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Sunuş

TEOMAN ÖZTÜRK’Ü SEVGİYLE, SAYGIYLA ANIYORUZ
1973–1980 döneminde TMMOB Başkanlığı görevini yapan sevgili Teoman Öztürk’ü aramızdan ayrılışının 23. yılında, TMMOB
ve Odalarımıza yönelik sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemde sevgi ve saygı ile anıyoruz.
Teoman Öztürk’ü, 11 Temmuz günü Ankara Karşıyaka’da bulunan Anıt Mezarı başında ve “AKP TMMOB’ye Neden Saldırıyor?” konulu forumda anıyoruz.
TMMOB, bağlı Odalar ve Odamız; bugün mesleklerimize, meslektaşlarımıza, meslek alanlarımıza ve örgütlülüğümüze yönelik
saldırılara, sevgili Teoman Öztürk’lerin çizdiği perspektifle karşı
koyuyor, mücadele ediyor.
Teoman ağabeyin, “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği,
baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi
halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız” sözleri ve TMMOB’nin onlarca
yıllık pratiği, Birliğimizin oluşturduğu mücadeleci geleneği ifade
etmektedir.
Bugün Teoman Öztürk’ü anmanın en anlamlı yolu; onun ve
arkadaşlarının bizlere devrettiği yurtsever, demokrat, kamucu,
halkçı-toplumcu mücadeleci geleneği sürdürmek; TMMOB’ye
yönelik saldırılara direnmek; örgütlülüğümüzün sürekliliğini her
koşulda sağlamak; planlı bir şekilde kalkınmış, kamusal-toplumsal hizmeti benimsemiş; bağımsız, eşit, özgür, demokratik Türkiye özlemimizi gerçekleştirmektir.
Geçen ayki Bülten’in Sunuş’unda, iktidar bürokrasisi tarafından
yapılan TMMOB Yasası değişiklik taslağına değinmiştik. Bu gelişmenin ardından meslek alanlarımız ve meslektaşlarımıza yönelik yeni saldırılar gündeme geldi.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB arasında yaklaşık 6 yıldır
bir protokol çerçevesinde sürdürülen; ücretli çalışan mühendis,
mimar, şehir plancılarının asgari ücretinin belirlenmesine yönelik uygulama, kurum tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.
Bu uygulama, işveren/sermaye kesimi lehine, meslektaşlarımızın ve kamunun aleyhinedir. Meslektaşlarımızı düşük ücretlere
ve yoksulluğa mahkûm edilecek, kıdem tazminatlarında gerilemeye yol açacak; işveren kesiminin vergi kaçırma eylemlerini
aklayan, kamunun vergi gelirlerini azaltan bu uygulama bizler
tarafından kabul edilemez bulunmuştur.
TMMOB, meslektaşlarımız adına kazanılmış olan asgari ücret
belirlenmesinin sermaye lehine ortadan kaldırılmasına karşı
üyelerimizin katılacağı bir kampanya düzenlemiştir. SGK’ya
gönderilecek dilekçe örneği TMMOB ve Odamızın internet
sitelerinde mevcuttur.
Bütün üyelerimizi bu kampanyaya aktif bir şekilde katılarak,
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meslektaşlarımızın haklarını koruma mücadelesinde yer almaya
çağırıyoruz.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 24 Haziran 2017 tarihinde yayımladığı “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile LPG/
CNG’li kullanıma dönüştürülen araçlara yönelik Odamızın kamusal denetim yetkisi kaldırılmış; dönüşüm işlemleri firmaların beyanına bağlanmış; kısaca denetimsizliğin acı sonuçlarının
yaşanacağı bir döneme kapı aralanmıştır. Böylece 1999-2005
yılları arasında olduğu gibi ülkeye yasa dışı yollardan LPG KİT’i
ve malzeme girişi ile standart dışı üretim artacak, tekniğine uygun olmayan LPG araç dönüşümleri başlayacak, haksız rekabet
yaşanacak, yetkili mühendis istihdamı azalacak, sektörde disiplinsizlik, denetimsizlik ve kontrolsüzlük had safhaya ulaşacak,
yeni facia ve ölümlere yol açılacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, bu yönetmelik değişikliğini, sektörün düzenlenmesi
ve denetimi konusunda yıllardır çalışan, LPG-CNG sektörünün güvenli ve büyüyen bir sektör olmasını sağlayan Odamızın
görüşüne başvurmadan yapmıştır. 1999-2005 yılları arasındaki
sorunların tekrar yaşanmaması için yönetmeliğin acilen geri çekilmesi ve LPG-CNG sektöründe ilgili tüm kurumların görüşleri
alınarak kamusal denetimin sağlanması gerekmektedir.
İktidar bürokrasisinin bir diğer olumsuz adımı, 3 Temmuz’da
yayımlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” olmuştur. Meslektaşlarımızın ve Odalarımızın kamusal hizmet ve kamusal
denetim işlevlerini yok ederek haklarımızı gasp eden bu uygulama, mesleki denetimi kaldırmaya yönelik 2012 yılındaki bir
düzenleme ve TMMOB Yasası değişikliği girişimi ile paralel bir
yaklaşıma sahiptir. Amaç aynıdır, kamu yararı, kamusal hizmet
ve kamusal denetimin kaldırılması ve mühendislik hizmetlerinin
rant imparatorluğu lehine tasfiyesidir.
İktidarın rant imparatorluğunun önünde bir engel olarak gördüğü TMMOB ve bağlı Odaları ile mühendislik, mimarlık, şehir
plancılığı hizmetlerini tasfiye girişimleri ile demokrasinin tasfiyesi bir bütünlük arz etmektedir.
Bu koşullarda başvurulacak hiçbir merci kalmamakta, toplumdan yükselen adalet istem ve mücadelesi önem kazanmaktadır.
TMMOB ve Odamız Adalet Yürüyüşüne ve mitingine bu nedenle katılarak destek vermiştir. Gün, siyasi iktidarın demokrasiyi tasfiye, hakların gaspı, hukuk dışılığı yerleştirme çabalarına;
TMMOB ve bağlı Odalarını etkisizleştirme, kamusal hizmet,
kamusal denetim, kamusal-toplumsal yarar fonksiyonlarından
arındırma ve rant yağmasının önünü açma girişimlerine karşı
kenetlenme ve müwcadele günüdür.
Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Etkinlik

IX. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
KURULTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından düzenlenen IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği Kurultayı, MMO Ankara Şube yürütücülüğünde 5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Yenimahalle Nazım
Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılmıştır.
TMMOB, MMO, MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu
üyelerimiz, meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, ilgili kurum
ve kuruluşlardan temsilciler ile birlikte yaklaşık 300 kişinin katılımıyla yapılan Kurultay’da 8 oturum düzenlenmiş
ve 26 sunum yapılmıştır. “Havacılık Sektöründe Ulusal
Yeterlilik ve Uluslararası Rekabet Gücü, Havacılık Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Standardizasyon Konularında
Ulusal Uygulamalar, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Eğitimlerinin Nitelik ve Nicelik Yönünden Değerlendirilmesi, Havacılık Alanında Ulusal Teknoloji Uygulamaları
ve Deneysel Hava Aracı Geliştirme Çalışmaları” başlıklı
oturumlarda ortaya çıkan aşağıdaki saptamaların kamuoyunun dikkatine sunulması kararlaştırılmıştır.
Yeterli altyapısı oluşturulmadan yeni üniversiteler ve yeni
bölümlerin kurulması, diğer mühendislik dallarında olduğu gibi hem Uçak, Havacılık ve Uzay mühendislerinin
istihdamı açısından hem de niteliğin çok önemli olduğu
havacılık sektöründeki firmaların faaliyetleri açısından
önemli bir zafiyet doğurmaktadır.
Pek çok mühendislik alanını birleştiren, çok disiplinli bir
teknoloji gerektiren havacılık ve uzay sanayi için AR-GE
zorunludur. Bu alanda yürütülen çalışmalar ayrıca birçok
sanayi dalına veri teşkil etmekte ve o dallarda itici güç
yaratmaktadır. Sektörün gelişmesi AR-GE çalışmalarına
verilen önemle birebir bağlantılı olmasına karşın; sanayinin her kolunda olduğu gibi, havacılık ve uzay sektöründe de AR-GE ayağı yetersiz ve izlenebilirlik açısından
sorunludur.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre ülkemizde faaliyette olan AR-GE merkezi sayısı 453, toplam
çalışan sayısı da 34 bin 294’tür. Mevcut AR-GE merkezlerinin 30’u savunma ve havacılık sektöründe faaliyet
göstermektedir ve AR-GE merkezlerinin toplam çalışanlarının yüzde 20’den fazlasının savunma ve havacılık
sektörlerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu verilerin bize
gösterdiği şudur: Ülkenin AR-GE’ye ayırdığı kaynakların
genel kısıtlılığı bir kenara, havacılık sektörünün aldığı payın düşük olmasından ziyade planlama eksikliği ön plana
çıkmaktadır.

