmek gerekiyor. Bu sorunların
en başında yüksek girdi fiyatları, çiftçinin üretim iştahının
kaybolması ve üretimi terk etmesi, pazarlama zincirindeki
sorunlar nedeniyle ürünün tüketiciye pahalı ulaşması
geliyor. Ürün kayıpları, iklim değişikliğine bağlı afetler,
yıkıcı ithalatın yarattığı tahribat, üretici kooperatiflerinin
yetersizliği konuları üstünde de durulması gerekiyor.
Bu sorunların tümünü kucaklayan bütüncül bir tarım
politikasının oluşturulması ve kararlılıkla uygulanması,
tarımın yanı sıra onunla ilişkili sanayi alt sektörlerini de
yeniden ayağa kaldırmanın ön şartlarıdır.

BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ GELENEKSEL GECESİ
Bursa Şube Balıkesir il Temsilciliği'nin Geleneksel Gecesi 23 Şubat 2019 tarihinde Altın Otel'de
gerçekleştirildi. Geceye Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.
Gecede meslekte 25., 40., 60. ve 70. yılını geride
bırakanlara plaket verildi.
Geceye Oda Başkanı Yunus Yener'in yanısıra Bursa Şube
Başkanı Fikri Düşünceli ile TMMOB'a bağlı odaların
başkan ve temsilcileri ile meslek üyeleri yanı sıra siyasi
parti temsilcileri, belediye başkan adayları ve davetliler
katıldı.
Gecenin açılışında bir konuşma yapan Balıkesir İl
Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ömür Mustafa
Boyuer, odanın kamu kurumu niteliğinde çalışmalar
yaptığını söyledi.
Boyuer'in konuşmasının ardından Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener ve Bursa Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Fikri Düşünceli de geceye katılanlara selamlama
konuşması yaptı.
Konuşmaların ardından meslekte 25, 40, 60 ve 70 yılını
tamamlayan oda üyelerine plaket verildi.
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PERİYODİK KONTROL TEMEL EĞİTİMLERİMİZ BUNDAN SONRA
ÜLKE GENELİNDE DÜZENLENECEK
1.10.2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini
Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ” kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı ile Odamız arasında yapılan protokol doğrultusunda periyodik kontrolleri gerçekleştirecek kişilere
yönelik eğitimlerimiz devam ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan
protokol doğrultusunda, eğitimlerin ilk aşamada pilot
bölge olarak seçilen Eskişehir ve Kırıkkale illerinde
yapılmaya başlanılmasının ardından Bakanlık ile yapılan
görüşmeler sonucunda söz konusu eğitimler 21.02.2019
tarihinden itibaren tüm illere açılmıştır.
Periyodik Kontrol Temel Eğitimi alarak sınavında
başarılı olanlar 25.4.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş
ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili
olacaktır.
EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği’nde aşağıda belirtilmiş olan meslek grupları
Yetkili Kişi olarak tanımlanmış olup bu kişiler söz konusu
eğitime katılabilirler.
- Makina mühendisleri
- Metalürji ve Malzeme mühendisleri
- İnşaat mühendisleri
- Gemi İnşaat mühendisleri
- Elektrik mühendisleri
- Mimarlar
- İnşaat, Yapı, Elektrik, Makina veya Metal Bölümü mezunu Teknik Öğretmenler
- İnşaat, Elektrik, Makina Teknikerleri veya Yüksek Teknikerleri
EĞİTİME BAŞVURU
Eğitime başvuracak kişilerin Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan EKİPNET
sistemine (https://isekipman.ailevecalisma.gov.tr/) kayıt
olarak geçici kayıt numarası almış olmaları gerekmektedir.
EKİPNET sistemine girilen bilgilerin doğruluğu kontrol
edilecek olup yanlış bilgi girmiş olanların eğitime katılması
mümkün olmayacaktır.

Başvuru esnasında aşağıdaki bilgi ve belgeler
istenilecektir;
- EKİPNET Geçici kayıt numarası
- Nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen belge
- Diplomanın aslı veya onaylı geçici mezuniyet belgesi
- Mühendis ve mimarlardan Oda kayıt belgesi
- Mühendis ve mimarlardan aidat borcu olamadığına dair
Odasından alınacak belge
- Eğitim ücreti makbuzu/dekontu
EĞİTİMİN İÇERİĞİ (2 gün)
- Tanışma ve Programın Anlatılması, MMO Yönetmelikleri, Etik
- Mevzuat Eğitimi
- Temel Elektrik Eğitimi
- Temel Hidrolik-Pnömatik Eğitimi
- Periyodik Kontroller İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Periyodik Kontrollerde Kullanılan Ölçüm Donanımları
Eğitimi
- İş Ekipmanları Muayene Tekniklerine Sistematik Yaklaşım
- Raporlama
SINAV VE BELGELENDİRME
Eğitimde devam zorunluluğu bulunmakta olup, eğitim
sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100
üzerinden en az 70‘dir. Başarılı olanlara Oda tarafından
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya
Yetkili Kişilerin Temel Eğitimi Tamamlama Başarı Belgesi
verilecektir. Adayın en fazla 2 sınav hakkı bulunmaktadır.
ÜCRETLENDİRME
Eğitim Ücreti: 410 TL+%18 KDV
(Belge ücreti dahildir)
EĞİTİM PROGRAMI
Eğitim tarihleri için Şubelerimizle iletişime geçebilirsiniz.
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2018 YILINDA ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARINDA
YAPILAN ARTIŞLAR ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE
Odamızın Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife
Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine Oda Raporu, 26 Şubat 2019
tarihinde yapılan basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaşıldı.
Odamızın Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan
2018 Yılı Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler
Üzerine Oda Raporu’nu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Raporda 2018 yılı içinde elektrik ve doğalgaz fiyatları
ile tarifelerdeki değişiklikler ve fiyat artışlarının teknik ve
ticari nedenleri irdelenmiş, elektrik ve doğalgaz maliyetlerini azaltmaya yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Enerji ithalatı sürekli artıyor
2018 yılında enerji girdileri ithalat tutarı 2017 yılına göre
yüzde 15,56 oranında artarak 37,2 milyar dolardan 42,99
milyar dolara yükselmiş ve 223 milyar dolar olan 2018 yılı
toplam ithalatının yüzde 19,28’ini oluşturmuştur. Elektrik üretiminde, sanayide, konutlarda temel bir enerji kaynağı olarak kullanılan doğalgazın yüzde 99’undan fazlası
ithal edilmektedir.
Başta rüzgâr ve güneş olmak üzere ülkemizin yenilenebilir enerji kaynağı potansiyeli değerlendirilerek ithalat
faturası ve maliyetler düşürülebilir. Ancak on yedi yıldır
iktidarda olan siyasi kadroların yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için belirledikleri hedef
rakamlar ile bugünkü duruma ait veriler karşılaştırıldığında, yenilenebilir kaynakların yeterince değerlendirilemediği görülmektedir.

2018 yılında elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki
artış enflasyonun çok üzerinde
2018 yılı içinde yapılan zamlarla elektrik fiyatları, 2017 yılı
sonuna göre konutlarda yüzde 45, diğer tüketici grupları
için yüzde 71-72 oranlarında artmıştır. 2019 yılı başında
yalnızca konut abonelerine uygulanan yüzde 10 indirimle
artış oranı yüzde 30,5’e çekilmiş olmasına rağmen yıllık
elektrik fiyat artışı enflasyondan çok daha yüksek, örneğin konutlarda yüzde 50,2, diğer tüketici gruplarında
yüzde 250’yi aşan oranlarda gerçekleşmiştir. Bütün tüketici grupları için 2017 sonu ile 2019 başı arasında elektrik
fiyatlarındaki yüzde 30,5-72,1 oranlarındaki artışlar, kamuoyuna iftiharla açıklanan yüzde 20,3 oranındaki yıllık
enflasyonun 1,5-3,5 katıdır.
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2018 yılsonu doğalgaz fiyatları da 2017 sonuna göre konutlarda yüzde 25-37, küçük sanayi kuruluşlarında yüzde
29,5, büyük sanayi kuruluşlarında yüzde 100; elektrik
üretimi için yakıt olarak doğalgaz kullanan santrallerde
yüzde 146 oranında artmıştır. 2019 yılı başında doğalgaz
satış fiyatlarında konutlar ve küçük sanayi kuruluşlarına
yüzde 10, elektrik üretim tesislerine yüzde 8,8 oranında
indirim yapılmıştır. Bu indirim sonrasında dahi fiyatlar,
Ankara, İstanbul ve Bursa gibi konut abonelerinin en çok
olduğu kentlerde 2017 sonuna göre yüzde 17-26 oranında artmıştır.

Elektrik satış fiyatının bileşenleri gizleniyor
EPDK tarafından yapılan mevzuat düzenlemesi ile daha
önce faturalarda ayrı ayrı görünen perakende enerji,
faturalama hizmetleri, dağıtım sistemi kulanım, kayıp/
kaçak, iletim sistemi kullanım ve sayaç okuma bedelleri
01.01.2016 tarihinden sonra gizlenerek Enerji ve Dağıtım bedelleri olarak faturalara iki ayrı kalemde yansıtılmaktadır. Bu bedellere ayrıca vergi ve fon tutarları ile
KDV de eklenmektedir. Böylece elektrik abonelerinin
hangi faaliyete ne kadar bedel ödediklerini öğrenemeyeceği bir fatura sistemi oluşturulmuştur.

Asıl indirim özel dağıtım şirketlerine
Maliyet bazlı fiyatlandırma dönemini de kapsayan tarifeler ile EÜAŞ dağıtım şirketleri lehine toptan satış fiyatında
indirimler yapmaktadır. EÜAŞ dağıtım ve görevli tedarik

Basın Açıklamaları

Önerilerimizden bazıları
Dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak elektriği azaltma yükümlülüklerini sürekli erteleyen, görevlerini yerine getirmeyen şirketlerin yüklerini tüketicilere ödeten ve faturalarda bunu gizleyen uygulamalara imkân veren EPDK’nın
tüketici karşıtı düzenleme ve uygulamaları derhal durdurulmalıdır.
İletim ve dağıtım kayıplarının düşürülmesine olumlu etkisi göz ardı edilemeyecek olan dağıtık (yerinde) üretime
yönelik uygulamalar teşvik edilmelidir.
Çok zamanlı tarife yapısından tarifelere yapılan artış veya
indirimlerde farklılık yaratılarak gizli zamların önünün
açılmasına son verilmelidir.

şirketlerine yapmış olduğu toptan elektrik enerjisi satışlarında 1 Ocak 2019 itibariyle bir önceki dönem tarifesinde yüzde 27,2 oranında (4,7275 kr/kWh) indirim yaparak
17,36 kr/kWh olan tarifesini 12,6335 kr/kWh olarak belirlemiş ve şirketlere yıllık bazda 5-5,5 milyar TL destek
sağlamıştır. Bu indirimler tüketicilerin tarifelerine yansıtılmamıştır.

Yoksullara enerji desteği: Hayal kırıklığı!
Odamızın uzun süredir savunduğu, enerji yoksulları ve
yoksunlarına çağdaş yaşam koşullarını sağlayacak miktarda ücretsiz elektrik ve doğalgazın kamu tarafından temin
edilmesi, ne yazık ki sorunlu bir şekilde gündeme gelmiştir. Cumhurbaşkanı’nın “düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların 150 kilovat saate kadar elektrik
tüketimini ve bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını
devletin karşılayacağını” açıklamasının ardından Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın yaptığı açıklamalardan söz
konusu yardımın kapsamının daraltılacağı anlaşılmaktadır.
Bakan, hane halkı sayısı iki veya daha az olanlarda aylık 75
kilovatsaat, üç kişi olanlarda 100 kilovatsaat, dört kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, beş kişi ve yukarı yaşayan hanelerde 150 kilovatsaat olmak üzere elektrik desteği planlaması yapılmakta olduğunu belirtmiştir. Oysa
hanelerdeki kişi sayısından bağımsız olarak, 150 kWh’lik
sınır, asgari yaşam koşulları için eşik değer olarak kabul
edilmelidir.

Dağıtım şirketlerinin, özerk yapıda oluşturulacak bir
kamu idaresine devredilerek kamusal hizmet anlayışında
yapılandırılması değerlendirilmeli, bu yönde yasal altyapı
oluşturulmalıdır.
Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı, bütüncül
bir planlama ile kamusal hizmeti gerekli kılmaktadır. Sektörden beklentileri farklı birçok şirketin kâr hırsına terk
edilmiş düzensiz ve plansız yapının, öncelikle mevcut
dağınıklıktan kurtarılması ve kamusal hizmeti esas alan,
toplum çıkarlarını gözeten özerk bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.
Elektrik üretimi içinde, yenilenebilir kaynakların payının
artmasına ve doğalgazın payının azaltılmasına yönelik politika ve uygulamalara ağırlık verilmeli, önümüzdeki yıllarda doğalgazın payı önce yüzde 30’un altına, nihai olarak
yüzde 25 düzeyine düşürülmelidir.
Enerjide dışa bağımlılığı daha da artıracak olan yeni doğalgaz santral projelerine lisans verilmemeli; lisans alan
projelerden yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin lisansları iptal edilmelidir.
Yurtiçi doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerinin yoğunlaşması ve yerli doğalgaz üretiminin mutlaka artırılması
gerekir. Karasal alanlar yanı sıra denizlerdeki aramalara
hız verilmeli; bir “master plan” dâhilinde, ülke karasında
ve denizlerinde arama seferberliğine girişilmelidir.
Mevcut gaz alım anlaşmaları kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde incelenmeli, ülke aleyhine hükümlerin iptali için yeniden görüşme konusu yapılmalıdır.
Ülkemizin egemenlik haklarını ve iletimdeki BOTAŞ tebülten 249
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kelini zaafa uğratacak olan tüm girişim ve projelere karşı
durulmalıdır. BOTAŞ ortak da olsa, başka bir devlete, o
devletin ulusal veya çokuluslu kurumları ile ulusötesi şirketlere, ülke toprakları üzerinde boru hattı tesis ve işletme hakkı verilmemelidir. Başka ülkelerdeki üreticilerin
gaz ve petrolü, BOTAŞ’la yapılacak bir işbirliği kapsamında, mevcut ulusal gaz ve boru şebekesi üzerinden taşınabilir. Ancak Türkiye, taşınacak gaz ve petrolün tamamını
veya kayda değer bir bölümünü tercihli ticari şartlarda
satın alma ve ulusal ihtiyaçların karşılanmasında kullanmanın yanı sıra ihraç etme imkânına da sahip olmalıdır.