Türkiye, bugün havayolu yolcu sayısında dünyada 11.,
Avrupa’da 3. sıradadır. Uçak trafiğinde de Avrupa’da 5.,
dünyada 11. sıradadır. 2016 yılı itibarıyla toplam uçak sayısı 540; yolcu sayısı 174 milyon, koltuk kapasitesi 100
bin, kargo kapasitesi 1 milyon 759 bin tona ulaşmıştır.
Her geçen gün büyüyerek gelişen havayolu taşımacılığı
pazarı gerçeğine karşın, toplumsal faydayı maksimum
kılacak yatırımlar yapmak yerine sektörün uluslararası
sermayenin iştahını kabartmada kullanılması tercih edilmektedir. Zira ulusal havacılığın simgesi olan Türk Hava
Yolları artık hem özel şirket statüsündedir, hem yüzde
51’i “halka arz” yoluyla özelleştirilmiş hem de yüzde
49,12 kamu hissesi Varlık Fonu’na devredilmiştir.
Yoğun talep ve imkânların olduğu bir pazarda THY, yanlış yönetim anlayışı sonucu zarar ederken ve pek çok
uçağı kullanılmazken uçak alım ve kiralamalarına devam
edilmiş, yani zarar göz göre göre katlanmıştır.
Benzer bir duruma havaalanlarında da rastlamaktayız.
Ülkemizde aktif havalimanı sayısı 2003 yılında 26 iken
bugün 55’e ulaşmıştır. Ancak, yapılan ve yapılması planlanan hava alanlarında baştan itibaren mevcut bulunan
plansızlık, ilk başta göze çarpan bir sorundur. İstanbul’da
yapılmakta olan yeni havaalanından izlediğimiz gibi, doğal çevrenin tahribini de içeren bir dizi ihlallerle bu hava
alanları inşa edilmektedir. Doğal yaşam ortamlarının ve
önemli su havzalarının yok olması ile sonuçlanacak; ekobülten 229
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lojik, jeolojik kriterler, zemin özellikleri, kazı ve dolgu
alanları, kent bilimi ve uçuş güvenliği açısından kabul edilebilir olmayan, yine rant öncelikli projeler hayata geçirilmektedir.
Başlangıçta yerli olarak kurulan özel sektöre ait bakım
onarım yenileme firmaları, yabancı firmalara satılmaya
başlanmıştır. “Maliyetleri düşürme” gerekçesiyle, uçuş
operasyonları, uçak bakımı ve yer bakım hizmetleri, kurumsal bünyeden çıkarılıp üçüncü firmalara devredilerek
deneyimli ve eğitimli personel tasfiye edilmekte, uçuş güvenliği riske sokulmaktadır.
Ülkemizde havacılık sektöründe uçuş emniyetinin sağlanması hususu, bir kamu kurumu olan Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü’nün görevidir. Ancak Genel Müdürlük
dokümanlarında nitelikli personel eksikliğinden bahsedilmektedir. Kurumda yeterli sayıda mühendis istihdam
edilmemektedir.
Ayrıca, son yıllarda özellikle balon işletmeciliği alanında kazalar yaşanmakta, bu kazalarda ölümler meydana
gelmektedir. Kimi zaman insan hayatına mal olan bu
hataların en önemli kaynaklarından birisi denetim yetersizliğidir. Örneğin 2010 yılında 5 bin 221 olan havayolu
denetimleri, 2015 yılında 4 bin 407’ye gerilemiştir.
Birçok yıl rekor bütçesiyle öne çıkan, kamu kaynaklarının oldukça bonkör bir şekilde aktarıldığı alanlardan biri
de kuşkusuz savunma sanayidir. Bu sektöre aktarılan
kamu kaynağının büyüklüğü, kamuoyunun beklentilerini artırmaktadır. Savunma ve havacılık sektörünün ciro
büyüklüğü 4,9 milyar dolardır. Havacılık genelinde 191
bin, savunma ve havacılık sektöründe çalışan sayısı ise
31 bindir ve bunun 10 bin 600’ü mühendis, 12 bin 700’ü
teknik elemandır. Ancak savunma ve havacılık sektörün-

den beklediğimiz, bütçe büyüklükleriyle orantılı ürün ve
mühendislik başarılarına henüz ulaşamamış durumdayız.
Ulaştırma alanında ülkemizin içerisine düşürüldüğü hazin
durum, yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikalarının bir sonucudur. Ülkemiz ekonomisi yıllardır, yüksek
oranlı borçlanma ve yoğun ithal girdi kolaycılığının üzerine oturtulmuştur. Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının
yerini tüketim politikaları almıştır. Özelleştirme uygulamalarıyla üretken kamu kuruluşlarımızın büyük bir kısmı
elden çıkarılmış, elde kalan az sayıdaki kuruluş da idari
bütünlükleri parçalanarak serbestleştirme uygulamalarıyla etkisizleştirilmiştir.
Bu tespitlerden hareketle aşağıdaki önlemlerin
ivedilikle uygulamaya geçirilmesi önerilmektedir:
- Uçak, Havacılık ve Uzay mühendisi yetiştiren üniversitelerimizdeki eğitim çağdaş bir yapıya kavuşturulmalı,
planlamacı bir anlayışla, toplumsal ve sektörel gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve ülkenin bilim ve teknoloji
yeterliliğinin güçlendirilmesini temel alan eğitim politikaları üniversitelerde yaşama geçirilmelidir. Üniversitelerdeki araştırma projelerine, bu temelde gerçekçi destekler verilmelidir.
- Uçak, havacılık ve uzay mühendisliği eğitimi vermek
üzere açılacak yeni bölümlerin, temel akademik ve evrensel kriterlere uygun donanım-altyapıyla açılması sağlanmalıdır.
- AR-GE çalışmaları desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.
AR-GE teşvikleri sadece vergi indirimine yaramamalı,
kamu ihtiyacı, sanayinin gelişimi ve sürdürülebilir sektörel gelişme ana ölçütler kabul edilerek, teşvik ve kaynaklar yapılacak ulusal ölçekli bir planlamaya tabi kılınmalıdır.
- Havacılık ve Uzay sanayinin gelişmesi için ayrılan ülkemiz kaynakları ister askeri, ister sivil amaçlı olsun verimli
kullanılmalı, kurumlar arası eşgüdüm sağlanmalı, değişik
kurumların benzer alanlarda atıl yatırımlar yapmasının
önüne geçilmelidir. Havacılık ve uzay sanayimiz ulusal ölçekli bir strateji ile geliştirilmeli, Master Plan hedeflerine
ne ölçüde erişilebildiğini belirlemek ve önlemler alabilmek için düzenli olarak izlenmeli ve değerlendirilmelidir.
- Havacılık ve uzay sektöründe ulusal katkı payının büyütülmesi amacıyla; yeni ve ileri teknoloji yatırımlarının,
sektörün ihtiyaçları paralelinde planlı olarak filizlendirilmesi, olgunlaştırılması, yürütülmesi ve sektörün kullanımına sunulması sağlanmalıdır.
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- Sektör bileşenlerinin sadece ürün odaklı bir yaklaşımla
değil, hem nitelikli işgücü hem de özgün bilgi yönetimi,
teknolojik ve yönetsel model altyapısını öncül olarak benimseyen, sistem kurmayı hedefleyen bir anlayışla hareket etmeleri gerekmektedir.
- Havacılık sanayinde geçerli standartlara uygun malzeme/yan sanayi ürün üretebilme potansiyeline sahip kuruluşların ürünlerinin standartlara uygunluk açısından sertifikalandırılması için, yetkinliğe sahip, ulusal metroloji,
kalite denetim ve akreditasyon sisteminin geliştirilmesi
gibi hedefler ivedilikle hayata geçirilmelidir.
- Bakım, onarım, yenileme-modernizasyon alanlarında
havacılık sanayimizin uluslararası pazardaki payının artırılması için ön şart olan gerekli planlama, eğitim ve sertifikalandırma işlemleri hızlı bir şekilde geliştirilmelidir.
Uçak bakım sektöründe sendikasızlaştırma ve her türlü
esnek çalışma modellerinin yaygınlaşması, bilgi, deneyim
ve uzmanlık gerektiren işlerin güvencesiz ve eğitimsiz
personel aracılığıyla yürütülmesi uygulamalarına son verilmelidir.