12

bülten 249
mart 2018

Doğalgazda Rusya’ya ve İran’a bağımlılığın azaltılmasına
yönelik çalışmalar yapılmalı, kaynaklar çeşitlendirilmelidir.
Elektrik maliyetleri ile hiçbir ilişkisi olmayan TRT’ye aktarılan pay iptal edilmelidir.
Doğalgaz fiyatlarındaki KDV yüzde 18’den 1’e düşürülmeli, ÖTV kaldırılmalıdır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basında Odamız

Şubat 2019

22/23.02.2019

Odamız tarafından düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi teskon sodex Fuarı, Best Bina Elektronik Sistem
Teknolojileri Dergisinde “TESKON sektörü İzmir’de buluşturmaya hazırlanıyor” başlığıyla haber yapıldı.

Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Tarımdaki çöküş,
imalat sanayisini de tahrip ediyor” başlıklı araştırma raporu,
BirGün Gazetesinde “Tarım çöktü sanayi durdu,” Evrensel
Gazetesinde “Tarımdaki çöküş, imalatı da tahrip etti,” Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Erinç Yeldan’ın köşesinde “Tarımın
çökertilişi,” Aydınlık Gazetesi’nde “Tarımdaki çöküş imalatı
tahrip etti,” Ankara Başkent Gazetesinde “Tarım çöktü sanayi durdu,” Eskişehir’in Sesi Son Haber Gazetesi Yazarı Hasan
Atak’ın köşesinde “Tarımı çökerten politikalar gıda enflasyonuna yol açıyor!” ve (23.02.2019) Yeni Mesaj Gazetesinde
“Tarım çökünce enflasyon fırladı ”başlıklarıyla haber yapıldı.

27.02.2019
Oda Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “2018 Yılı
Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine Oda
Raporu,” BirGün Gazetesinde “Bakanın dikkatine fahiş zam
faturada,” Evrensel Gazetesinde “Elektriğe bir yılda yüzde
45 zam,” Cumhuriyet Gazetesinde “Destek şimdiden düştü,”
Dünya Gazetesinde “Türkiye aldığı gazı ihraç edebilmeli,” Yenigün Gazetesinde “Elektrik bir yılda %45 zamlandı,” Sözcü
Gazetesinde “Elektrikte artış konutlarda yüzde 45’i buldu,”
Korkusuz Gazetesinde “Konutta elektrik % 45 arttı,” Ankara
Başkent Gazetesinde “Enerjideki fiyat artışı enflasyonun çok
üzerinde” ve Anayurt Gazetesinde “Enerji zamları enflasyonu
aştı” başlıklarıyla haber yapıldı.
27 Şubat 2019 BirGün

25/26.02.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in katıldığı MMO Bursa Şube Balıkesir İl Temsilciliği’nin Geleneksel Gece etkinliği, Balıkesir
Yeni Haber Gazetesinde “Makina mühendislerinden dayanışma gecesi,” Balıkesir Haberci Gazetesinde “Başımızı hep dik
tuttuk, dik tutmaya devam edeceğiz,” (26.02.2019) Banses
Gazetesi ve Balıkesir Birlik Gazetelerinde “Makina Mühendisleri Odası kuruluşlarını kutladı” başlıklarıyla haber yapıldı.
27 Şubat 2019 Cumhuriyet

28 Şubat 2019 Dünya

27 Şubat 2019 Sözcü

28 Şubat 2019 Yenigün

23 Şubat 2019 Evrensel

27 Şubat 2019 Anayurt
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MİEM Kurslarımız

Şubat 2019'da MİEM Kurslarına Katılım
Şubat ayı boyunca 15 şubemizde, 16 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 441 kişi katıldı.
Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
Doğalgaz İç Tesisat

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi
Mekanik Tesisat

Yangın Tesisatı

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
Şantiye Şefliği

Tarihi

Verildiği Şube

6-7 Şubat 2019

İzmir

Katılımcı Sayısı
8

7-9 Şubat 2019

İstanbul

8

11-12 Şubat 2019

Mersin

12

23-24 Şubat 2019

Ankara

15

1-3 Şubat 2019

Ankara

14

13-15 Şubat 2019

Mersin

14

15-17 Şubat 2019

İstanbul

9

18-21 Şubat 2019

İstanbul

10

18-21 Şubat 2019

Trabzon

7

4-7 Şubat 2019

Denizli

17

21-24 Şubat 2019

Ankara

19

12-15 Şubat 2019

Bursa

5

4-7 Şubat 2019

Diyarbakır

9

14-17 Şubat 2019

Adana

12

9-12 Şubat 2019

Diyarbakır

11

11-14 Şubat 2019

İzmir

9

14-17 Şubat 2019

İstanbul

8

22-25 Şubat 2019

Trabzon

11

19-22 Şubat 2019

Adana

11
15

6-8 Şubat 2019

Kayseri

13-15 Şubat 2019

Ankara

17

15-17 Şubat 2019

Antalya

12
12

15-17 Şubat 2019

İstanbul

21-23 Şubat 2019

Kocaeli

7

22-24 Şubat 2019

Bursa

10

24 Şubat 2019

Kocaeli

1

4-10 Şubat 2019

İstanbul

9

18-24 Şubat 2019

İzmir

10

5-7 Şubat 2019

Bursa

14

8-10 Şubat 2019

Samsun

13

9-11 Şubat 2019

Kocaeli

7

21-23 Şubat 2019

İstanbul

20

4-5 Şubat 2019

Eskişehir

25

1-3 Şubat 2019

Bursa

9

Soğutma Tesisatı

18-19 Şubat 2019

İstanbul

14

Havalandırma Tesisatı

11-12 Şubat 2019

İstanbul

13

Temel Bilirkişilik

5-8 Şubat 2019

Trabzon

18

28 Şubat 2019

Gaziantep

2

2 Şubat 2019

Eskişehir

4

Toplam

441

Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon

14

bülten 249
mart 2019

MİEM Kurslarımız

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

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

*

Eğitim Tarih Aralığı Verildiği Şube

Sınav Tarihi

7-9 Mart 2019

İstanbul

10 Mart 2019

9-10 Mart 2019

Kocaeli

10 Mart 2019

11-12 Mart 2019

Gaziantep

13 Mart 2019

11-12 Mart 2019

Adana

13 Mart 2019

18-19 Mart 2019

Antalya

20 Mart 2019

12-14 Mart 2019

İzmir

15 Mart 2019

13-15 Mart 2019

Gaziantep

16 Mart 2019

13-15 Mart 2019

Adana

16 Mart 2019

15-17 Mart 2019

İstanbul

18 Mart 2019

15-17 Mart 2019

Kocaeli

18 Mart 2019

20-22 Mart 2019

Antalya

23 Mart 2019

12-15 Mart 2019

Bursa

16 Mart 2019

20-23 Mart 2019

Kayseri

24 Mart 2019

25-30 Mart 2019

İstanbul

30 Mart 2019

19-22 Mart 2019

İzmir

22 Mart 2019

25-28 Mart 2019

Ankara

28 Mart 2019

27-30 Mart 2019

İstanbul

30 Mart 2019

7-10 Mart 2019

Samsun

11 Mart 2019

11-14 Mart 2019

Trabzon

15 Mart 2019

11-14 Mart 2019

Ankara

15 Mart 2019

12-15 Mart 2019

Kocaeli

16 Mart 2019

16-24 Mart 2019

İstanbul

25 Mart 2019

20-23 Mart 2019

Bursa

24 Mart 2019

21-24 Mart 2019

Antalya

25 Mart 2019

16-19 Mart 2019

Ankara

20 Mart 2019

17-20 Mart 2019

Eskişehir

21 Mart 2019

18-21 Mart 2019

Kocaeli

22 Mart 2019

25-28 Mart 2019

Samsun

29 Mart 2019

28-31 Mart 2019

Antalya

31 Mart 2019

1-3 Mart 2019

Diyarbakır

3 Mart 2019

4-6 Mart 2019

Gaziantep

6 Mart 2019

22-24 Mart 2019

İstanbul

24 Mart 2019

23-25 Mart 2019

Eskişehir

25 Mart 2019

27-29 Mart 2019

İzmir

29 Mart 2019

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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18-22 Mart 2019

İzmir

22 Mart 2019

21-25 Mart 2019

Mersin

26 Mart 2019

4-10 Mart 2019

Diyarbakır

12 Mart 2019

15-25 Mart 2019

İstanbul

29 Mart 2019

18-24 Mart 2019

Ankara

25 Mart 2019

25-31 Mart 2019

Edirne

31 Mart 2019

25-31 Mart 2019

Konya

31 Mart 2019

1-3 Mart 2019

Kocaeli

4 Mart 2019

4-6 Mart 2019

Edirne

7 Mart 2019

15-17 Mart 2019

İzmir

25 Mart 2019

28-30 Mart 2019

İstanbul

1 Nisan 2019

4-5 Mart 2019

Eskişehir

5 Mart 2019

1-3 Mart 2019

Eskişehir

3 Mart 2019

4-6 Mart 2019

Edirne

6 Mart 2019

11-13 Mart 2019

Mersin

14 Mart 2019

20-22 Mart 2019

Ankara

22 Mart 2019

22-24 Mart 2019

İstanbul

24 Mart 2019

Soğutma Tesisatı

11-12 Mart 2019

Kocaeli

13 Mart 2019

Havalandırma Tesisatı

8-9 Mart 2019

Kocaeli

10 Mart 2019

29-31 Mart 2019

Eskişehir

1 Nisan 2019

9-17 Mart 2019

Kayseri

9-17 Mart 2019

İstanbul

21 Mart 2019

Konya

28 Mart 2019

Ankara

20-23 Mart 2019

İstanbul

6-9 Mart 2019

Gaziantep

8-11 Mart 2019

Eskişehir

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (5 Gün)

Mekanik Tesisat

Yangın Tesisatı

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

Havuz Tesisatı
Temel Bilirkişilik

Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon
Akışkan Gücü (Pnömatik) Mühendis Yetkilendirme
Adli Trafik Kazaları
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TMMOB’den

KAMUDA “KİRALIK MÜHENDİSLİK” İSTİHDAMINA MAHKEME
BİR KEZ DAHA “DUR!” DEDİ
KAMUDA KADROLU, GÜVENCELİ İSTİHDAM MÜCADELEMİZ
KAZANIMLARLA DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz yıl kazandığımız davaya rağmen kamuda kiralık usulle mühendis istihdam etmekte ısrar eden Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’ne idare mahkemesi bir kez daha “dur” dedi. Kamuda kadrolu, güvenceli
istihdam mücadelemiz kazanımlarla devam ediyor.
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl yapılan hizmet alımı yoluyla mühendis
istihdamı ihalesine ilişkin Birliğimiz tarafından açılan iptal
davasında, İdare Mahkemesi, kamuda sürekli ve asli görevlerde çalışacak personelin ihale yoluyla istihdam edilemeyeceği gerekçesiyle ihalenin iptaline karar vermişti.
Mahkemenin iptal kararına rağmen MTA, kamusal hizmetin kiralık personel aracılığıyla görülmesi için benzer
bir ihale gerçekleştirdi.
MTA’nın gerçekleştirdiği bu yeni ihaleye karşı açtığımız
davada da, idare mahkemesi Birliğimizin talebini haklı
bularak, MTA’nın kamu hizmetini hizmet alımı ihalesiyle,
kiralık personele gördürme girişimine bir kez daha dur
dedi.
Mahkeme kararında, Anayasa’nın 138. Maddesine göre
yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduklarının altını çizerek, geç-

tiğimiz yıl verilen iptal kararını uygulamayan MTA’nın bu
davranışının Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmadığını vurguladı.
Mahkeme heyeti, davanın esasına ilişkin değerlendirmesinde, Anayasa’nın 128. Maddesinin Birinci Fıkrasında
Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu
tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle
görevli oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve
sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri
eliyle görüleceğinin belirtildiği dile getirilerek, MTA tarafından gerçekleştirilen ihalenin hukuka uygun olmadığına
karar verildi.
Tüm bu değerlendirmeler sonucunda, Mahkemece, daha
önce verilen iptal kararına esas olan ihalenin sadece ihale
usulü değiştirilerek yeniden gerçekleştirilmesinin, yargı
kararının uygulanması sonucunu doğurmadığı vurgulanarak, personel çalıştırılmasına yönelik pazarlık usulü ile
yapılan ihalenin iptaline karar verildi.
Mahkemenin bu kararı, kamuda kadrolu, güvenceli istihdam mücadelemizin haklılığını ve meşruiyetini bir kez
daha göstermektedir. Kamu hizmetlerinin güvencesiz,
kiralık, taşeron, geçici, sözleşmeli personeller aracılığıyla
gördürülme anlayışından derhal vazgeçilmelidir. Kamuda
mühendis, mimar ve şehir plancıları için kadro tahsis edilerek, kalıcı, güvenceli atama yapılmalıdır. Mahkeme kararlarının takipçisi olmaya, kamuda kadrolu ve güvenceli
istihdam mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü,
Yaşasın Mücadelemiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB’den

KARTAL’DA YAŞANAN FACİA SİYASAL İKTİDARIN YANLIŞ İMAR
POLİTİKALARININ ÜRÜNÜDÜR
6 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’un Kartal İlçesinde bulunan Yeşilyurt Apartmanın çökmesine ilişkin TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 7 Şubat 2019 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Dün İstanbul Kartal’da 8 katlı binanın çökmesi sonucunda
Valiliğin açıklamalarına göre 3 vatandaşımız hayatını yitirmiş, 3’ünün durumu ağır olmak üzere 12 vatandaşımız
yaralı olarak enkazdan kurtarılmıştır.
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil
şifalar diliyoruz.
Ülkemizin farklı illerinde her yıl herhangi bir dışsal faktöre bağlı olmaksızın binalar çökmektedir. Mühendislik
hizmeti almama, gerekli zemin etüdü yapılmama, denetimden kaçınma, uygun malzeme kullanmama, hatalı proje uygulama ve projede olmayan eklenti ve eksiltmeler
yapılma gibi nedenlerle yaşanan bu kazalar büyük can ve
mal kayıplarına yol açmaktadır.
84 Kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır Hicret Apartmanı
ve 92 kişinin yaşamını yitirdiği Konya Zümrüt Apartmanı
facialarının anıları toplumsal hafızamızda tazeliğini korumaktadır.
Kartal’da çöken Yeşilyurt Apartmanı’na ilişkin Kartal Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 1992 yılında yapılan binanın ruhsatında Zemin+5 Kat izni olmasına rağmen, 1998 yılında binaya kaçak olarak 2 kat daha çıkıldığı
belirtilmektedir. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ettiği
için binada projeye uygun olmayan başka ne gibi değişikliklerin yapıldığı bilinmemektedir. İlgili odamız tarafından
yapılacak incelemeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Aynı bölgede ve Türkiye’nin her yerinde benzer biçimde
ruhsatta ve projede yer almayan çok sayıda kaçak katlar
ve yapılaşmalar olduğu bilinmektedir. Halen ülkemizdeki
yapı stokunun %60’ı kaçaktır. Bu binaların tamamı hem
içinde yaşayanlar hem de çevreleri için hayati tehlike
oluşturmaktadır. Siyasal iktidarlar ve yerel yönetimler tarafından sıklıkla çıkartılan imar afları, bu kaçak yapılaşmaları cesaretlendirmekte hatta ödüllendirmektedir.
Cumhuriyet döneminde 14 kez imar affı çıkarılmıştır.
Bildiğiniz gibi bu tip kaçak yapılara tanınan afların en kapsamlısı “İmar Barışı” adıyla geçtiğimiz yıl Haziran ayında
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çıkartılmış ve 2019 yılı Haziran ayına kadar kaçak yapılara imar affından yararlanma hakkı getirilmiştir. Bakanlığın açıklamalarına göre 2018 yılı içerisinde 9 milyon 210
bin bağımsız bölüm bu af kapsamında ruhsatlandırılmıştır. Belediye Başkanlığının açıklamalarına göre Kartal’da
çöken Yeşilyurt Apartmanı da bu İmar Affı kapsamında
“Yapı Kayıt” başvurusunda bulunmuştur. İçinde yaşayan
yurttaşlarımıza mezar olan kaçak yapıyı kağıt üzerinde
“ruhsat” sahibi yapmanın vebali, bu yasayı çıkaran siyasal
iktidarın üzerindedir.
Yaşadığımız acı deneyimin de gösterdiği gibi “imar barışı” adı altında işletilen hukuksuzluk, toplumun can ve
mal güvenliğini riske atan tüm girişimleri aklamaktadır.
Bir binanın imar affı ile ruhsat sahibi olması, onun güvenli
olduğu anlamına gelmemektedir.
Binaları güvenli yapan, mühendislik bilgi, birikimi ve uygulamasıdır. Bu gerçekliğe rağmen siyasal iktidar tarafından
yapılan bir düzenleme ile 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde
yapı ruhsatlarında mühendis imzası bulunma zorunluluğunu kaldırılmıştır. Hükümet denetim mekanizmalarını
güçlendirmek yerine, mühendislik hizmeti almayan yapı
üretimini teşvik etmektedir.
Mühendislik ve mimarlık hizmetleri güvenli ve sağlıklı
yapılar için bir zorunluluktur. Bilimi ve tekniği, sermaye
çevrelerinin ve rant çetelerinin menfaatleri doğrultusunda yok saymak ve bunu yasallaştırmak yapılabilecek en
büyük yanlıştır.
Hükümeti “İmar Barışı” uygulamasını derhal son vermeye çağırıyoruz. Başta imar affı uygulamasından faydalandırılan yapılar olmak üzere mevcut yapı stoku planlı
biçimde incelenmeli ve yönetmeliklere uygun olmayan,
deprem güvenliği olmayan yapılar derhal tahliye edilerek
gerekli güçlendirme ve yenileme çalışmaları yapılmalıdır.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den

OHAL KHK’LARI İLE İHRAÇ EDİLEN MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR
PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
“Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla yürütülen kampanya
kapsamında 5 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonunda düzenlenen
OHAL KHK’ları İle İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı sonuç bildirgesi
yayınlandı.
“Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza
Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla yürütülen kampanya kapsamında düzenlenen ve üç çalıştaydan biri olan “OHAL
KHK’ları İle İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı” 5 Ocak 2019’da Ankara’da
İMO Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış
konuşmasıyla başlayan çalıştayda “İhraçlara İlişkin Sendikaların Deneyimleri”, “OHAL ve KHK Rejiminin Hukuki
Statüsü”, “TBMM’de Yürütülen Çalışmalar ve OHAL İnceleme Komisyonu” başlıkları altında davetli konukların
sunumunda oluşan oturumlar yapıldı. Çalıştayın son oturumunda ise forum yapıldı. “İhraç Mühendis, Mimar ve
Şehir Plancıları Anketi”nin sonuçlarının Çalışma Grubu
tarafından sunulmasıyla başlayan forumda, ihraç edilen
TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları söz
alarak kendi deneyimleri, mücadele pratikleri, sorun ve
önerileri paylaşıldı.
Çalıştayda yürütülen tartışmalar sonucunda aşağıda yer
alan değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılmasına karar
verilmiştir.
OHAL VE KHK DÜZENİ TÜRKİYE’Yİ
KARANLIĞA SÜRÜKLEMİŞTİR
15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi ardından
AKP iktidarı darbeyle mücadele etmek için Türkiye’nin
daha demokratik, laik bir ülke olması yolunda adımlar atmak yerine 20 Temmuz’da OHAL ilan etmiştir. OHAL’in
ilan edildiği tarihten bugüne üç yıla yakın bir süre geçmiş
ve bu süre içerisinde Türkiye’de tam bir hukuksuzluk ve
keyfiyet rejimi hakim olmuştur.
2016-2018 yılları arasında yaşanan OHAL döneminin en
kendine özgü tarafı kamuda yaşanan ihraçlardır. Daha
önceki OHAL, Sıkıyönetim ve Darbe dönemlerinde görmediğimiz sayıda kamu çalışanı OHAL KHK’larıyla ihraç
edilmiştir. 2 yıl boyunca yayınlanan 15 ayrı ihraç KHK’sı

ile 130 bine yakın kamu çalışanı ihraç edildi. Bunlardan
yaklaşık 7 bin 500’ü, KHK’larla ya da Komisyon Kararıyla işlerine geri döndü. Halen yaklaşık 122 bin kişi ihraç
durumda bulunmaktadır. İhraç edilenlerin arasında 4543
KESK üyesi kamu çalışanı var. Çoğunluğu kayyum atanan
belediyelerden olmak üzere 2 bin yakın DİSK üyesi işçi,
3 bin 500 civarı TTB üyesi hekim ve 3 binin üzerinde
mühendis, mimar ve şehir plancısı vardır.
Bu ihraçlar arasında çeşitli illerde kamu görevlisi olarak
çalışan Oda yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz; il, ilçe
ve işyeri temsilcilerimiz, akademide görev yapan meslek
mensuplarımız ve hayatını darbecilerle ve gerici cemaatlerle mücadele ederek geçiren çok sayıda üyemiz bulunmaktadır.
Gelinen noktada OHAL ile sadece kişisel hak ve hürriyetler değil, halkın oylarıyla seçilen TBMM’nin yasama yetkisi de bütünüyle askıya alınmıştır. Bu dönemde çıkartılan
KHK’lar TBMM onayından geçirilmediği için, yargı süreçleri de işletilememiştir. AKP, tek adam rejimini OHAL
yoluyla fiilen hayata geçirmiştir.
OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
DERHAL LAĞVEDİLMELİDİR!
OHAL döneminde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara
bağlamak üzere 23 Ocak 2017 tarihinde kurulan Olağa-
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nüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun başlangıçta
öngörülen 2 yıllık çalışma süresi sona ermiş ve 26 Aralık
2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev süresi 1 yıl daha uzatılmıştır. Komisyon görev
yaptığı 2 yıl içerisinde, 125 bin 600 başvurunun sadece
50 bin 300’ünü karara bağlamıştır. 2 yıllık çalışma süresi
boyunca başvuruların yarısını bile inceleyemeyen OHAL
İşlemleri Komisyonu’nun gerçek amacının hukuki sürecin
önünü tıkamak ve etkili başvuru yollarını geciktirmek olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun oluşumu ve
işlevi, Türkiye’nin içinde bulunduğu hukuki garabetin en
açık göstergesidir. Herhangi bir idari soruşturmaya ya da
yargı kararına dayanmaksızın, keyfi bir işlemle görevlerinden ihraç edilen kişilerin hukuk önünde haklarını arama talebi, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından bilinçli biçimde kesilmiştir.
Komisyon, yargı kararıyla aklanan birçok kamu çalışanının ihraç kararını onaylayarak, yargının da üzerine çıkarak Hükümetin cezaları onaylama mekanizmasına
dönüşmüştür. Komisyon derhal yargıda aklanan meslektaşlarımızın işe dönüş kararını vermek zorundadır.
TMMOB olarak; toplumsal ve örgütsel bir sorumlulukla, emek alanındaki bu gayrimeşru tasfiye uygulamalarına
karşı Çalıştay’da dile getirilen görüşler kapsamında eylem
programlarının oluşturulması ve uygulamaya koyulması
amaçlarımız arasında yer alacaktır.
OHAL KHK’larıyla kamu görevinden ihraç edilen mühendis, mimar, şehir plancıları üyelerimizle iletişiminin
sağlanması, sorunların kapsamının tespit edilmesi, yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerin
sağlanması, örgütlenmenin güçlendirilmesi ve elde edilen verilerin paylaşılması, bireysel dava/başvuru süreçleri
üzerinden meslektaşlara yardımcı olacak biçimde yürütme ve bilgilendirme yapılabilmesi amaçlarıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştay birçok açıdan yararlı olmuş ve somut
adımların atılması konusunda önemli katkılar sağlamıştır.
Ülkemizdeki her projenin, her çalışmanın planlanmasından yaşama geçirilmesine kadar sorumluluklar üstlenen
denetleyen, hak edişlere imza koyan, ülke imarının, sanayinin, tarımının, madenciliğinin, ormancılığının ve üretiminin temel unsuru olan, teknik ve bilimsel temelde
yürüttükleri çalışmalarla, ülkemizin kalkınması açısından
vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalışan ve ihraç
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edilen mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının ivedilikle çözülmesi gerektiğini savunuyor ve haklı taleplerinin arkasında duracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.
Çalıştay kapsamında yürütülen tartışmaların, tespit edilen sorunların ve bu sorunların çözüm önerilerine yönelik aşağıdaki öneriler dile getirilmiştir;
- Haklarında mahkeme kararı olmayan ihraçlar tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir.
- Haksızlıkların daha da büyümemesi için OHAL İşlemleri
İnceleme Komisyonu derhal lağvedilmelidir.
- KHK ihraçları ve sorunları sürekli TBMM gündeminde
tutulmalıdır.
- Asılsız suç isnadıyla insanları bunca yıl mağdur eden idareciler ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmalıdır.
- İş güvencesinin gaspına son verilmeli; herkes için güvenceli iş, güvenceli gelecek ve insanca yaşanacak ücret
sağlanmalıdır.
-Demokratik ve barışçıl yollarla hakkını arayanlara yönelik şiddet son bulmalıdır.
- İhraç edilenlerin süreç içerisindeki sayısal takibi için sürekli bir çalışma yapılmalıdır ve mevcut durum bildirimlerinin yapılması sağlanmalıdır.
- İşsiz meslektaşlarımızın iş bulmasında yardımcı olunmalıdır.
- İhraç üyelerimizin eş ve çocukları için sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti alması konusunda dayanışma
ilişkisi kurulmalıdır.
- İhraçlara yönelik ücretsiz mesleki eğitim çalışmaları ve
sosyal etkinlikler yapılmalıdır.
- SGK fişlemesi ve pasaport sorunları konusunda çalışma yapılmalı, CİMER başvuruları vb. konularda, örnek
hukuki metinler hazırlanarak İhraç üyelere ulaştırılmalı,
dilekçe eylemleri düzenlenmeli, hukuki süreçler ile ilgili
kazanılmış davalar ve karar örnekleri ihraç üyeler ile paylaşılmalıdır.
- Üyelerimizin ihracına sebep olan ihraç listelerinin oluşumunda ismi geçen üye rektör ve yöneticiler hakkında
disiplin soruşturmaları yapılmalıdır.
- KHK’lılarla ilgili çalıştay ve etkinlikler özellikle kayyumlar tarafından el konulan belediyelerin bulunduğu bölgelerde de yapılmalıdır.

TMMOB’den

TMMOB KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR
PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
İnşaat Mühendisleri Odası’nda 15 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis,
Mimar, Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı sonuç bildirgesi yayınlandı.
“Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza
Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla yürütülen kampanya kapsamında düzenlenen ve üç çalıştaydan biri olan “TMMOB
Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının
Sorunları Çalıştayı” 15 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da
İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış
konuşmasıyla başlayan çalıştayda, “Kamu Kavramı, Kamu
Hizmeti ve Kamu Personel Rejimi”, “Kamu Çalışanlarının Özlük Hakları, Mali ve Sosyal Durum Analizi”, “Kamu
Çalışanlarının Sendikal Hakları ve Mücadele Süreci” ve
“KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Durumu” üzerine sunumlar gerçekleştirildi.
Sunumların ardından kamuda çalışan mühendis, mimar
ve şehir plancılarının sorunlarına ilişkin forum gerçekleştirildi.

temel değerleri yitirilmiş, kamu yatırımları durma noktasına gelmiş, özelleştirmelerin de etkisiyle üretimden
uzaklaşılmış, şiddeti her defasında daha da artan ekonomik ve sosyal bunalım ve kriz süreçleri birbirini izlemiştir.

Çalıştay kapsamında kamu personel rejiminin tarihsel
dönüşümü, farklı çalışma statülerinin irdelenmesi, 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, özlük haklarının iyileştirilmesine
yönelik öneriler, TİS görüşmelerinde haklarımızın iyileştirilmesine yönelik somut taleplerin ortaya konulması gibi
başlıklar değerlendirildi.

AKP iktidarı döneminde 16 yıl boyunca uygulanan politikalar sonucu bugün ülkemiz, kalkınma, planlama, üretim,
sanayi, tarım, enerji, maden, gıda, su, kent, yapı/imar,
çevre, bilişim politikalarının dinamik gücü olması gereken mühendislik, mimarlık, şehir planlama disiplinlerinin
tasfiye edilmek istendiği; bilimsel bilginin, aydınlanmanın,
bilim ve tekniğin önermelerinin yerine piyasanın ve gericiliğin insan düşmanı politikalarının egemen olduğu bir
ülke haline gelmiştir.