- Havacılık sanayimizin uluslararası pazardaki rekabet
edebilirliğini artırmak için emek ve teknoloji verimliliğini artırması zorunludur. Bunun için teknolojik verimliliği
arttıracak yatırımlar yapılması zorunluluktur.
- Havayolu taşımacılığımızda ve bakım hizmetlerinde
kamunun etkinliğinin artırılması, havayolu ulaşımının
ucuzlatılması, yabancı pilot çalıştırılmasına son verilmesi,
THY’nin tekrar ulusal havayolu şirketimiz haline getirilmesi, özelleştirmeci anlayışlarla yönetilmesine son verilmesi ve sendikal örgütlenmelere düşmanca davranılmaması gerekmektedir.
- THK’nin ivedilikle varoluş amacı olan “Türk Havacılığını
Geliştirmek”, havacılığın ekonomik, sosyal ve siyasal önemini anlatmak, askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın
gelişmesini sağlamak hedefinde, tanımlı iş alanında, kurulduğu günkü idealizminde ve paklığında hizmet vermesi
sağlanmalıdır.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017 YÜRÜTME KURULU IV. TOPLANTISI
YAPILDI
TMMOB Sanayi Kongresi 2017 Yürütme Kurulu IV. Toplantısı, 7 Haziran 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Sanayi Kongresi 2017 hazırlıkları kapsamında bir araya gelen Yürütme Kurulu Üyeleri, 8-9 Aralık 2017 tarihlerinde
yapılacak olan Kongre’de gerçekleştirilecek program taslağı konusunda son güncellemeleri tamamladı. İki gün sürecek
olan Sanayi Kongresi’nin oturum temaları ve konuları hakkında düzenlemeler yapıldı.
Toplantıya Katılanlar
Ali Ekber Çakar
Yunus Yener
Aslı Aydın
Aylin Sıla Aytemiz
Gamze Yücesan Özdemir
Mustafa Sönmez
Hayri Kozanoğlu
Korkut Boratav
Serkan Öngel
Yavuz Bayülgen
Osman Serter
Dinçer Mete
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VASIFLANDIRMA EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİLDİ
Oda teknik görevlilerinin Asansör Kontrol Merkezi(AKM) kapsamında yetkilendirilmesi için LPG/CNG
Sızdırmazlık Periyodik Kontrol Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi, 31 Mayıs-4 Haziran 2017 tarihlerinde
Ankara Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.
Eğitime ve eğitimin sonunda yapılan sınava katılan teknik görevliler, AKM kapsamında verilen hizmet alanlarında
vasıflandırıldı.

Eğitime Katılanlar
Ulaş Recep Durbaş		
Serçin Üçkardeş			
Caner Bazdoğan			
Zeki Çavan			
Derya Irmak			
Ömer Ürger			
Mahir Tuna			
Sıla Hasret Buzlu			
Erdinç Ortakcı			
Fatih Emre Öztaş			
Erdem Metin			
Sefer Engin			
Engin Meriç			
Tahsin Bozkurt			
Nail Emre Gülbahçe		
Orhan Bingöl			
Emre Kılıç			
Tuna Kater			
Erdem Doğan			
Erhan Kurul			
Tarık Ayzit			
Muhammet Özer			

Adana Şube
Adana Şube
Adana Şube
Adana Şube
Adana Şube
Adana Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Antalya Şube
Bursa Şube
Bursa Şube
Denizli Şube
Denizli Şube
DiyarbakırŞube
Eskişehir Şube
Eskişehir Şube
İstanbul Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
İzmir Şube

Serhan Gençoğlu			
İbrahim Şafak 			
Şükrü Darak			
Oğuzhan Şengül			
Mücahit Koçak			
Murat Kınık			
Muhammed Çerçi		
Rıdvan Sözbir			
Onur Atmaca			
Mahir Tek			
Anıl Karataş			
Mustafa Dölek			
Bilal Alper Çizmeci		
Deniz Çelik 			
Uğur Dündar 			

İzmir Şube
Kayseri Şube
Kayseri Şube
Kayseri Şube
Kayseri Şube
Kayseri Şube
Kayseri Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Konya Şube
Konya Şube
Mersin Şube
Samsun Şube

Eğitici ve Sorumlu Personel
Meltem Özdemir			
Bülent Göksülük			
Cafer Arslan			
Evrin Özgür			
Tuna Gönüllü			

Oda Merkezi
Oda Merkezi
Ankara Şube
Ankara Şube
Ankara Şube

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 3 Haziran 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurul’a iletilen 79 dosya üzerinde görüşüldü.
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ODA/ŞUBE BAŞKANLARI VE SEKRETER ÜYELER TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Oda/Şube Başkanları ve Sekreter Üyeler Toplantısı, 10 Haziran 2017 tarihinde Odamız Suat Sezai Gürü
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda ülke gündemi ve TMMOB yasasının değiştirilmesi girişimleri üzerine görüşüldü.
Toplantıya Katılanlar
Ali Ekber Çakar
		
Yunus Yener
		
Tahsin Akbaba
		
Bedri Tekin
		
Elif Öztürk
		
Selçuk Soylu
		
Nergis Bilgin
		
Arife Kurtoğlu
		
Fatma Kahraman
		
H. Cem Şavur
		
Sinem Büyükbenli 		
Aylin Sıla Aytemiz
		
Bülent Göksülük
		
Can Öztürk
		
Erhan İğneli
		
Selim Ulukan
		
Hasan Emir Kavi
		
Hüseyin Kalantor
		
Ayşen Hamamcıoğlu 		
İbrahim Atmaca
		
İbrahim Mart
		
Fikri Düşünceli
		
Feridun Tetik
		
Mehmet Sarıca
		

Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Ankara Şube
Ankara Şube
Adana Şube
Adana Şube
Antalya Şube
Antalya Şube
Bursa Şube
Bursa Şube
Bursa Şube
Denizli Şube