Çalıştayda yürütülen tartışmalar sonucunda aşağıda yer
alan değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılmasına karar
verilmiştir.
EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE VE HAKLARIMIZA
SAHİP ÇIKACAĞIZ!
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi sonrasında uygulanmaya
başlanan ve 2000’li yıllarda iyice belirginleşen neoliberal
ekonomik politikalar sonucunda, ülkemiz ekonomisinin

Emekçilerin ekonomik, sosyal ve sendikal hakları budanmış, üretim ekonomisi yerine sıcak para akışına ve ranta
dayalı bir ekonomi inşa edilmiştir.
Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin ölçüsünün, bir kamu
hizmeti olan mühendislik hizmet alanlarındaki gelişmişlik
düzeyi ve bu meslek mensuplarından o ülkenin hak ettiği
hizmetleri alması ile doğru orantılı olduğu aşikardır.
Bu gerçekliğe karşın özellikle son 25 yılda, kamuda çeşitli
statülerde çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mi-
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mar ve şehir plancılarının ekonomik ve sosyal koşulları,
üstlendikleri sorumluluklara ve almış oldukları eğitime
uymayan bir düzeye geriletilmiş, kamudaki mühendis,
mimar ve şehir plancılarının mesleki iş alanları farklı ve/
veya yardımcısı sayılabilecek branştaki alt grup teknik
elemanların görevlendirilmesi ile daraltılmış, kamu çalışanı üyelerimizin gerek ücretleri gerekse özlük hakları açısından içine düşürüldükleri durum kriz aşamasına
gelmiş ve meslek onurlarını koruma sınırlarını zorlamaya
başlamıştır.
KAMUDA KADROLU, GÜVENCELİ İSTİHDAM
OECD’ye üye ülkelerde ortalama her 15 kişiye bir kamu
çalışanı istihdam edilirken, bu rakam ülkemizde her 34
kişiye bir kamu çalışanı şeklindedir. Bu rakam dikkate
alındığında Türkiye’de şu anda 5 milyon 387 bin kamu
çalışanına ihtiyaç vardır.
Ülkemizde 2018 verilerine göre TSK dışındaki toplam 3
milyon 130 bin kamu çalışanının 2 milyon 430 bin 101’i
memur statüsündedir.
Türkiye ortalamasına göz önüne alındığında, ülke genelinde kamu çalışanı sayısının olması gereken ihtiyacı karşılamadığı görülmektedir.
Kamuda çalışan toplam personel 2007 yılında 2 milyon
300 bin teknik hizmetler sınıfına tabi kamu çalışanı sayısı
108 bin civarında iken, 2018 yılında toplam 3 milyon 130
bin personel içinde teknik hizmetler sınıfına tabi kamu
çalışanı 165 bin civarındadır. Ortalama % 4-5 düzeyindeki bu oran oldukça yetersizdir.
Ülke genelindeki nüfus artışı da dikkate alındığında son
16 yıl içinde kamuda güvenceli istihdam % 15’ler oranında düşüş kaydetmiştir. Kamuda istisnai olarak çalıştı-

rılması planlanan sözleşmeli kamu çalışanlarının sayısının,
2001 yılında 13 bin 914 iken, 2007 yılında 165 bin 557,
2011 yılında 213 bin 965, 2018 yılında ise 256 bin 290
düzeyine çıkması, devlet memurluğu güvencesinin zayıflatıldığının en açık göstergesidir.
Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre; sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevli sayısı 2002 yılında 1
milyon 357 bin 326, sendika üyesi toplam kamu görevli
sayısı 650 bin 770, sendikalaşma oranı % 48 iken, 2018
yılında bu veriler sırasıyla 2 milyon 484 bin 580, 1 milyon
673 bin 318, % 67,34’tür.
Bu artışın nedeni ise AKP iktidarı döneminde hormonlu bir şekilde büyüyerek 1 milyon üyeye ulaşan, kamu
emekçilerinin hak ve çıkarlarını korumak yerine siyasal
iktidarın güdümünde olan yandaş memur sendikasıdır.
KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE
ŞEHİR PLANCILARININ ÖZLÜK HAKLARI
İYİLEŞTİRİLMELİDİR!
Çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel
ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla çeşitli sendikalar tarafından her ay yapılan “Açlık ve Yoksulluk Sınırı
Araştırmaları”na göre kamu çalışanlarına uygulanan ücret
politikası yoksulluk sınırının altında kalmaktadır.
Ekonomik büyüme rakamlarına göre ülkemiz sürekli
büyürken, kamu çalışanları bu büyümeden payını alamamakta, çalışan kesimin geliri reel olarak azalmaktadır.
Örneğin; 2002-2018 arasında altın fiyatları yaklaşık 12
kat artmış, 2002 yılı itibarı ile ortalama memur maaşı ile
22 çeyrek altın alınabilirken 2018 yılında bu rakam 11’e
gerilemiş, yıllar itibarıyla ortalama memur maaşı çeyrek
altın karşısında %50 değer kaybetmiştir.
Kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan
mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik ve
sosyal koşulları özellikle son on altı yılda hızla erozyona
uğratılarak üstlendikleri sorumluluklara ve almış oldukları
eğitime uymayan bir düzeye geriletilmiştir.
Kamuda çalışanı üyelerimizin gerek ücretleri gerekse
özlük hakları açısından içine düşürüldükleri durum kriz
aşamasına gelmiş ve meslek onurlarını koruma sınırlarını
zorlamaya başlamıştır.
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Kamu çalışanlarının ücretlerinin düşüklüğü yanında, en
düşük ücretle en yüksek ücret arasındaki makas farkının
büyüklüğü, eşit işe eşit ücret ödenmemesi ve kamu kurumları arasındaki ücret farklılıkları nedeniyle büyük bir
ücret adaletsizliği yaşanmaktadır.
Ödeme sisteminin karmaşık yapısı, aynı kamu kurumunda görev yapanlar için de farklı uygulamalar getirebilmektedir.
Kurumlar arasında olduğu gibi kurum içinde de değişik
ödeme sistemi uygulanmasından dolayı en düşük ücret
alan kamu çalışanı ile kurum içindeki yan ödeme ve tazminatlardan faydalanan ve en yüksek ücreti alan kamu
çalışanı arasında büyük bir fark oluşmaktadır.
Ülkemizde çıplak ücretler üzerinden yapılan hesaplamada en düşük ücretli memur ile en yüksek ücret alan memur arasında 3,8 kat fark oluşmaktadır.
Oysa bu oran Finlandiya’da 2,5, Fransa’da 2,3,
Hollanda’da 2,2 ve İsveç’te 1,9 katı kadardır.
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 durum acilen
düzeltilmelidir.
Ülkemizdeki her projenin, her çalışmanın planlanmasından yaşama geçirilmesine kadar sorumluluklar üstlenen
denetleyen, hak edişlere imza koyan, ülke imarının, sanayinin, tarımının, madenciliğinin, ormancılığının ve üretiminin temel unsuru olan, teknik ve bilimsel temelde
yürüttükleri çalışmalarla, ülkemizin kalkınması açısından
vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve ekonomik sorunlarının ivedilikle aşılması gerektiğini savunmaktayız.
Özetle; TMMOB, plan bütünlüğü olmayan çıkarcı yatırımlara karşı ülke ve toplum yararına bütüncül kalkınma
anlayışı kapsamında kamu çalışanı üyelerinin haklarını korumaya kararlıdır.

Bu süreçte TMMOB olarak önerilerimiz şunlardır;
- Öncelikle, son 16 yılın en yüksek enflasyonu karşısında
eriyen ücretler ivedilikle telafi edilmeli, başta asgari ücret
olmak üzere tüm ücretler artırılarak alım gücünün erimesinin önüne geçilmelidir.
- “2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan Toplu Sözleşme”de,
ücret hükümleri önceki enflasyon gerçekleşmesi, yeni
enflasyon hedefi ve son döviz krizi nedeniyle geçersizleştiğinden güncel ve reel değerlere göre yeniden düzenlenmeli, geriye dönük reel kayıplar karşılanmalıdır. Maaş
artışlarında hedeflenen enflasyon yerine gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalıdır.
- 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık
tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık
katsayısı, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygubülten 249
mart 2019
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lanacak yan ödeme katsayısı insanca yaşanacak düzeye
göre belirlenmelidir.

- Ücretlerin reel olarak yükselmesi ve ülke içinde adil
bir gelir dağılımı sağlanabilmesi için, çalışanların ve
emeklilerin maaşlarına enflasyon oranlarının üzerinde
ayrıca refah payı verilmelidir.
- Ortalama kamu çalışanı maaşının yıllık toplam tutarı
dikkate alınarak, gelir vergisi dilimleri yükseltilmeli, çalışanlar üzerindeki vergi yükünü azaltacak önlemler alınmalıdır.
- Kamu çalışanlarının emekli aylık ücretlerine yapılan
zam ve iyileştirmeler kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışmış mühendis, mimar ve şehir plancılarına da
yapılarak ek göstergeleri ayrımsız 4800-6400 arasında
yükseltilmelidir.
Tüm kamu çalışanlarına, hizmet yıllarında yönetici olsun olmasın, emeklilik sonrasında da insanca yaşayabilecek maddi ve sosyal hakları verilmeli, çalışırken aldıkları
ücret kalemleri ile ek ödemeler ve diğer ödemelerin
tümünün ayrımsız olarak emekliliklerine yansıması sağlanmalıdır.
- Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel
Hizmet Tazminatının tavan oranı arttırılarak en az
%260 olmalıdır ve bu oran emekli aylık ücretlerine de
yansıtılmalıdır. (Bugün kamuda çalışan bir mühendis
%160 oranında özel hizmet tazminatı alırken Uzman
Doktor¼ %215, TSK personeli Yüzbaşı %180, Albay
%260-%280 almaktadır.)
- Kamu çalışanı kavramı sadeleştirilmeli ve memur ve
işçi temelinde olmalı, sözleşmeli, geçici, taşeron, güvencesiz istihdam, özel statü ve diğer uygulamalarına son
verilmelidir.
- Kamu çalışanlarının işe alım ve görevde yükselme aşamalarında her türlü cinsiyetçi, mezhepçi, ırkçı ve diğer
ayrımlara son verilmelidir. İşe alımda son dönemlerde
yaygınlaştırılan mülakat uygulamaları ile yaşanan yandaş
kadrolaşması, ayrımcılık ve keyfiliğe son verilmelidir.
- Kanun Hükmünde Kararnamelerle keyfi ve hukuksuz
biçimde ihraç edilen emekçilerin görevlerine geri dönmesi sağlanmalı ve hak kayıpları telafi edilmelidir.
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- Kamu yöneticisi atama tercihleri de yeterlik ve liyakat
temelinde olmalı, kamu yönetiminde kurumsallaşmada
süreklilik sağlanmalı, sürekli hale gelen bakanlık ve birim
yer ve görev değişiklikleri ile kamudaki kurumsal hafıza
yok edilmemelidir.
- Kamu çalışanlarının tümünde ve mühendis, mimar ve
şehir plancılarında da, aynı hizmeti üretirken farklı statülerde çalıştırılma ve farklı ücretler alma uygulamalarına son verilmelidir.
- Çalışma yaşamının esnekleşmesi ve kuralsızlaştırılması
uygulamalarına son verilmeli, merkezi ve yerel yönetimlerde çifte standart oluşturan sözleşmeli personel
uygulaması, kapsam dışı personel statüsü ( Kapsam dışı
personel sendikaya üye olamamaktadır. Bu durum örgütsüz çalışmayı yaygınlaştırmada örnek teşkil etmektedir) ve buna bağlı olarak yaratılan ücret dengesizliği
derhal ortadan kaldırılmalıdır.
- Kamu çalışanı sayısının olması gereken ihtiyacı karşılayabilmesi, teknik ihtiyacın giderilmesi, denetimlerin
alanında uzman kişilerce yapılabilmesi amacıyla kamuda atama bekleyen binlerce mühendis, mimar ve şehir
plancısının istihdamı sağlanmalıdır.
- Kamu hizmetlerinin güvencesiz, kiralık, taşeron, geçici, sözleşmeli personeller aracılığıyla gördürülme anlayışından derhal vazgeçilmelidir. Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancıları için kadro tahsis edilerek, kalıcı,
güvenceli atama yapılmalıdır.
- Kamu çalışanlarının önündeki siyaset yasağı kaldırılmalıdır. 657 Sayılı Kanunda bulunan ve izinsiz şehir dışına
çıkma, basına demeç verme yasağı ve benzeri kamu çalışanlarının yaşamını sınırlandıran maddeler kaldırılmalıdır.
- Örgütlü mücadele ile hak alma hakkının kullanılabilmesi için iktidara bağımlı sendikaya üye olma dayatması
uygulamasına son verilmeli, kamu çalışanlarına sağlanan
mali hakların belirlenmesini siyasi otoritenin inisiyatifinden çıkarmak ve kamu çalışanların “Söz, Yetki, Karar”
haklarına sahip olmalarını sağlamak ve bu hakları uygulanabilir hale getirmek için kamu çalışanlarına özgürce örgütlenme özgürlüğü ve uluslararası sözleşmelere uygun
grevli toplu sözleşme hakkı verilmelidir.

TMMOB’den

ÜCRETLİ ÇALIŞAN VE İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR
PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz kampanyası kapsamında 22 Aralık 2018
tarihinde Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonunda düzenlenen üç çalıştaydan biri olan
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendislerin Sorunları Çalıştayı sonuç bildirgesi yayınlandı.
Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz kampanyası kapsamında düzenlenen 3 çalıştaydan biri olan Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendislerin
Sorunları Çalıştayı 22 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da
İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış
konuşmasıyla başlayan çalıştayın ana eksenini meslektaşlarımızın iş yeri, fabrika, toplumsal yaşam ve kent içinde
bulundukları konum ve analizi, giderek artan işsizlik, ücretli çalışanların asgari ücret mücadelesi ve krizin çalışma
yaşamına etkileri başlıkları oluşturdu.
Çalıştayda yürütülen tartışmalar sonucunda aşağıda yer
alan değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılmasına karar
verilmiştir.
Tüm Meslektaşlarımıza İş, İnsanca Yaşam!
Ülkemizin içinde olduğu kriz açıktır ki meslek alanlarımızı
da derinde etkilemektedir. Emeğin piyasa şiddetine terk
edilmesi ile meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu ücretli
çalışmaya yönelmektedir. Bu durumda meslektaşlarımız,
sınırlı istihdam ve düşük ücretlerle piyasaya terk edilen
kamu hizmetlerini almakta dahi zorluklar yaşamaktadır.
İşsizlik meslektaşlarımızın en can yakıcı sorunudur. Özellikle yeni mezun meslektaşlarımız işgücüne, çalışma yaşamına dâhil olamamaktadır. Daralan meslek alanları, neredeyse sıfır noktasına inen üretim ve buna bağlı azalan
istihdam karşısında TÜİK verileri dahi işsizliği gizleyememektedir. 2018 yılının son üç ayında açıklanan rakamlara göre 3 milyon 531 bin kişi işsizdir. Yaklaşık 550 bin
üyemiz içerisinde işsizlik oranlarının %20’nin üzerinde
olduğu tahmin edilmektedir.
Yaşanan krize ve derinleşen etkilerine karşın meslektaşlarımız düşük ücretlerle çalışmaya zorlanmaktadır. İşten
çıkarmalar ve toplu işten çıkarmalarla tehdit edilen meslektaşlarımız güvencesiz bir çalışma yaşamına mecbur

bırakılmaktadır. İstihdam alanları giderek daraltılmakta,
meslek alanlarımız çalışılamaz bir hale getirilmektedir.
Mesleklerimizin kamusal işlevleri ortadan kaldırılmaktadır. Çalışma yaşamında meslektaşlarımızın birikim, gelişim ve yetenekleri değil sadece anlık kapasitelerine önem
verilmektedir; özellikle genç meslektaşlarımızın karşısına
tecrübe eksikliği bir engel olarak çıkarılmaktadır. Mesleklerin istihdam koşulları, meslek kimliği, meslek pratiği
alanları, meslek alanının örgütsel bağları giderek zayıflatılmaktadır.
Meslektaşlarımız fiziki, psikolojik ve mesleki sorunlarla karşı karşıyadır. Aşırı iş yükü, dinlenememe, rahatsız edici davranışlara maruz kalma, mobbing, uygunsuz
koşullarda ve mesai dışı çalıştırılma ile meslek ve iş yeri
kaynaklı riskler, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin eksikliği gibi temel sorunlar giderek artmaktadır.
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Ülkenin ve mesleğin içinde bulunduğu kriz, işsizlik, düşük ücretli çalışma ve temel haklardan yoksun olma durumları kaygıyı artırmaktadır. İşsizlikle, işten çıkarmalarla
boğuşan meslektaşlarımız çareyi meslek dışı çalışmada
aramaya yönelmektedir.

yaşam uğruna alın terini döken yüz binlerce mühendis,
mimar ve şehir plancısının düşük ücretler ile kayıt dışı istihdam edilmesi ve kamunun zarara uğraması engellenmelidir.

SGK’yı Göreve Davet Ediyoruz! Asgari Ücret
Protokolü Tekrar Yürürlüğe Konmalıdır

Çalıştay kapsamında yürütülen tartışmaların,
tespit edilen sorunların ve bu sorunların çözüm
önerilerine yönelik görüşmelerin adından ortaya
çıkan öneriler şöyledir:

Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında,
mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretli çalıştıkları
sektörlerde kayıt dışı istihdamı önleme amacıyla 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan “SGK ile TMMOB Arasında İşbirliği Protokolü” SGK tarafından 9 Haziran 2017
tarihinde tek taraflı olarak feshedilmiştir.

- 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan ve SGK tarafından 2017 yılında tek taraflı olarak feshedilen “SGK ile
TMMOB Arasındaki Asgari Ücret İşbirliği Protokolü” yeniden yürürlüğe konmalıdır. Meslektaşlarımızın 2019 yılı
için TMMOB tarafından belirlenen 4500TL brüt ücretin
altında gösterilmesi engellenmelidir.

Protokole göre Birliğimiz, ücretli çalışan meslektaşlarımız için belirlediği asgari ücreti her yıl Aralık ayında
Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmekte ve kamuoyuna
duyurmakta, SGK ise meslektaşlarımızın aldığı ücretin
TMMOB tarafından belirlenen asgari ücretin altında olmaması için gerekli tedbirleri almaktaydı.

- Sendikalaşma, güvenceli çalışma, güvenceli iş, toplu
sözleşme tüm çalışanların hakkıdır.

Protokolün esasını oluşturan yükümlülükleri tarif eden
hükümler SGK tarafından önce Protokolden çıkarılmak
istenmiş, Birliğimizin sistemin sağlıklı işlemesi için mevcut
protokolün aynen korunması gerektiği yönündeki ısrarı
üzerine Protokol hukuka aykırı bir biçimde tek taraflı
olarak feshedilmiştir.
Protokol işleyişi süresince özel sektörde çalışan üyelerimizin ücretlerinde iyileşmeler olmuş ve SGK bildirimlerinin gerçek ücret üzerinden yapılması sağlanmıştır.

- Bilimsel ve teknik bilginin üretildiği, meslektaşlarımızın
görev yaptığı tüm güvencesiz ve esnek çalışma alanlarında iş güvencesi sağlanmalıdır.
- Fabrikada, ofiste, sahada ve şantiyede cinsiyet ayrımcılığı ve mobbing engellenmelidir.
- İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüm çalışanların ve tüm meslektaşlarımızın hakkıdır, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının
önüne geçilmelidir.
- Mesleklerimizin temellerinin aşındırılması, toplumla
arasındaki bağın kesilmesi, mesleklerimizin kamusal özelliklerinin ortadan kaldırılması kabul edilemez.
- Meslektaşlar arası azalan güven tekrar güçlendirilmelidir.

Böylece bir nebze de olsa kayıt dışı çalışmanın önüne geçilerek meslektaşlarımızın sosyal güvenceleri adına olumlu bir adım atılmış ve prim ödemeleri konusunda kamunun yaşadığı parasal kayıplar da önlenmiştir.

- Ülke sanayisi ve tarımını bitiren, meslek alanlarını yok
eden ranta dayalı ekonomi politikaları terkedilmeli; üretime, sanayileşmeye, kalkınmaya dayalı ekonomi politikaları benimsenmelidir.

SGK tarafından Protokolün tek taraflı olarak feshedilmesi
ile ücretli çalışan meslektaşlarımız düşük ücretle çalışma
ve primlerinin eksik yatırılması sorunuyla ile karşı karşıya
bırakılmış, kayıt dışı istihdamın önü açılmıştır.

- Hem toplum kesimlerinin hem de meslektaşlar arasındaki gelir adaletsizliği ortadan kaldırılmalı, herkese insanca yaşayabileceği temel ücret hakkı tanınmalıdır.

Gerçekleşmeyen prim ödemeleri nedeniyle de kamu zarara uğratılmıştır.
Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, aklını ve emeğini ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için kullanan, insanca bir
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- Meslek alanları geliştirilerek, istihdam üretime dayalı
olarak artırılmalı ve işsizlik azaltılmalıdır.
- Ülke düzeyinde insani yaşam koşullarına uygun asgari
ücret, kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı tüm çalışanlara,
ayrım gözetmeksizin tanınmalıdır.

TMMOB’den

ARTIK TÜM ÜYELERİMİZ EUR-ING BELGESİ ALMAK İÇİN BAŞVURABİLECEK
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin üyesi olduğu FEANI (European Federation of National Engineering
Associations - Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu) tarafından verilen Eur-Ing (Avrupa
Mühendisliği) Belgesi başvuru kriterlerinde önemli değişikliklere gidildi.
TMMOB’nin FEANI ile yaptığı görüşmelerde, üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramasının engellenmesi,
üyelerimizin FEANI sınırları içerisinde hareket etmesinin
kolaylaştırılması için düzenlemeler yapılması gerektiği
vurgulandı. Görüşmelerin sonucunda, üyelerimizin herhangi bir mahrumiyet yaşamasını engellemek için, başvurularda önemli ölçütlerden biri olan “FEANI Index”
koşulunda düzenlemeler yapıldı.
Yapılan düzenleme ile Eur-Ing belgesi almak için başvuru yapan üyemizin en az 4 yıllık eğitimi ile birlikte asgari
3 yıllık mesleki tecrübesi bulunuyor ise, mezun olduğu
programın “FEANI Index” içinde yer almasına bakılmaksızın başvuru yapabilmesinin önü açıldı. Düzenleme
gerçekleşmeden önce, başvuruda bulunacak üyemizin
mezun olduğu programın “FEANI Index” içerisinde yer
alması, program “FEANI Index” içinde yer almıyorsa asgari 15 yıllık mesleki tecrübe gerekliliği aranıyordu.
“FEANI Index” içinde yer almayan bölümlerden mezun
olan üyelerimizin diğer koşulları sağlaması durumunda “Program Değerlendirme Formu”, başvuru sahibi
tarafından doldurularak ilgili programı yürüten bölüm

başkanlığınca onaylanarak başvuru esnasında Birliğimize gönderilecek. Bu sayede, Ulusal İzleme Komitesi ve
Avrupa İzleme Komitesi tarafından yapılacak özel değerlendirme ile üyelerimizin belge almak için başvurması
kolaylaşacak.
Eur-Ing (Avrupa Mühendisi) Belgesi Nedir?
Avrupa Mühendisi (Eur-Ing) belgesi, kendi ülkeleri dışında mesleki faaliyette bulunmak isteyen mühendislerin
FEANI sınırları içerisinde ve dışarısında hareketliliğinin
kolaylaştırılması ve mesleki formasyonlarının karşılıklı
tanınması amacıyla oluşturulmuştur. Bu belge kapsamında FEANI, izleme yaparak, mevcut standartları gözden
geçirerek ve yeni standartlar hazırlayarak mühendislerin
sürekli mesleki gelişimlerini desteklemekte; üye ülkeler
arasında birbirinden ciddi farklılıklar gösteren formasyon
sistemlerine dair bir bilgi kaynağı sunmaktadır.
Başvuru süreci ve konuyla ilgili detaylı bilgi almak için;
Tel: 0 312 418 12 75
E-posta: eur-ing@tmmob.org.tr

TMMOB YÖNETİM KURULU VE ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Toplantısı 8 Şubat 2019 tarihinde “genel durum
değerlendirmesi ve bilgilendirme, Oda ve TMMOB çalışmaları, önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar”
gündemiyle Mimarlar Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, Sayman
Üye Tores Dinçöz, Yönetim Kurulu üyeleri Cihan Dündar, Ekrem Poyraz, Can Durgu, Feramuz Aşkın, A. Ülkü
Karaalioğlu, Ata Can Kale, Ali Burak Yener, Halil Kavak,
Niyazi Karadeniz, Cemalettin Küçük, Ayşegül Akıncı
Yüksel, İsmet Aslan, Mehmet Çelik, Ayşegül Oruçkaptan,
Deniz Kimyon Tuna, Emre Fidan, Baki Remzi Suiçmez,
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Genel Sekreter
Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler; Özgür C.
Göktaş Küçük, Bülent Akça, Eren Şahiner, Sezgin Çalış-

kan, Basın Danışmanı Mutlu Arslan;
Odalardan; Hülya Küçükaras (BMO), Baran Bozoğlu
(ÇMO), Gazi İpek (EMO), Abdullah Zararsız (FMO),
Feramuz Aşkın (GEMİMO), Kemal Zeki Taydaş (GIDAMO), Orhan Kasap (HKMO), Emrah Kaymak (İÇMO),
Cemal Gökçe (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin
Alan (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yüksel (MADENMO), Yunus Yener (MMO), Fırat Çukurçayır (MeteorolojiMO), Ali Hakkan (MO), Orhan Sarıaltun (ŞPO) ve
Özden Güngör (ZMO) katıldı.
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TMMOB 45. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
45. Dönem TMMOB II. Danışma Kurulu Toplantısı 9 Şubat 2019 Cumartesi günü TMMOB Teoman Öztürk
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.
II. Danışma Kurulu toplantısı TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz’ın açış konuşmasıyla başladı. Koramaz, TMMOB’nin demokrat ve yurtsever karakterinden, emekten ve halktan yana duruşundan, ırkçılığın ve
gericiliğin karşısında barıştan yana tutumundan söz etti.
Gücünü üyesinden ve bilimden alarak insan hakları ihlallerine karşı insan onurunun korunmasından yana; meslek
ve meslektaş sorunlarına eğilen TMMOB çalışmalarına
değindi. Ardından TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül,
TMMOB’nin I. Danışma Kurulu’ndan bu yana geçen 4 aylık dönemde yaptığı çalışmalar, TMMOB’ye bağlı Odalar,
İl Koordinasyon Kurulları, örgüt içi toplantıları, etkinlikler
ve yayınlar konusunda geniş kapsamlı bir sunum yaptı.
244 TMMOB Yöneticisinin katıldığı toplantıda sırasıyla;
Kaya Güvenç (MMO), Uğur Kocaer (BMO), Tevfik Peker (MMO), Kemal Zeki Taydaş (GIDAMO), Ali Akkan
(MO), Nusret Suna (İMO), Hüseyin Alan (JMO), Birhan
Şahin (MMO), Cemal Gökçe (İMO), Doğan Hatun (MADENMO), Hakkı Kaya Ocakaçan (EMO), Evindar Aydın
(EMO), Zeki Baran (MMO), Ali Ekber Çakar (MMO),
Necla Özkaplan Yörüklü (PEYZAJMO), Yunus Yener
(MMO), Orhan Kasap (HKMO), Alaaddin Eksin (MMO),
Cemal Akça (İMO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO),
Ayhan Erdoğan (ŞPO), Cevahir Akçelik (ÇMO) ve Mehmet Soğancı (MMO) konuştu.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın açış konuşması şöyle:
“TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi dostlukla
selamlıyorum. Başta içinde bulunduğumuz bu güzel
mekana adını verdiğimiz Teoman Öztürk olmak üzere,
geçmişten bugüne TMMOB mücadelesine emek veren
tüm arkadaşlarımızı ve yakın zamanda birkaç gün arayla
kaybettiğimiz EMO Sayman Üyesi Şakir Aydoğan ve
EMO Ankara Şubesi Başkan Yardımcısı Tahsin Yılmaz’ı
saygıyla anarak 45. Dönem İkinci Danışma Kurulu Toplantısını açıyorum.
4 ay önce gerçekleştirdiğimiz ilk danışma kurulumuzda
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ve sonrasında
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ülkemizin özellikle idari yapılanmasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmiştik.
Aradan geçen kısa zaman dilimine rağmen yeniden bir
seçim sürecine girdik. 31 Mart 2019 tarihinde Yerel Seçimler gerçekleştirilecek.
Bir önceki yerel seçimlerden bugüne kadar geçen 5 yıllık
süre içerisinde 3 kez Milletvekili Genel Seçimleri, 2 kez
Cumhurbaşkanı Seçimleri, 1 kez de Anayasa Referandumu için sandık başına gidildi.
Bu kadar kısa bir zaman dilimi içerisinde bu kadar fazla
sayıda seçim yapılması, ülkemizde sürdürülebilir ve istikrarlı bir demokratik rejimin olmadığının en büyük göstergesidir.
Ortaya çıkan bu istikrarsızlığın nedeni AKP iktidarı boyunca anayasal demokrasi anlayışının terk edilmesi, güçler ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırılması ve devlet kurumlarının işleyemez hale getirilmesidir.
Artık seçimler önceden belirlenmiş takvimler uyarınca
değil, iktidar partisinin konjonktürel ihtiyaçlarına göre
yapılmaktadır.
Ülkemizi adeta bir türbülansa sokan bu istikrarsız siyasal
rejim, 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu ile kurumsallaştırılmış, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı Seçimleriyle
birlikte ülkemizin idari yapısı bütünüyle altüst edilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan

TMMOB’den
bu yeni rejim, demokratik rejimlerin olmazsa olmaz şartı
olan denge-denetim mekanizmalarını ortadan kaldırarak
yasalara ve kurumlara değil, keyfiyete dayalı bir yönetim
anlayışını getirmiştir.
Bu haliyle tek adam rejimi istikrarsızlık, kaos ve meşruiyet krizinin sürekli hale gelmesidir.