Haydar Sancar
Mehmet Efe
Erkan Doğan
Atila Tomsuk
Esra Elitaş
Hüseyin Ovayolu
Battal Kılıç
Melih Yalçın
Güniz Gacaner
Ersin Fener
Ömer E. Duransoy
Akar Tülücü
Önder Ova
Özkan Er
Şaban Bülbül
Birhan Şahin

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Diyarbakır Şube
Edirne Şube
Edirne Şube
Eskişehir Şube
Gaziantep Şube
Gaziantep Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
İzmir Şube
Kayseri Şube
Konya Şube
Mersin Şube
Mersin Şube
Samsun Şube
Trabzon Şube
Zonguldak Şube

ODA DENETLEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2017 yılı I. Dönem Ocak-Şubat-Mart ayları Oda Denetlemesi, 3 Haziran 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde
yapıldı.
Denetleme esnasında Oda Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Tahsin Akbaba, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu, Odamız
Merkez Muhasebe ve Mali İşler Şefi Gamze Etizer Güney,
Muhasebe ve Mali İşler Şef Yardımcıları Ayşe Argun Acar
ve Burçin Çorbacı, Muhasebe Birimi çalışanları Pınar
Gürkan Şahiner, Asım Tokgöz ve Ülkü Bahtiyar hazır
bulundu.

Denetlemeye Katılan Denetleme Kurulu Üyeleri
Fikret Çaral
Gürsel Tekin
Hasan Yitim
Kahraman Dağdeviren
Abdullah Tekin
Orhan Tevfik Okuducu
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ÇALIŞAN VE YÖNETİCİLERİMİZ PİKNİKTE BULUŞTU
OYK-ŞYK ve Merkez ile Ankara Şube personelinin katıldığı pikniğimiz 18 Haziran Pazar günü Çayyolu Alacaatlı
Meyveli Bahçe Piknik alanında gerçekleştirildi.
Pikniğe çalışan ve yöneticilerimiz aileleri ile birlikte
katılırken piknikte halat çekme, yakar top, çuval yarışı
gibi eğlenceli vakit geçirmeye dönük oyunlar oynandı.
Futbol müsabakaları da oldukça çekişmeli geçti.
Piknikte ayrıca, Babalar Günü nedeniyle tüm babalara
ithafen pasta kesildi.

VASIFLANDIRMA EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR
Yürüyen Merdiven/Bant Periyodik Kontrol Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimleri, 19-22 Haziran 2017
tarihleri arasında İzmir‘de gerçekleştirildi.
Oda teknik görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için, Yürüyen Merdiven/Bant Periyodik Kontrol
Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimleri, 19-22 Haziran 2017 tarihleri arasında İzmir‘de gerçekleştirildi. Aşağıda isimleri yer alan teknik görevlilerimiz bu eğitimlere
katılarak AKM kapsamında vasıflandırıldı.
Eğitime Katılanlar
Meriç Cihnioğlu			
Özge Gürbüz			
Mustafa Kurt			
Emre Aydınlı			
Mehmet Zırığ			
İrfan Atcıuşağı			
Ercan Sarıyıldız			
Ahmet Temel Özkorkmaz		
Hasan Basri Ercan		
Aydın Doğan			
Burak Demircan			
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Adana Şube
Antalya Şube
Bursa Şube
Denizli Şube
DiyarbakırŞube
Gaziantep Şube
Gaziantep Şube
İstanbul Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
İzmir Şube

Semih Hazineci			
İsmail Dal			
Mansur Ataş			

İzmir Şube
Kocaeli Şube
Mersin Şube

Eğitici ve Sorumlu Personel
Ece Gültekin			
Volkan Erdem			

İzmir Şube
İzmir Şube

Basın Açıklamaları

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE DİKKATLER ÜLKEMİZDEKİ
KENTSEL, KIRSAL DOĞAL ÇEVRE TAHRİBATINA YOĞUNLAŞMALIDIR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü
dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre ve onunla
bağlantılı önemli sorunları ve aralarındaki ilişkileri görmek gerekiyor. Zira egemen sermaye birikimi politikaları ve sermaye-rant çevrelerinin azami kâr hırsı; üretimi,
sanayiyi, doğal çevreyi, enerji, ulaşım, yapı, kentleşme vb.
alanları olumsuz olarak etkilemekte; ülke, halk yararı ve
ekolojik gereklilikler sürekli olarak dışlanmaktadır. Yaşam ve çevre bir bütün olarak tahrip edilmektedir. Bu
durumun son örneği, Üretim Reform Paketi olarak lanse
edilen torba yasa tasarısı ile zeytinliklerin ve meraların
maden ve sanayi alanlarına dönüştürülmesi; kıyıların ve
denizin doldurulması yoluyla sağlanacak yeni alanların sanayiye açılması girişimidir.
Sanayi, teknoloji, tarım, çevre, yapı, kent, enerji, madenler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar,
dereler, ulaşım ve diğer alanlara yönelik politikalar, planlı
toplumsal kalkınmayı dışlayıcı bir içeriğe sahiptir. Bütün
bu alanlar birer sömürü-rant kaynağı olarak görülmekte;
yeraltı-yerüstü su kaynakları kirletilmekte; çevre sorunları yoğunlaşmaktadır.
Bu iktidar döneminde çıkarılan onlarca yeni yasa ve yüzlerce yasa değişikliği, sömürü ve rant alanlarının genişle-

tilmesine yöneliktir. Öyle ki bütün ülke, kentsel ve kırsal
alanlar, toplu konut alanları, bütün koruma alanları, milli
parklar, doğal sit alanları, meralar, yaylalar, kışlaklar birer
rant alanı haline getirilmiştir.
Ülkemiz ve halkımıza çok yönlü zararlar veren bu politikaların içinde yanlış hidroelektrik santralleri (HES’ler) ve
yanlış termik santral projeleri de bulunmaktadır. Enerji
üretim ve dağıtımının serbestleştirilmesi ve özelleştirilmesinin birer ürünü olan bu proje ve girişimler, halkın
üretim ve yaşam alanlarını tahrip eden, işçi-köylü cinayetlerine yol açan; yöresini, tarımsal üretimini, doğal çevresini korumak isteyen halktan binlerce insan aleyhine
davalar açılmasına dek varmıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülkenin, sanayi ve
tarımın, kentsel-kırsal-doğal çevre talanının karşısında
durmaya, bilim ve tekniği halkın yararına sunmaya, sanayileşme ve çevre uyumu sağlanmış planlı toplumsal kalkınma politikalarını savunmaya devam edecektir.
			

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basın Açıklamaları

15-16 HAZİRAN 1970 BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİ'Nİ SELAMLIYORUZ
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle 15 Haziran 2017
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

1970 yılında, dönemin iktidarı tarafından TBMM gündemine getirilen İş Yasası ve Sendikalar Yasası’nı yeniden düzenleyerek DİSK’i, sendikal hakları ve temel işçi
haklarını geriletmeye yönelik yasa tasarısına karşı 15–16
Haziran günlerinde Kocaeli ve İstanbul’da büyük bir
işçi direnişi gerçekleşmişti. 168 fabrikadan 150 bin işçinin gerçekleştirdiği direnişe şiddetle müdahale edilmesi
sonucu üç işçi ve bir esnaf ölmüş, 200’den fazla işçi yaralanmış ve 16 Haziran günü sıkıyönetim ilan edilmişti.
Olayların ardından yüzlerce işçi ve sendikacı sıkıyönetim
mahkemelerinde yargılanmış, 5 binden fazla işçi işten atılmıştı. İki yıl sonra ise Anayasa Mahkemesi söz konusu
değişiklikleri iptal etmişti.
12 Mart faşizmi döneminde sermaye çıkarları doğrultusunda yeterince düzenlenemeyen çalışma yaşamı, 24
Ocak 1980 ekonomi kararları ve 12 Eylül faşizmi tarafından yeniden biçimlendirilmiştir. İşçi sınıfı ve bütün çalışanların aleyhine yapılan düzenlemeler, bugünlere dek
kesintisiz olarak uygulanmıştır.
Siyasi iktidar, 2003 yılından itibaren söz konusu neoliberal emek düşmanı politikaları uygulamaktadır. İş Yasası
değişikliği ile başlayan onlarca düzenleme, emekçilerin
ücretlerini, üretim-çalışma, yaşam koşullarını olumsuz
yönde etkilemiştir. Taşeronlaştırma, esnek-güvencesiz
istihdam biçimleri ve sendikasızlaşma yaygınlaşmıştır.
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri piyasaya açılmış; serbestleştirme, kuralsızlaştırma ve kamu denetiminin kaldırılmasına yönelik birçok düzenleme yapılmıştır. Bugün
işçi cinayetlerini meşrulaştıran dinci-sermayeci bir yaklaşım egemendir. Yoğun emek sömürüsü yoluyla sağlanan
azami kârları güvenceye alan sermaye birikimi politikaları, emekçilerin aydınlanma kanallarını kapatan laiklik düşmanı uygulamalarla birlikte uygulanmaktadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, bugünkü temel
asgari istemler olan; esnek-güvencesiz, taşeron çalışma,
kiralık işçilik vb. sömürü yoğun bütün istihdam biçimlerinin kaldırılması, kıdem tazminatları ve zorunlu bireysel
emeklilik sigortası girişimleri üzerinden kıdem ve emeklilik haklarına dokunulmaması istemlerini desteklemekte;
bu yönde birleşik bir mücadelenin gerekliliğine inanmaktadır. Zira eksiksiz sendikal haklar, güvenceli çalışma,
çalışma saatlerinin azaltılması, insanca yaşam ve insanca
emeklilik koşulları, her çalışanın temel haklarının başında
gelmektedir.
Odamız emekçilerle dayanışma halindedir ve 15-16 Haziran Direnişi’nin 47. yılında haklarına sahip çıkan emekçi
direnişlerini selamlamakta, insanca, hakça yaşam istemini
desteklemektedir.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

LPG’Lİ ARAÇLARDA KAMUSAL DENETİMİN ORTADAN
KALDIRILMASI ÖLÜMLERE DAVETİYE ÇIKARIYOR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 25 Haziran 2017 tarihinde, LPG’li araçlarda kamusal denetimin
kaldırılması üzerine bir açıklama yaptı.
Kamuoyunca bilindiği üzere, alternatif enerji kaynaklarına
(LPG, CNG, LNG vb.) dönüşmüş olan araçların TMMOB
Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılan kamusal
denetimleri, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından 24 Haziran 2017 tarih ve 30106 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik”te yapılan değişikliklerle, ülkemizde yaygın
olarak yapılan yakıt sistemi tadilatı uygulaması olan araçların LPG/CNG’ye dönüştürülmesi işlemi tümüyle denetimsiz hale getirilerek firmaların beyanına bağlanmıştır.
Yönetmelikte yapılan bu değişiklik ile Odamızın kamusal
denetim yetkisi tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Denetim ve kontrol, sektörde faaliyet gösteren ve giderek
denetimsiz ve kontrolsüz bir şekilde faaliyet yürütecek
olan firmaların inisiyatifine bırakılmaktadır. Bu uygulama
ile ülkeye yasa dışı yollardan LPG KİT’i ve malzeme girişi ile standart dışı yerli üretim artacak, tekniğine uygun
olmayan LPG araç dönüşümleri başlayacak, haksız rekabet koşulları artacak, yetkili mühendis istihdamı azalacak,
sektörde disiplinsizlik, denetimsizlik ve kontrolsüzlük
had safhaya ulaşacaktır.

Öncelikle belirtmek isteriz: Kamusal denetim mekanizmasının kaldırılması, 2004 yılı sonu-2005 yılının ilk aylarındaki LPG’li araç patlamalarından hatırlanacağı üzere,
facialara ve ölümlere davetiye çıkartmak anlamına gelmektedir.
Zira Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle inisiyatif, 1999
sonu-2005 arasında olduğu gibi, giderek denetimsiz olarak faaliyet yürütecek olan firmalara bırakılmaktadır. Bu
uygulama ile ülkeye kaçak LPG KİT’i ve malzeme girişi
ile standart dışı yerli üretim artacak, tekniğe uygun olmayan LPG araç dönüşümleri başlayacak, haksız rekabet
koşulları yaratılacak, yetkili mühendis istihdamı azalacak;
sektörde disiplinsizlik ve denetimsizlik had safhaya ulaşacaktır.
Kamusal denetim Bakanlık eliyle tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Araçların LPG’ye ilk dönüşümüne ilişkin
düzenlenen Montaj Tespit Raporu piyasada serbestçe
düzenlenebilecektir. Gaz Sızdırmazlık Raporu uygulaması tamamen kaldırılmakta, standartlara uygun dönüşümü
yapılmayan ve kontrol edilmeyen araçlar trafikte sorun
yaratacak ve kazalara sebebiyet verecektir.
Tescile esas LPG/CNG araçların yakıt sistemi montaj ve
son kontrollerine ilişkin sürecin bugün geldiğimiz noktada konunun daha iyi kavranabilmesi için 22 yıllık uygulamanın dönemsel kesitlerinin sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

1995–1998 Arası Uygulama: Yetkisiz firmalarca
yapılan dönüşümler ve denetimsiz yıllar
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ve Bakanlıkça herhangi
bir denetim mekanizmasının oluşturulmadığı 1995–1998
yılları arasında yaklaşık 300 bin araç LPG’ye dönüştürülmüştür. Mühendis istihdam etmeyen, dönüşüm firmalarında çalışan elemanların eğitilerek belgelendirilmediği
standart dışı malzemenin kullanıldığı ve projesiz dönüştürülen araçlar; günümüzde olduğu gibi o dönemde de
kamu vicdanını yaralayan birçok ölümlü kazaya neden
olmuştur.
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1998–2000 Arası: Sektör denetim altına alınıyor
LPG araç dönüşümü yapan firmalara “İmalat Yeterlilik
Belgesi” verilmesi ile mühendislere “Mühendis Yetki Belgesi” verilmesine ilişkin 05.03.1998 tarihli Bakanlık Protokolü ile odamız yetkilendirilmiştir.
Bu protokol çerçevesinde sektörde çalışacak mühendislerin eğitilerek belgelendirilmesi yetkili dönüşüm firmalarının kayıtlarının tutulması projesine uygun montajının
yapılıp yapılmadığı standart malzemenin kullanılıp kullanılmadığı yetkili firmalarda belgelendirilmiş mühendislerin çalıştırılıp çalıştırılmadığı kontrolleri yapılarak odamızca kayıt altına alınmıştır.