Fabrikaların üretimi durdurması, yatırım projelerinin iptal edilmesi, şirketlerin konkordato ilanları ve toplu işçi
çıkarmaları olarak hayatlarımıza yansıyan bu veri, Ekim
Ayında %11,6 olarak açıklanan işsizlik oranı hızla tırmanmaktadır.
Türkiye en kötü kriz senaryolarından biri olan yüksek
enflasyon ve ekonomik durgunluğu aynı anda yaşamaktadır.

TMMOB olarak bu rejimin istikrarsızlık ve kriz üreteceğini en başından itibaren dile getirdik. Aradan geçen zaman, eleştiri ve uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Bugün ülkemiz gerçek anlamıyla bir yönetim
krizi ve bununla ilişkili derin bir ekonomik krizle yüz yüze
bulunuyor.

Halkın günlük yaşamı bu denli kötüleşmişken siyasal iktidar halkın sorunlarına çözüm bulmak yerine 2019 yılında
gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde pembe bir tablo
yaratmaya çalışmaktadır.

Ülkemizin içinde bulunduğu istikrarsızlık ve izlenen yanlış
ekonomi politikaları nedeniyle geçtiğimiz yıl yaşanan döviz kuru dalgalanmaları, ithalata dayalı sektörlerin işlerini
sürdüremez hale gelmesine, döviz borcu olan kesimlerin
büyük zararlar yaşamasına neden oldu.

Benzerleri daha önceki kriz dönemlerinde de gördüğümüz ve devlet hazinesini boşaltma pahasına atılan bu spekülatif adımlar, kurlarda ve borçların döndürülmesinde
kısa dönemli düzelmeler yaratsa da uzun dönemde krizi
daha da derinleştirmektedir.

Bugüne kadar defalarca dile getirdiğimiz gibi ekonomimizin siyasal çalkantılar karşısında bu denli kırılgan olmasının nedeni yıllardır izlenen neoliberal politikalardır.

Nasıl ki 24 Haziran Seçimleri öncesinde yaratılan suni
ekonomik büyüme Ağustos ayında büyük bir patlamaya
yol açtıysa 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde yaratılmak
istenen bu pembe tablo da seçimler sonrasında büyük
ekonomik-toplumsal patlamalara neden olacaktır.

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.
Liyakat esasıyla değil, iktidara sadakat esasıyla yapılandırılmış devlet kurumlarının verileri, yaşadığımız ekonomik
krizin boyutlarını gerçek anlamıyla yansıtmamaktadır.
İktidar tarafından yılın son aylarında yapılan vergi indirimlerine, doğrudan piyasa müdahalelerine ve indirim
kampanyalarına rağmen TÜİK’in manipüle edilmiş rakamlarına göre 2018 yılı Tüketici Fiyat Endeksi %20
’nin üzerinde, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi ise %33’ün
üzerinde çıkmıştır. Bu rakamlar son 15 yılın en yüksek
enflasyon oranlarıdır.
Yüksek enflasyona rağmen ülkemizde üretim durma
noktasına gelmiştir. Sanayi üretim endeksleri her ay daha
da düşmektedir.

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 iktidarın ve belediyelerin tüm
imkânları yandaş kesimlerin ihtiyaçları için seferber edilirken halk yoksulluğa mahkûm edilmiştir.
Yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler
arasında Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları da yer almaktadır.
Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini; planlama,
projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten
tüm meslektaşlarımız krizden olumsuz biçimde etkilenmektedir.
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Meslektaşlarımız, ülkemizdeki kriz ortamının yarattığı
pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi mesleğimize özgü sorunlarla da
boğuşmak zorunda kalmaktadır.

olma kararı aldık. Bu süreçte DİSK, KESK, TTB ile birlikte ortak bir anlayışla ama kendi örgütsel dinamiklerimiz
üzerinden krize karşı geniş çaplı kampanyalar örgütledik.
Kimi yerellerde ortak mitingler örgütledik.

Kamuda çalışan meslektaşlarımız, siyasi baskı ve sürgün
tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun
ile yüz yüzedir.

Hepinizin bildiği gibi TMMOB olarak 19 Kasım tarihinde yaptığımız basın toplantısıyla “Krize Karşı Emeğimize,
Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla
bir kampanya sürecinin içine girdik.

Güvencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine yönelme,
atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir.

Bu doğrultuda ilk olarak Odalarımız aracılığıyla tüm üyelerimize mektup göndererek yaşadığımız sorunlar karşısında dayanışma ve mücadele çağrısında bulunduk.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel
sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir.
İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma
koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde
çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir.
Kanun Hükmünde Kararnamelerle hukuksuz biçimde
kamu görevinden çıkarılan meslektaşlarımız krizden en
olumsuz etkilenen kesimlerin başında yer almaktadır.
Bu arkadaşlarımız sadece işlerini kaybetmekle kalmadılar, aynı zamanda başka işlerde çalışmaları önünde engeller de çıkartıldı. Meslek alanımızda bunu en somut olarak
yapı denetim alanında yaşadık. Yapı denetimi kuruluşlarında çalışan mühendis ve mimarlardan KHK ile ihraç
edilmiş olanların belgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından iptal edildi. Yeni başvurular da reddedilerek
yapı denetimi sistemindeki sicilleri silindi.

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 SGK’ya toplu
faks gönderme eylemi gerçekleştirdik.
Mecliste başlayan Bütçe Görüşmeleri öncesinde kamuda
çalışan meslektaşlarımıza ilişkin taleplerimizi içeren mektubumuzu milletvekillerine gönderdik.
Kampanya kapsamında çalışmalarımız arasında belki de
en önemlileri, 45. Genel Kurulumuzda aldığımız kararlar
uyarınca gerçekleştirdiğimiz Çalıştaylarımız oldu.

İhraç edilen meslektaşlarımızın yurt içinde kamusal hizmet niteliğindeki işlerde çalışmasına izin verilmediği gibi
pasaport yasakları nedeniyle yurt dışına da çıkmaları engellenmektedir.

Biliyorsunuz 45. Genel Kurulumuzda Kamuda Çalışan,
Ücreti Çalışan-İşsiz ve KHK ile İhraç Edilen meslektaşlarımızın sorunlarına yönelik çalışma kararı almıştık. Bu üç
ayrı konu başlığıyla ilgili oluşturduğumuz çalışma grupları
her bir konu başlığına ilişkin birer çalıştay programı oluşturdu.

Bir önceki danışma kurulumuzdan bu yana geçen 4 ayı
aşkın süre boyunca başta meslektaşlarımız olmak üzere
emeğiyle geçinen toplum kesimlerinin krizden en az zarar görmesi için yoğun bir mücadele ile verdik.

15 Aralık’ta Kamuda Çalışan Meslektaşlarımızın, 22
Aralık’ta Ücretli Çalışan-İşsiz Meslektaşlarımızın ve 5
Ocak’ta da OHAL KHK’larıyla İhraç Edilen Meslektaşlarımızın Sorunlarına ilişkin çalıştaylarımızı gerçekleştirdik.

Ekim ayı içerisinde DİSK, KESK ve TTB ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, krizin faturasının emekçilein değil,
krizi yaatanların ödemesi için mücadele birliği içinde

Bizler bu çalıştayları sadece birer kapalı salon faaliyeti
olarak görmedik, her bir çalıştay bizim için aynı zamanda
bir mücadele başlığıydı.
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Bu çalıştaylara paralel olarak kamuda çalışanların sorunlarına dikkat çekebilmek için Bakanlıklar düzeyinde girişimlerimiz, Milletvekillerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma Bakanlığı ile
yazışmalarımız, ihraç edilen meslektaşlarımızın durumlarına ilişkin uluslararası mühendislik-mimarlık örgütlerine
gönderdiğimiz dayanışma çağrılarımızla bu süreci olabildiğince toplumsallaştırmaya, yaygınlaştırmaya çalıştık.
Bu süreçte bir yandan Kriz karşısındaki kampanyamızı
sürdürürken diğer yandan da ülkedeki toplumsal muhalefet hareketleriyle de mücadele birliği içinde olmaya
devam ettik.
10 Ekim Katliamı’nın 3. Yılında ilk kez saldırının yaşandığı
yerde anma gerçekleştirebildik. Biliyorsunuz geçtiğimiz
iki yıl içinde yapmak istediğimiz anmalara valilik izin vermemiş ve polis tarafından şiddet kullanılarak dağıtılmıştı.
Bu yıl da başlangıçta izin vermeme yönündeki tavra rağmen kararlı duruşumuzla Gar Önünde anma etkinliğimizi
gerçekleştirdik.
Ankara’daki anmanın ardından Emek ve Meslek Örgütleri Başkanlarıyla birlikte Cumartesi Annelerinin Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştireceği 707. Eyleme destek
vermek için gittik. Orada da valilik meydana çıkmamıza
engel oldu ve İHD önünde bir destek açıklaması yapabildik.
Yine bu süreçte Direnişteki Flormar İşçilerine, Mecliste
bulunan güvenlik soruşturması yasasına karşı nöbet eylemi yapan TTB üyelerine ve “Savaş Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle yargılanan TTB Merkez Konseyi üyelerinin duruşmalarına destek olduk.

Yeri gelmişken bir bilgiyi de paylaşayım: Geçtiğimiz yıl Afrin Operasyonu sırasında yaptığımız açıklamalar ve TTB
Merkez Konseyi Üyelerine destek açıklamalarımız nedeniyle bir önceki yürütme kurulu üyelerimize de soruşturma açıldı. Henüz soruşturma süreci tamamlanmadı.
Bilinmesini isteriz ki, bedeli ne olursa olsun, barışı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Meydanı savaş çığırtkanlarına bırakmayacağız!
Geçtiğimiz dönemde yaşanan en önemli olaylardan birisi de Ankara’da yaşanan tren kazasıydı. Temmuz ayında
Çorlu’da yaşanan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren
kazasının üzerinden 5 ay bile geçmeden Ankara’da neredeyse şehir içinde yaşanan tren kazasında 9 kişi hayatını
kaybetti.
Sinyalizasyon sisteminin olmamasından kaynaklanan bu
kazaya ilişkin KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikasıyla birlikte düzenlediğimiz basın açıklaması kazanın
nedeninin anlaşılması ve iktidarın ulaşım politikalarının
çarpıklığına dikkat çekmesi açısından bir hayli etkili oldu.
Biliyorsunuz TMMOB olarak en önemli mücadele alanlarımızdan birisi de hukuk alanı. Bir önceki danışma kurulumuzdan bu yana bu alanda biri olumlu biri olumsuz iki
önemli dava sonuçlandı.
Olumlu olan Maden Tetkik Arama Müdürlüğü’nün ihale
yoluyla kiralık mühendis istihdamına karşı açtığımız davayı
yeniden kazanmamızdı. Hatırlarsınız geçen yıl Şubat ayında yapılan personel ihalesine karşı açtığımız davayı Temmuz ayında kazanmıştık. MTA kadrolu personel istihdam
etmek yerine ihale usulünü değiştirerek yeniden kiralık
personel alımına gitti. Buna karşı açtığımız davayı yeniden
kazandık. Bu dava kamu hizmetlerinin geçici sözleşmeli,
taşeron, kiralık personeller eliyle yürütülemeyeceği konusunda önemli bir kazanım bizim açımızdan.
11 Oda üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına idari ve
mali deneti yetkisi veren Bakanlar Kurulu kararının iptali
için açtığımız dava ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TMMOB ve Odalar üzerindeki denetime ilişkin
çıkarılan Tebliğin iptali için açtığımız iki ayrı dava ise ne
yazık ki olumsuz sonuçlandı.
Bu davada ilginç olan nokta Savcının görüşünün bizim savunduğumuz çizgide olmasına rağmen mahkeme heye-
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tinin davaların reddine karar vermesi oldu. Aynı konuya
ilişkin Odaların açtığı davalarda da karar aynı çıktı.
Bu kararları temyize götürmüş olsak da ülkemizdeki adalet mekanizmasının hali göz önünde bulundurulduğunda,
geçtiğimiz dönemde Kimya Mühendisleri Odamıza yönelik mahkeme kararlarına benzer süreçler diğer odalarımızda da görülebileceği konusunda hazırlıklı ve dikkatli
olmamız gerekiyor.
Konuşmamın başında da dile getirdiğim gibi, kısa bir süre
sonra yerel seçimler gerçekleştirilecek. TMMOB olarak
daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimler için de
yerel seçimlere ilişkin görüşlerimizi bildirge olarak yayına
hazırladık ve kamuoyu ile paylaşacağız.
24 Haziran seçimleri sonrasında idari yapıdaki değişiklikler nedeniyle daha önceki yıllardaki çalışmalarımızı
neredeyse tümüyle yeniledik. Başta Ayşe Işık Ezer arkadaşımız olmak üzere çalışmaya katkı veren tüm arkadaşlarımıza ve odalarımıza teşekkür ediyorum.

yaklaşımını peşinen göstermiştir. Anlaşılan o ki, AKP, tek
adam rejiminin merkezi yetkilerini, yerel yönetimleri de
içine alacak biçimde genişletmek peşindedir. Muhalefet
partilerini ve emek-meslek örgütlerini dahi kendi istekleri doğrultusunda biçimlendirmek isteyen tek adam rejimi, yerel yönetimlerin demokratik yapısı önündeki en
önemli tehdit durumundadır.

Bildirgemizde yer alan birkaç konunun burada da altını çizmek istiyorum:

Yerel yönetim politikaları, halkın gündelik yaşamının en
önemli belirleyicisidir.

Türkiye’nin içinden geçtiği krizin bir diğer boyutu da yerel yönetimlerde yaşanmaktadır. Bugün Türkiye nüfusunun %40’ı, seçimle iş başına gelmemiş, doğrudan iktidar
tarafından atanmış isimler tarafından yönetilmektedir.