2000–2004/5 Arası: Denetimsizlik yayılıyor,
yılların birikimi artık ciddi bir toplumsal sorun
oluşturuyor
27.12.1999 tarihinde imzalanmış olan protokol bakanlık
tarafından tek yanlı olarak fesih edilmiştir. Bunun sonucu
olarak, sektörün denetim ve kontrolü sektörde faaliyet
gösteren ve giderek denetimsiz kalan firmaların inisiyatifine bırakılmıştır.
Bu uygulama sonucu LPG Kit’i ve malzeme girişi ile standartlar dışı yerli üretim artmış, yasal olmayan LPG araç
dönüşümleri hızlanmış, haksız rekabet koşulları yaratılmış, yetkili mühendis istihdamı azalmış; sektörde disiplinsizlik ve denetimsizlik had safhaya ulaşmıştır.
Geçmişte dönüştürülmüş ve büyük bir çoğunluğu standart dışı olan birçok araca firmalarca “Montaj Tesbit Raporu” ve istenen diğer belgeler düzenlenerek bu araçlar
sözde “yasal statü”ye kavuşturulmaktaydı. Sorun öyle
büyük bir boyuta ulaşmıştı ki birçok firma başka illerde
tescilli ve hiç görmediği çok sayıda araca ticari kaygılarla
belge düzenlenmekteydi. Yani dönüşümü yapan firma,
yaptığı işin “standartlara, ilim ve fen kurallarına uygun
olduğunu, standartlara uygun malzeme kullanıldığını, dönüştürdüğü aracın gaz sızdırmadığını” beyan etmekte,
kendi yaptığı işe kendisi onay vermekteydi. Dönüştürülen araçların son kontrolünde hiçbir kamusal denetimin
yapılmadığı, böylesi bir boşluk ortamında, standart dışı
dönüştürülen araçların yol açtığı kazalardan dolayı birçok
insanımızın yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve trilyonlarca
lira maddi kayıpların oluştuğu bilinen bir gerçekliktir.
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı LPG’li araçların
denetimini MMO’ya devrediyor
LPG’ye dönüşümü yapılan araçların son kontrollerini
yapma ve montaj tesbit raporu düzenleme yetkisi 2000
yılı öncesinde olduğu gibi 11 Nisan 2005 tarihinde odamıza yeniden devretmiştir. Başlayan denetimler neticesinde yapılan yeni uygulamalar ile sektördeki disiplinsizlik
ve denetimsizliğin üstüne gidilerek, yetkili firmalarca dönüştürülen her araç tek tek MMO’nun uzman mühendislerince kontrol edilmekte ve Montaj Tesbit Raporu
Odamız tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra
onaylanmaktadır.

Bakanlık kamu sağlığını hiçe sayıyor
Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle Odamızın denetim
yetkisi tamamen ortadan kaldırılmakta denetim ve kontrolü, sektörde faaliyet gösteren ve giderek denetimsiz
olarak faaliyet yürütecek olan firmaların inisiyatifine bırakılmaktadır. Bu uygulama ile ülkeye kaçak LPG KİT’i
ve malzeme girişi ile standart dışı yerli üretim artacak,
tekniğe uygun olmayan LPG araç dönüşümleri başlayacak, haksız rekabet koşulları yaratılacak, yetkili mühendis
istihdamı azalacak; sektörde disiplinsizlik ve denetimsizlik had safhaya ulaşacaktır.
Kamusal denetimin tamamen Bakanlık eliyle ortadan kaldırıldığı bu durumda; araçların LPG’ye ilk dönüşümüne
ilişkin Montaj Tespit Raporu piyasada serbestçe düzenlenebildiğinden ve Gaz Sızdırmazlık Raporu uygulaması
tamamen kaldırıldığında standartlara uygun dönüşümü
yapılmayan ve kontrol edilmeyen araçlar trafikte sorun
yaratacak ve LPG kaynaklı kazalara sebebiyet vereceklerdir.

UYARIYORUZ!
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu yönetmelik değişikliğini; sektörün düzenlenmesi ve denetimi konusunda
yıllardır çalışan, LPG-CNG sektörünün güvenli ve büyüyen bir sektör olmasını sağlayan Odamızın görüşüne başvurmadan yapmış ve yaptığı değişikliklerle kamu sağlığını
hiçe sayarak ciddi kazalara yol açacağını bilmelidir. Bu yönetmelik acilen geri çekilmeli ve LPG-CNG sektöründe
ilgili tüm kurumların görüşleri alınarak kamusal denetim
sağlanmalıdır.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

SİVAS KATLİAMINI YAPAN GERİCİLİK HEDEF BÜYÜTMÜŞ,
MESAFE KAT ETMİŞ DURUMDADIR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 2 Temmuz Sivas katliamının yıldönümü dolayısıyla 29 Haziran
2017 tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta Madımak Oteli’nde
yakılarak katledilen demokrat, toplumcu, yurtsever yazar
ve ozanlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Madımak’ta o
canlarımızı yakan ve yaktıranlar dogmatizmin, aydınlanma ve bilim düşmanı karanlığının sürmesini isteyenlerdir.
Dinci-mezhepçi gericilik ile milliyetçilik, sömürü-baskı
zincirine, emperyalizme ve faşizme hizmet etmektedir.
Şubat 1969 Kanlı Pazar, 1977 1 Mayıs, Aralık 1978 Maraş, Mayıs-Temmuz 1980 Çorum ve 2 Temmuz 1993 Sivas katliamlarını yapan gerici faşist gelenek, ülkemizdeki
ilerici, aydın kesimlere karşı hep tahammülsüz olmuştur.
Orhan Yavuz’dan Bedrettin Cömert’e, Turan Dursun ve
Hrant Dink’e kadar birçok demokrat insan bu nedenle
katledilmiştir.
24 yıl önce Sivas’ta aydın ve sanatçılarımıza kıyan gerici faşist güçler, bugün de işbaşında, hedef büyütmüş,
mesafe kat etmiş durumdadır. Cumhuriyet, demokrasi,
laiklik ve halkımız bugün çok yönlü, şiddetli bir saldırı
altındadır. Dinselleştirme, eğitimde, kamusal, toplumsal
yaşamda mezhepçi bir tarzda hâkim kılınmaktadır. Din,

mezhep, inanma-inanmama farklılıkları, düşmanlık ve çatışma tohumları ekmeye varacak tarzda kullanılmaktadır.
Mezhepçilik, iç ve dış siyasette özel bir yere sahip olmuştur. Emperyalizmin ve yerli gericiliğin kışkırttığı çağdışı
şeriatçı yapılar, toplu katliamlarla ülkemizi ve bölgemizi
kana bulamıştır.
Günümüz Türkiye’sinde bağımsızlık, laiklik, aydınlanma,
demokrasi, eşitlik, özgürlük ve adalet istemleri her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu istemler
için mücadele, emekçiler, kadınlar, gençler, halktan yana
bütün ilerici güçler tarafından geri adım atmaksızın sürdürülmektedir. Odamız, Sivas katliamının 24. yılında bu
güçlerle dayanışma içindedir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, 2 Temmuz
1993 Madımak katliamını, gericiliği ve faşizmi lanetliyor;
bağımsız, eşit, özgür, demokratik, laik, başka bir Türkiye
özlemini kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI KABUL EDİLELİ
BEŞ YIL OLDU
ANCAK İŞ CİNAYETLERİNDEN ÖLÜMLER ÖNCEKİ 6 YILA GÖRE
YÜZDE 154 ARTTI
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çıkarılışının beşinci yılı dolayısıyla yazılı bir
açıklama yaptı.
İş kazaları sonucu toplu ölümlerin artması nedeniyle,
bundan tam 5 yıl önce 30 Haziran 2012 tarihinde çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın kabul
edilişinin bugün itibarıyla beşinci yılındayız. Yasa ilk gündeme geldiğinde ve üzerinde yapılan değişikliklere dair,
iş kazaları ve meslek hastalıklarının bu yasa ve mevzuat
ile önlenemeyeceğini hep söylediğimiz bilinmektedir.
Hem bu yasa hem de iş güvenliği uzmanlığı, hekimliği ve
diğer sağlık personeline ilişkin yönetmeliklerin defalarca
değiştirilmesine rağmen kazalar ve iş cinayetleri artarak
devam etmektedir. Bilindiği üzere SGK verileri de bu
yöndedir.
Yine bilindiği üzere her gün en az beş kişi iş kazalarında
hayatını kaybetmektedir. Oysa 2012 yılında Yasa çıkarılırken, “iş kazalarını önleyeceği” özellikle belirtiliyordu.
Fakat Yasa çıktığından bu yana en az 7 bin 693 çalışan hayatını kaybetmiştir. Bu rakam 2012 öncesi 6 yılın toplam
ölüm sayısından yüzde 154 fazladır. Yasa çıktığından bu
yana 2012-2015 yıllarında yaşanan iş kazası sayısı (SGK
2016 verileri henüz yayınlanmamıştır) toplam 728 bin
883, önceki beş yılın toplam iş kazası sayısı ise 350 bin
11’dir. Yani iş kazaları ve iş kazası sonucu ölümlerde yüksek oranlı artışlar söz konusudur.
Ayrıca iş güvenliği önlemlerinin alınmaması yalnızca çalışanları değil, örneğin son günlerdeki havuz foseptik kazalarında görüldüğü gibi işyerlerinde bir şekilde bulunanları
da etkilemektedir.
SGK’nın iş kazası, meslek hastalıkları istatistikleri incelendiğinde görülmektedir ki; Yasa çıktığından bu yana hiç
birşey değişmemiştir; kaza tipleri aynı, işkollarına göre
kaza sayısı aynı, işyeri büyüklüklerine göre kaza sayısı,
ölüm oranı sayısı vb. veriler aynıdır. Örneğin 2013 yılında
iş kazası sıklık hızı (her 100 saatte meydana gelen iş kazası sayısı) 1.32 olarak gerçekleşti, 2014 yılında iş kazası
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sıklık hızı 1,47; 2015 yılında 1,52 oldu. 2013 yılında iş
kazası ağırlık hızı (her 100 saatte meydana gelen iş kazası
sonucu kaybedilen iş saati) 0,41 olarak gerçekleşti, 2014
yılında iş kazası ağırlık hızı 0,41; 2015 yılında 0.45 oldu.
2002 yılından önce işyerleri kurulmadan önce, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan (ÇSGB) “işyerinin iş
sağlığı güvenliği kurallarına uygun olduğuna dair kurma
İzini” alınırdı, ancak bu uygulama kaldırıldı. Aynı şekilde,
işyerinin çalışması sırasında eksikliklerin olmadığını gösteren “İşletme Belgesi” de kaldırılmıştır.
Yasanın kabul edildiği günden beri söylüyoruz: 6331 sayılı
Yasa ve getirilen sistem ile iş kazaları önlenemez. Mevcut sistem, tüm kuralların ÇSGB tarafından belirlendiği,
işyerlerinin denetlenmediği, işyerlerine yaptırım uygulanmadığı, pratikte işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamanın
işveren yükümlülüğü olmaktan çıkarılıp iş güvenliği uzmanının yükümlülüğü haline getirildiği bir sistemdir.
Aradan geçen beş yıl gösterdi ki, bu sistemde kazalar,
ölümler önlenemiyor. Eğitim, denetim dâhil işçi sağlığı ve
iş güvenliği üzerine kararların alınacağı; sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB’nin de aralarında bulunduğu,
idari ve mali yönden bağımsız bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü kurulmadığı ve mevzuat ile uygulamalar
değiştirilmediği sürece her gün, her ay, her yıl kazaları ve
can kayıplarını yine konuşuyor olacağız.
Çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler bu enstitü tarafından bütünüyle yeniden düzenlenmeli; esnek ve taşeron
çalışma yasaklanmalı, örgütlenme, toplu sözleşme ve
grev hakkının önündeki engeller kaldırılmalıdır. İSG alanında yapılacak düzenlemeler ancak bu şekilde anlamlı
olabilecektir.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basında Odamız

basında odamız

Haziran 2017

25.06.2017

Odamız tarafından İzmir Şube yürütücülüğünde 19-22
Nisan 2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen 13. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuarı,
Yangın ve Güvenlik Dergisi’nde “Ayvaz, TESKON 2017’de
buhar ve yalıtım alanındaki tecrübelerini aktardı” başlığıyla
haber yapıldı.
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı “İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Oda Raporu’na Göre İş Kazalarında Vahim Artışlar
Var” başlıklı açıklama, Yangın ve Güvenlik Dergisi’nde
“Türkiye iş kazalarında Avrupa’da ilk sırada” başlığıyla
haber yapıldı.

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın LPG’li araçlarda kamusal
denetimin ortadan kaldırılmasına ilişkin Resmi Gazete’de
yayımlanan yönetmelik değişikliğine ilişkin BirGün Gazetesi
Yazarı Semih Güven’e verdiği demeç, “Yollar alev topuna
dönebilir” başlığıyla haber yapıldı.

06/12.06.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı “5 Haziran
Dünya Çevre Günü’nde Dikkatler Ülkemizdeki Kentsel,
Kırsal Doğal Çevre Tahribatına Yoğunlaşmalıdır” başlıklı
açıklama, BirGün Gazetesinde “Çevre uyumu sağlanmış
planlı toplumsal kalkınma,” Evrensel Gazetesinde “Dünya
Çevre Günü’nde tepki yağdı,” Dünya Gazetesinde “Bütün
meralar, yaylalar rant alanı haline getirildi” ve (12.06.2017)
Yeni Bakış Gazetesinde “Kar hırsı doğayı tahrip ediyor”
başlıklarıyla haber yapıldı.

16.06.20107
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı “15–16 Haziran
1970 Büyük İşçi Direnişini Selamlıyoruz” başlıklı açıklama,
BirGün Gazetesinde “Kıdem tazminatımıza sahip çıkıyoruz”
başlığıyla haber yapıldı.

24/29.06.2017
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Büyüme, kırılganlıkları
artırdı, sürdürülebilir değil” başlıklı araştırma raporu, BirGün
Gazetesinde “Kırılganlıklar çok arttı büyüme sürdürülemez,”
Cumhuriyet Gazetesinde “Kalitesiz büyüme,” Aydınlık
Gazetesinde “Kırılganlık arttı, büyüme zorda,” (25.06.2017)
Sözcü Gazetesinde “Kırılganlıklar çok arttı büyüme
sürdürülemez” ve (29.06.2017) Evrensel Gazetesinde
“Kırılgan büyüme sürdürülebilir değil” başlıklarıyla haber
yapıldı.