TMMOB ve bağlı odalar olarak üzerinde en fazla durduğumuz konuların başında yerel yönetimler gelmektedir.
Gerek farklı iller özelinde yaptığımız kent sempozyumları, gerekse merkezi düzeydeki sempozyum ve kurultaylarla yerel yönetimlerin sorunlarına ve kentleşme politikalarına ilişkin çözümler üretiyoruz.

Siyasal iktidarın yerel yönetimlere ve demokrasiye bakış
açısının en somut göstergesi olan bu durumun iki farklı
boyutu var: İlki, aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa gibi
metropollerin de bulunduğu 7 ilde AKP’li belediye başkanının istifaya zorlanmasıdır.
Yerel yönetim yetkilerinin iktidar tarafından gaspedilmesinin ikinci ve daha önemli boyutu ise özellikle HDP
bileşenlerinden biri olan Demokratik Bölgeler Partisi’nin
elinde bulundurduğu 102 belediyenin 94’ünde seçilmiş
belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine “kayyum” atanmasıdır. Aralarından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinin de bulunduğu 10 il ve 84
ilçe iktidarın atadığı memurlar eliyle yönetilmektedir.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, gerekli
gördüğü halde kayyumlar aracılığıyla yönetime 31 Mart
Seçimleri sonrasında da devam edileceğini söyleyerek
seçimlerin meşruiyetine ve seçmenlerin tercihlerine olan
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Bunun yanı sıra başta imar, planlama ve uygulama alanlarında olmak üzere birçok konuda bilim, teknik ve mesleki ilkeler doğrultusunda, kamusal faydanın sağlanması
amacı için açılmış ve kazanılmış yüzlerce dava TMMOB
ve Bağlı odalarının yerel yönetimler alanındaki mücadelesinde önemli yer tutmaktadır.
Kentlerimizde bugün hala ortak kamusal mekanlar, yeşil
alanlar, kültürel ve tarihsel varlıklar, bostanlar korunabiliyorsa bu durumda Birliğimize bağlı odaların hukuki ve
toplumsal mücadelesinin katkısı büyüktür.
Tüm bu kazanımlar karşısında yerel ve merkezi iktidar
emellerine başka yollardan ısrarla ulaşmaya çalışmaktadır. Yargı kararlarına rağmen benzer uygulamalar ve düzenlemeler belli aralıklarla yeniden gündeme getirilmektedir. Odalarımız da tüm bu yoğunlaşan olumsuzluklara,

TMMOB’den
talan politikalarına ve uygulamalarına karşı, aynı oranda
ısrarla, bıkmadan mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerdir.

litikaları, cumhuriyet tarihine koşut kaçak yapılaşma ve
imar afları gibi uygulamalar durumun vahametini daha da
artırmaktadır.

Bugün kentlerimize baktığımızda, barınma, altyapı, ulaşım, enerji, sağlık, eğitim, kültür ve çevre, konularında
sorunlar bulunmaktadır.

Bu sorunların çözümü yerel yönetimlerin demokratik bir
anlayışla, kamucu politikalar ışığında yeniden yapılandırılmasıdır.

Aynı zamanda, kentlerimiz, deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlere de hazırlıklı değildir. Bu durum bugüne
kadar izlenen, toplumsal çıkarları göz ardı eden ve insan
yaşamını hiçe sayan yerel yönetim politikalarının yanlışlığının en açık göstergesidir.

Bizler TMMOB olarak kent yaşamını ilgilendiren tüm konularda ve alınacak kararlarda toplumsal yarar ilkesinin
belirleyici olmasını savunuyoruz.

Bugün içinde yaşadığımız kentlerin mekansal ve çevresel
bağlamda, niteliksiz yapılaşmasının, sağlıksız büyümesinin
ardında piyasa güçlerini kent politikalarının belirlenmesinde tek hakim güç olarak gören siyasal yaklaşımlar yatmaktadır.
Bu yaklaşımlar sonucu, başta su, elektrik, doğalgaz ve
ulaşım olmak üzere temel kentsel altyapı hizmetleri ile
eğitim, kültür, sağlık, çevre vb. alanlarda sağlanan sosyal
hizmetler özelleştirilerek, ticarileştirilerek, kentlerimiz
emekçiler ve yoksullar için yaşanılamaz bir duruma getirilmektedir.
Kent parçaları, “kentsel dönüşüm” adı altında, içinde
yaşayanlardan bağımsız, yeni imar hakları verilerek sermaye çevrelerine pazarlanmakta, buralara lüks konut
alanları, alışveriş merkezleri inşa edilmektedir.
Kentleri bir arada tutan unsurlar ve ortak kullanım alanları ortadan kaldırılmaktadır.
Bunun sonucunda kentler, giderek artan biçimde bütünlüğünü yitirerek birbirinden bağımsız ve ilişkisiz parçacıklara bölünmekte, varsıl ve yoksul kesimler arası ayrışma
ve uzaklaşma fiziksel mekana da yansımaktadır. Bu durum sosyal kutuplaşmayı ve kentsel gerilimi de arttırmaktadır.

Kente yönelik politika ve uygulamalarda insan hakları,
kentli hakları, toplumsal barış, birlikte yaşama, engelli,
hasta, çocuk ve kadın duyarlı planlama, hizmetlere eşit
erişim, insan ve çevre sağlığı gibi kriterlerin temel referanslar olması gerektiğini söylüyoruz.
Bu çerçevede yerel yönetimlerin aktif halk katılımı ile
yeniden yapılandırılmasını, hizmet üretimi ve dağıtımında, kentsel mekanların tasarımında, kent planlamalarında
sermaye kesimleri ve rant çevrelerinin öncelikleri yerine
toplumsal yararın öne çıkarılmasını savunuyoruz.
Bugün, kentlerimizin ve toplumun yerel seçimlerde ihtiyacı böylesine bir anlayışı yerel yönetimlere taşımaktır.
Bu anlayış “toplumcu demokratik ve halkçı bir yerel yönetim” anlayışıdır.
Bu anlayış, katılımcılığın önünü açan, toplumun değişik
kesimlerine, karar alma, uygulama ve denetleme süreçlerinde söz hakkı tanıyan politika ve uygulamaların hayata
geçirilmesidir.
Tüm bu sıraladığım başlıklardan da anlaşılacağı üzere
TMMOB olarak bu seçimlerde yerellerde demokrasinin
önemi ve yerel yönetimlerde kamucu politikaların geliştirilmesine ayrı bir vurgu yapıyoruz.
İllerimizde yapacağımız açıklamalarda, düzenleyeceğimiz
Kent Sempozyumlarında bu iki temel meselenin altının
çizilmesini sizlerden de rica ediyorum.

Sadece arazi rantına endekslenmiş bu kent ekonomisi
anlayışının ortaya çıkardığı sürekli ve plansız büyüme,
teknik altyapı hizmetlerinin ve sosyal-kültürel olanakların
yetersizliği gibi sorunları daha da büyütmektedir.

Hepinizi en devrimci, en yurtsever duygularımla selamlıyorum. Önümüzdeki dönemdeki çalışmalarımızda hepinize başarılar diliyorum.

Bütün bunların yanı sıra, bütüncül planlamanın benimsenmemiş olması denetimsizlik, yanlış arazi kullanım po-

Yaşasın Mücadelemiz!”

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü,
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TMMOB 3. KADIN SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İlki 2015 yılında gerçekleştirilen TMMOB Kadın Sempozyumu’nun üçüncüsü 23 Şubat 2019 tarihinde İnşaat
Mühendisleri Odası Teoman Öztürk toplantı salonunda “Kriz, Kent ve Kadın” temasıyla gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılışında TMMOB 45. Dönem Kadın Çalışma Grubu Başkanı Işık Gürbulak ve TMMOB Yönetim
Kurulu adına Ayşegül İbici Oruçkaptan birer konuşma
yaptılar.
Gürbulak, “Kadın mühendis, mimar ve şehir plancıları
mesleklerinin genel sorunlarının yanı sıra bir de cinsiyet
ayrımcılığından kaynaklanan sorunlar ile uğraşmaktadır.
İstihdam olanaklarının daralması kadınlarla erkekler arasındaki işsizlik uçurumunu daha da derinleştirmektedir.
Ülkemizde iş piyasasında cinsiyet ayrımcılığı hayli yaygındır. Kadın mühendis, mimar ve şehir plancıları istihdam
olanakları açısından iki kat daha sıkıntılıdır.
Ülkemizde son 18 yıldır ivmelenerek artan bir şiddet yaşanıyor. Kadın, çocuk olarak bireyleri dışlayıp aileyi ve ataerkiyi ön plana çıkaran sistematik uygulamalar; mirasyedi
ekonomik politikalar sonucu hiç azalmayan, bitmeyen
giderek kronikleşen krizin yarattığı çaresizlik duygusu ile
birleşip, toplumun en güçsüz kesimlerine yani kadınlara,
çocuklara ve hayvanlara yönelen şiddet, taciz, tecavüz,
cinayet haberleri içimizi yakıyor. Yasa değişiklikleri ile
çocuk istismarcılarına af girişimi gündemden düşmüyor/
düşürülmüyor. Bunlarla beraber, Gezi’de bu ülkenin ağacına parkına sahip çıkan, vatanseverliği ile memleketinin
her değerini korumayı kendine ilke edinmiş bir Mimar,
Sevgili Mücella Yapıcı, “TC hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” ile suçlanarak, ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyor. Gerek örgütümüz TMMOB, gerekse
biz TMMOB’ lu kadınlar Mücella’nın yanındayız, yanında
olacağız.

kadınlara yönelik her türlü baskı, şiddet, mobbing ve ayrımcılıkla mücadele etme zamanı.” diye konuştu.
Sempozyumda üç oturum gerçekleştirildi.
İlk oturumda “Ekonomik Krizin Kadın Üzerindeki Etkisi” konuşuldu. Moderatörlüğü TMMOB Kadın Çalışma
Grubu’ndan Ezgi Pekşen Soysal’ın yaptığı oturumda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Doç. Dr.
Emel Memiş ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.
Özge İzdeş Terkoğlu birer sunum yaptılar. Soru - cevap
bölümüyle oturum sonlandırıldı.
İlk oturum sonrası TMMOB’li Kadınlar iktidarın kadın
düşmanı, muhafazakar politikalarının ve söylemlerinin
dozunu her geçen gün artırdığı bu süreçte konuya ilişkin
bir basın açıklaması yaptılar.

Tıpkı, direnişleri 284 gündür devam eden Flormar çalışanı kadınlarla birlikte “Flormar değil direniş güzelleştirir”
dediğimiz ve kadınlar olarak kadın çalışanlarına bunları
yapan firmanın markalarını kullanmadığımız gibi...

İkinci oturumda “Yerel Yönetimlerde Kadın” konusu ele
alındı. Moderatörlük görevini TMMOB Kadın Çalışma
Grubu’ndan Buket Çelik üstlendi. İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen ve TÜM-BEL-SEN Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Satı Burunucu birer sunum yaptılar.

Biz kadınların gündemi yoğun ve acılarla, baskıyla, şiddetle örülü ama diğer yandan söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var! Zaman fikir ayrılıklarına takılıp oyalanma zamanı değil, enerjimizi hedeflerimiz doğrulusunda
birleştirerek, evde, okulda, ofiste, şantiyede, sokakta biz

Oturumlar sonrası mühendis, mimar, şehir plancısı kadınların görüş ve önerilerini paylaştığı Forum kısmı gerçekleştrildi. Bu bölümde kolaylaştırıcı olarak TMMOB
45. Dönem Kadın Çalışma Grubu Başkanı Işık Gürbulak
ve Kadın Çalışma Grubu üyesi serap Dağdelen görev aldı.
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TMMOB’Lİ KADINLARDAN BASINA VE KAMUOYUNA
TMMOB 45. Dönem Kadın Çalışma Grubu tarafından 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB
3. Kadın Sempozyumu çerçevesinde son günlerde iktidarın kadın düşmanı, muhafazakar politikalarının ve
söylemlerinin dozunu artırdığı sürece ilişkin bir basın açıklaması yapıldı.
“TMMOB III. Kadın Sempozyumunu, iktidarın kadın düşmanı, muhafazakar politikalarının ve söylemlerinin dozunu her geçen gün artırdığı bir süreçte, adeta kuşatma altına alındığımız bir dönemde gerçekleştiriyoruz.

nın İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğü’nü Kanun teklifi olarak
TBMM Meclis Başkanlığına ilettiğini, teklifin 18 Ocak’ta
TBMM Başkanı tarafından “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edildiğini öğrendik.

İktidarını ancak ve ancak koşulsuz biat eden bir toplum
yaratarak devam ettirebileceğinin bilincinde olan AKP,
siyasal islamın temel felsefesi olan, kadının kontrol altında
tutulması, toplumsal yaşamdan uzaklaştırılması, itaat ve
hiyerarşik bir ilişki düzeni içinde sınırlandırılması yönündeki hamlelerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. Kadınların çetin mücadelelerle elde ettiği pek çok kazanım
iktidarın kimi açık kimi kapalı müdahaleleriyle ellerinden
alınmaya çalışılıyor.

İçeriğinde “islami değerlere uygun olacak şekilde eğitim,
öğretim ve iyileştirme gibi çeşitli mekanizmalar vasıtasıyla kapasite, yetenekler ve yetkinliklerin geliştirilmesi;
Müslüman aleminde, hızla değişen ve modernleşen bir
dünyada kadınların, erkeklerin saygı duyulan eşleri olarak
yetiştirilmesi…” gibi kadını aşağılayan, ayrımcı ifadeler
barındıran tüzük usulca indirilivermişti komisyona. Üstelik kuruluş amacı ve çalışma ilkeleri; kadın merkezli ve
eşitlik mekanizmalarını oluşturmak üzere 2009 da yine
kadınların mücadeleleri sonucu kurulmuş olan komisyona… Üstelik laiklik Anayasamızın değiştirilmesi dahi teklif
edilemez maddesi iken…

Örnekler için çok da uzağa gitmeye gerek yok aslında.
Sadece son 10 günde yaşadıklarımız dahi kadınlar üzerinden yürütülen bu çirkin siyaseti gözler önüne sermeye yetecektir. Daha üç gün önce Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Projesini toplumsal değerlerimize ve kabullerimize uygun olmadığı gerekçesiyle durdurdu.
YÖK’ün 2015’te tüm üniversitelere gönderdiği Tutum
Belgesi toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı bir
anlayışı ortaya koymak amacı ile hazırlanmıştı ve ülkemizin 1985 yılında imzalamış olduğu CEDAW-Kadına Karşı
Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesine, 2011 yılında imzalamış olduğu kamuoyunda İstanbul
Sözleşmesi olarak bilinen Kadına Karşı Şiddetin ve Aile
içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştı.
Bu bağlamda Yükseköğretim Kurumlarının bünyelerinde
toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin dersler konulup, bilgilendirme toplantılarının yapılmasını; yöneticiler, idari
ve akademik personel ve öğrencilere toplumsal cinsiyet
eşitliği anlayışını kazandıracak faaliyetlerde ve düzenlemelerde bulunulmasını; güvenli bir yaşam çevresi yaratılması için cinsel taciz ve cinsel saldırı dâhil her türlü taciz
ve şiddete hiçbir şekilde müsamaha edilmemesine ilişkin
çalışmalar yürütülmesini öngörüyordu.
Ne tesadüftür ki, eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanının
2013 yılında imzalanan İslam Konferansı Örgütü Kadı-

Laiklik karşıtı, dini değerler üzerinden yeni bir toplum
yaratma sevdasında olan siyasal iktidarın, eğitim, çalışma
yaşamı, istihdam gibi toplumsal yaşamın tüm alanlarında
gerici politikalarını kadınlar üzerinden yürüttüğü, bu gerici yaklaşımın bir sonucu olarak kadın cinayetlerinin her
geçen gün arttığı, kadınların bedenleri ve varlıkları üzerinde baskı ve “sahiplik” mekanizmaları oluşturulmaya
çalışıldığı, kadınların sokaktan, işyerlerinden tüm kamusal
alanlardan uzaklaştırılıp ev içi köleliğe mahkum edilmeye
çalışıldığı bu süreçte yapılan kadın çalışmalarının değeri
ve önemi bir kat daha artmıştır.
Bizler TMMOB’li mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınlar olarak toplumun ve geleceğimizin rotasını belirleyen önemli bir kilometre taşı olan laik toplum düzenimize aykırı olarak başta referansını şeriattan alan, din birliği
üzerine kurulmuş siyasi bir örgüte katılım olmak üzere
kadını, aile ve erkek üzerinden tariflemeye çalışan her
tür gerici yönelimin ve politikanın karşısında olduğumuzu; kadın emeği, bedeni, iş ve sosyal yaşamı üzerindeki
bütün sömürü ve baskı biçimleri son buluncaya kadar ve
kadın özgürleşinceye kadar mücadelemize devam edeceğimizi buradan bir kez daha deklere ediyoruz.
Yaşasın TMMOB, Yaşasın Kadın Dayanışması”
TMMOB 45. Dönem Kadın Çalışma Grubu
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TMMOB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SORUNLARI YEREL FORUMLARI
TMMOB İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı öncesi İl Koordinasyon Kurulları öncülüğünde gerçekleştirilen
yerel forumlar 16 Şubat 2019 tarihinde Bursa, İzmir, Kocaeli, Trabzon ve Zonguldak’ta, Denizli ayağı 19 Şubat, İstanbul
ve Kırklareli 23 Şubat ve Diyarbakır 24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.
İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Yerel Forumlarına
katılan yüzlerce oda üyesi ve iş güvenliği uzmanı iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumluluklarının yasalardaki yeri ve yaşanan sorunlar, yargılanma süreçleri,
istihdam biçimleri ve OSGB’ler, iş sözleşmelerindeki sorunlar, tip sözleşme, ücretler, İGU asgari ücreti, fazla sürelerle çalışma, sağlık ve güvenlik ile ilgili sorunlar, mesleki sorumluluk sigortasının zorunluluğu ve örgütlenme
konu başlıklarında bilgilendirildi.
BURSA
TMMOB İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Bursa Yerel
Forumu 16 Şubat 2019 tarihinde BAOB Ortak Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirildi. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Feridun Tetik açılışta bir konuşma
yaptı.
İZMİR
İzmir İş güvenliği Uzmanları Yerel Forumu 16 Şubat’ta
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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KOCAELİ
Kocaeli’nde gerçekleştirilen TMMOB İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Yerel Forumu 16 Şubat Cumartesi
günü Mimarlar Odası Taş Bina’da gerçekleştirildi. Serbest kürsüde iş güvenliği uzmanları ve oda üyeleri deneyimlerini, sıkıntılarını ve sorularını paylaştı.
TRABZON
Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen İş Güvenliği Uzmanları Forumu MMO Trabzon
Şubesi’nde gerçekleştirildi. Üsküdar Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Doktor
Öğretim Üyesi Hacer Kayhan’ın konuşmacı olarak katıldığı forumda birçok kurum ve kuruluşta görev yapan İSG
uzmanları görüşlerini paylaştılar.
DENİZLİ
Denizli İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Yerel Çalıştayı 19 Şubat 2019 tarihinde MMO Denizli Şubesi İ. Yener Acar Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. TMMOB
Denizli İKK Sekreteri Mehmet Sarıca’nın bilgilendirme ve

TMMOB’den
açılış konuşması sonrası MMO üyesi Osman Öztürk geniş kapsamlı bir sunum yaptı. Sonrasında gerçekleştirilen
forum bölümüyle katılımcıların deneyimleri aktarıldı.
DİYARBAKIR
Diyarbakır İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Yerel Çalıştayı 24 Şubat 2019 tarihinde MMO Diyarbakır
Şubesi’nde gerçekleştirildi. Çalıştayda dört sunum gerçekleştirildi. İlk sunum Maden Mühendisleri Odası üyesi
Hakkı Kaya tarafından yapıldı. İkinci sunum İnşaat Mühendisleri Odası üyesi Funda Yalçın, üçüncü sunum Makina Mühendisleri Odası üyesi M. Özgür Dalgıç tarafından yapılırken; konunun diğer disiplinlerce ele alınması
adına dördüncü sunum İş Yeri Hekimi Dr. Evin Bahar
Toy tarafından gerçekleştirildi.
İSTANBUL

KIRKLARELİ

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilen İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları İstanbul
Yerel Çalıştayı, 23 Şubat 2019 tarihinde, MMO İstanbul
Şubesinde gerçekleştirildi.

Kırklareli İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Yerel Çalıştayı 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

İş güvenliği uzmanlığı konusunda TMMOB birikimlerinin meslektaşlar ve kamu ile paylaşılmasının amaçlandığı
çalıştayda, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul
Şube İSİG Komisyonu Üyesi Hüsnü Ünal’ın sunumuyla,
İstanbul Şubelerinde gerçekleştirilen forumların değerlendirilmesi yapıldı. İstanbul Yerel Çalıştayı, TMMOB
İSİG Çalışma Grubu Başkanı Bedri Tekin ve İş Baş Müfettişi Şeref Özcan’ın sunumlarının yer aldığı oturumla
devam ederken, oturumun ardından forum kısmına geçilerek bütün katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Özkan’ın
Türkiye genelinde yapılan iş güvenliği uzmanı forumlarının başlangıç süreci, amacı ve forum gündemine ilişkin
açılış konuşmasıyla başlayan Çalıştayda üç sunum gerçekleştirildi.
İlk sunum B Sınıfı İSG Uzmanı Serpil Yalçın, ikinci sunum
İş Güvenliği Uzmanı Nihan Cebeci ve son sunum Makina
Mühendisleri Odası Edirne Şubesi İSG Komisyonu Başkanı Ünal Şenyurt tarafından gerçekleştirildi.
Ardından gerçekleştirilen serbest kürsü ile katılımcılar
görüş ve önerilerini paylaştı.
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TMMOB’YE BAĞLI ODALARIN ÜYE SAYISI 550 BİNİ AŞTI
TMMOB’ye bağlı 24 Odanın üye sayıları 2018 yılı sonu itibariyle 558 bin 954 oldu. Buna göre 2018 yılında bir
önceki yıla göre odalarımızın üye sayısı 22 bin 56 kişi arttı.
Odalarımızdan aldığımız verilere göre 2018 yılı sonu itibariyle 558 bin 954 üyemizin 125 bin 954’ü kadın (%23), 433
bini erkek (%77) üyelerden oluşuyor.
TMMOB ODALAR ÜYE SAYILARI (31 Aralık 2018 İtibariyle)
ODALAR						

KADIN		

ERKEK		

TOPLAM

Bilgisayar Mühendisleri Odası				

1.534		

4.586		

6.120

Çevre Mühendisleri Odası					

6.017		

6.563		

12.580

Elektrik Mühendisleri Odası				

7.205		

55.884		

63.089

Fizik Mühendisleri Odası					

538		

1.452		

1.990

Gemi Mühendisleri Odası					

185		

3.376		

3.561

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası			

45		

1.485		

1.530

Gıda Mühendisleri Odası					

12.074		

6.980		

19.054

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası			

2.735		

13.612		

16.347

İçmimarlar Odası						

2.969		

2.567		

5.536

İnşaat Mühendisleri Odası					

13.307		

105.601		

118.908

Jeofizik Mühendisleri Odası				

1.443		

4.043		

5.486

Jeoloji Mühendisleri Odası					

4.614		

13.662		

18.276

Kimya Mühendisleri Odası					

8.923		

13.455		

22.378

Maden Mühendisleri Odası					

2.396		

16.128		

18.524

Makina Mühendisleri Odası				

10.766		

101.050		

111.816

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası			

611		

4.068		

4.679

Meteoroloji Mühendisleri Odası				

232		

485		

717

Mimarlar Odası						

25.513		

30.412		

55.925

Orman Mühendisleri Odası				

3.378		

12.928		

16.306

Petrol Mühendisleri Odası					

137		

998		

1.135

Peyzaj Mimarları Odası					

3.963		

1.995		

5.958

Şehir Plancıları Odası					

3.352		

2.618		

5.970

Tekstil Mühendisleri Odası					

710		

1.057		

1.767

Ziraat Mühendisleri Odası					

13.307		

27.995		

41.302

TOPLAM						

125.954		

433.000		

558.954
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Günce

02 Şubat Cumartesi
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve
Oda Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Odabaşı, Diyarbakır Şube Plaket törenine katıldı.
5 Şubat Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
7 Şubat Perşembe
TMMOB’de gerçekleştirilen Mesleki Denetim
Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu
üyesi Harun Erpolat katıldı.
8 Şubat Cuma
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Toplantısı Mimarlar Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener katıldı.
9 Şubat Cumartesi
TMMOB 45. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde gerçekleştirildi.
Merkez Öğrenci Üye Komisyonu 47. Dönem
3.Toplantısı, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci
Evi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Yönetim
Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk ile Oda Teknik
Görevlileri H. Cem Şavur ve Meltem Özdemir katıldı.
12 Şubat Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yapılan
Merkezi ısıtma Sistemleri ve Ekipmanlarıyla ilgili
toplantıya Oda Yönetim Kurulu üyesi Harun Erpolat katıldı.

13 Şubat Çarşamba
Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu 17. toplantısı Oda Merkezi'nde yapıldı.
Türkiye Bina Depo Yönetmeliği kapsamında
yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine dair Tebliğe ilişkin toplantıya Oda Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.
15 Şubat Cuma
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
başlatılan, TSE 825 revizyon çalışması kapsamında, Oda Merkezinde bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya Oda adına Ankara Şube Tesisat Komisyonu üyesi Ömer Ünal, Oda Teknik Görevlisi Derya Baran ve Ankara Şube Teknik Görevlisi Serpil
Taburoğlu katıldı.
Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi Çalışma Grubu ile İzmir Şube ortak toplantısı İzmir'de gerçekleşti. Toplantıya MİEM Çalışma Grubu Başkanı
Mehmet Soğancı ile Oda Teknik Görevlisi Evren
Sağ katıldı.
16 Şubat Cumartesi
Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi Yürütme
Kurulu ilk toplantısı Bursa Şube'de gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Yıldırım, MİEM Çalışma
Grubu Başkanı Mehmet Soğancı ile Oda Teknik
Görevlisi Evren Sağ da katıldı.
Kocaeli’nde gerçekleştirilen TMMOB İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Yerel Forumuna TMMOB
İSİG Çalışma Grubu Başkanı ve Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin katıldı.
Mimarlar Odası’nda gerçekleştirilen TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu Toplantısına Odamız adına
Münür Aydın katıldı.
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18 Şubat Pazartesi
MİEM Çalışma Grubu toplantısı Oda Merkezi'nde
yapıldı.
19 Şubat Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
TMMOB’de gerçekleştirilen KHK ile İhraç Edilen
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu Sayman üyesi
Bedri Tekin katıldı.
20 Şubat Çarşamba
Odamız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
arasında imzalanan iş ekipmanlarının periyodik
kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin eğitimlerine
ilişkin işbirliği protokolü doğrultusunda Bakanlık
personeline yönelik 11-20 Şubat 2019 tarihleri
arasında eğitimler düzenlendi. Eğitimlere Odamız
Teknik Görevlileri Bülent Göksülük, H. Cem Şavur,
N. Egemen Yılmaz, Tuna Gönüllü, Emre Sağ ve
Onur Ayhan Kılyar eşlik etti.
TMMOB’de gerçekleştirilen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin katıldı.
TMMOB’de gerçekleştirilen Kamuda Çalışan
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları
Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu
üyesi Haydar Şahin katıldı.
21 Şubat Perşembe
Odamız tarafından hazırlanan sanayinin sorunları bülteninin 46’ncısı yayımlandı.

23 Şubat Cumartesi
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana
Komisyonu 47. Dönem 5. Toplantısı İzmir Şubede
gerçekleştirildi.
TMMOB Kadın Sempozyumu İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk toplantı salonunda gerçekleştirildi. Odamız adına Oda Teknik Görevlisi
Aylin Sıla Aytemiz katıldı.
Bursa Şube Balıkesir il Temsilciliği'nin geleneksel
gecesine Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener
katıldı.
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilen İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları İstanbul Yerel Çalıştayına TMMOB İSİG Çalışma Grubu Başkanı ve Oda Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Bedri Tekin katıldı.
26 Şubat Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Odamızın Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları,
Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler ve
Yapılması Gerekenler Üzerine Oda Raporu bir basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşıldı.
27 Şubat Çarşamba
Mühendis ve Makina Güncel dergisi Yayın Kurulu 18. toplantısı Oda Merkezi'nde gerçekleştirildi.
28 Şubat Perşembe
TMMOB’de gerçekleştirilen Mevzuat İzleme Ve
Geliştirme Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.

TMMOB
YEREL YÖNETİMLER SEÇİM BİLDİRGESİNE
ODA WEB SİTEMİZDEN ERİŞEBİLİRSİNİZ
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