25/30.06.2017
LPG’li araçlarda kamusal denetimin ortadan kaldırılmasına
ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği,
Cumhuriyet Gazetesinde “LPG’li araç sahiplerine kolaylık,”
Akşam Gazetesinde “Yeni yönetmelikte LPG’li araçlar
için bürokrasi azaltıldı,” Habertürk Gazetesinde “LPG’li
araçta TMMOB ve TSE devre dışı,” Korkusuz Gazetesinde
“LPG’li araç sahiplerinin ek maliyetleri azaltılıyor,” Milat
Gazetesinde “MMO’nun haracı kesiliyor,” Milli Gazete’de
“Sızdırmazlık için ek ücrete son,” Milliyet Gazetesinde
“LPG’li araç sahiplerine büyük müjde,” Sözcü Gazetesinde
“LPG’de ek ücret kalktı,” Star Gazetesinde “LPG’li araç
sahipleri ek yükten kurtuldu,” Takvim Gazetesinde “LPG’li
araca kolaylık,” Türkiye Gazetesi’nde “LPG’li araçlara kolay
muayene,” Vatan Gazetesinde “4,5 milyon LPG’li otomobil
sahibine müjde,” Yeni Asır Gazetesinde “LPG’li araç
sahipleri ek ücret ödemeyecek,” Yeni Şafak Gazetesinde
“4,5 milyon sürücüye müjde,” Yeni Devir Gazetesinde
“LPG dönüşümünde MMO şartı aranmayacak,” Ege Telgraf
Gazetesinde “LPG’li araç sahipleri rapordan kurtuldu,”
Güneş Gazetesinde “LPG’li araca muayene kolaylığı,”
Karar Gazetesinde “LPG’li araçta muayene öncesi rapora
son,” Doğru Haber Gazetesinde “LPG’li araç sahiplerini
sevindirecek haber,” Yeni Birlik, Yeni Dönem, Olay Bursa,
Kocaeli, Hedef Halk, Gazete Gerçek, Gazete Bursa, Bursa’da
Meydan, Bursa Hakimiyet, Ortadoğu, Son Saat, Posta,
Önce Vatan Gazetelerinde “LPG’li araç sahiplerine müjde,”
(26.06.2016) Dokuz Sütun Gazetesinde “LPG’li araç
sahipleri ek ücret ödemeyecek,” Şok Gazetesinde “Araç
sahiplerine muayene müjdesi,” Karadeniz’de Son Nokta
Gazetesinde “LPG’li araç için müjde,” Oto Life Gazetesinde
“LPG’li araca MMO ve TSE müjdesi,” (27.06.2017) Bursa
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Haber Gazetesinde “LPG’li araçlara kolaylık geldi,” Yeni Gün
İzmir, ( 28.06.2017) Ereğli Gazetesi, Antakya Gazetesi, Ahi
Yurdu, Yeni Çayeli Gazetesi, Yeni Hürsöz, Merhaba Yozgat,
Mardin İletişim, İstiklal Gazetesi KGRT Karaman Gazetesi
ve Karamanın Sesi Gazetelerinde “LPG’li araç sahiplerine
müjde,” Edirne Haber Gazetesi ve Cihanbeyli Ekspres
Gazetelerinde “Araç sahiplerine muayene müjdesi,” Bingöl
Kent Haber Gazetesinde “LPG’li araca kolaylık,” Trakya
Gözlem Gazetesinde “LPG’li araç sahiplerine muayene
müjdesi, Polatlı Duatepe Gazetesinde “LPG’li araçlarda
kamusal denetimin ortadan kaldırılması,” Günboyu
Gazetesinde “LPG’li araçlarda maliyet ve bürokrasi
azalacak,” (29.06.2017) Açıksöz, Beş Eylül Gazetesi, Doğan
Güneş ve Kırşehir Memleket Gazetelerinde “LPG’li araç
sahiplerine müjde,” Yeşil Bor Gazetesinde “LPG’li araçlarda
yeni düzenleme,” Adana Güney Haber Gazetesinde
“LPG’de yeni dönem,” Haber Ekspres Gazetesinde “LPG’li
araçlarda sızdırmazlık raporu alınmayacak,” Siirt’te Son
Söz Gazetesinde “LPG’li araçlarda gaz sızdırmazlık raporu
25 Haziran 2017 BirGün

alınmayacak,” (30.06.2017) Boğazlıyan Haber ve İzlenen
Haber Gazetelerinde “LPG’li araç sahiplerine müjde”
başlıklarıyla haber yapıldı.

26.06.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı “LPG’li Araçlarda
Kamusal Denetimin Ortadan Kaldırılması Ölümlere Davetiye
Çıkarıyor” başlıklı açıklama, Evrensel Gazetesinde “LPG’li
araçlar denetimsiz hale geldi,” Cumhuriyet Gazetesinde
“Ölüme davetiye çıkarıldı,” Habertürk Gazetesinde
“LPG’de yeni düzenleme faciaya davetiye çıkarır,” Aydınlık
Gazetesi’nde “MMO’dan LPG kararına tepki” ve Polatlı
Duatepe Gazetesinde “Ölümlere Davetiye Çıkarıyor”
başlıklarıyla haber yapıldı.

26.06.2017
LPG’li araçlarda kamusal denetimin ortadan kaldırılmasına
ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği,
BirGün Gazetesi Yazarı Kemal Ulusaler’in köşe yazısında
“Öldüren devlete hayır” başlığıyla haber yapıldı.

26 Haziran 2017 Habertürk

25 Haziran 2017 Sözcü

26 Haziran 2017 Cumhuriyet

6 Haziran 2017 Yeni Bakış

Haziran 2017 Yangın ve Güvenlik Dergisi
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MİEM Kurslarımız

Haziran 2017'de MİEM Kurslarına Katılım
Haziran ayı boyunca 10 şubemizde, 12 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 539 kişi katıldı.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

Klima Tesisatı
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)
Mekanik Tesisatı
Soğutma Tesisatı

Şantiye Şefliği

Yangın Tesisatı

Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı Sayısı

5-6 Haziran 2017

İstanbul Şube

28

7-8 Haziran 2017

Kayseri Şube

19

3-5 Haziran 2017

Ankara Şube

17

9-11 Haziran 2017

Kayseri Şube

18

9-11 Haziran 2017

İstanbul Şube

28

1-4 Haziran 2017

Ankara Şube

25

8-11 Haziran 2017

Samsun Şube

14

8-11 Haziran 2017

Diyarbakır Şube

28

8-11 Haziran 2017

İzmir Şube

25

15-18 Haziran 2017

Antalya Şube

19

1-4 Haziran 2017

İstanbul Şube

12

8-11 Haziran 2017

Ankara Şube

25

12-15 Haziran 2017

Ankara Şube

26

22 Haziran 2017

Bursa Şube

13

22 Haziran 2017

Antalya Şube

16

29 Haziran 2017

Antalya Şube

19

30 Haziran 2017

Antalya Şube

16

5-9 Haziran 2017

Ankara Şube

3

7-11 Haziran 2017

İzmir Şube

6

9-11 Haziran 2017

Bursa Şube

18

20-22 Haziran 2017

İzmir Şube

17

5-11 Haziran 2017

Antalya Şube

14

16-22 Haziran 2017

İstanbul Şube

22

19-20 Haziran 2017

İstanbul Şube

9

2-4 Haziran 2017

İstanbul Şube

24

8-10 Haziran 2017

Denizli Şube

18

8-10 Haziran 2017

Eskişehir Şube

20

13-15 Haziran 2017

Antalya Şube

8

8-10 Haziran 2017

İstanbul Şube

12

16-18 Haziran 2017

İzmir Şube

20

Toplam

539
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MİEM Kurslarımız

Temmuz 2017 MİEM Kurs Programı
Temmuz ayında düzenlenecek olan MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali
http://www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama
Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat*
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

18
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Tarihi
10-11 Temmuz 2017
24-25 Temmuz 2017
28-29 Temmuz 2017
14-16 Temmuz 2017
6-9 Temmuz 2017
6-9 Temmuz 2017
6-9 Temmuz 2017
15-23 Temmuz 2017
27-30 Temmuz 2017
27-30 Temmuz 2017
5-8 Temmuz 2017
15-18 Temmuz 2017

Verildiği Şube
İstanbul Şube
Konya Şube
Eskişehir Şube
İstanbul Şube
Denizli Şube
Trabzon Şube
İstanbul Şube
Eskişehir Şube
İzmir Şube
Gaziantep Şube
İstanbul Şube
Eskişehir Şube

Sınav Tarihi
12 Temmuz 2017
25 Temmuz 2017
29 Temmuz 2017
17 Temmuz 2017
9 Temmuz 2017
9 Temmuz 2017
10 Temmuz 2017
23 Temmuz 2017
30 Temmuz 2017
30 Temmuz 2017
9 Temmuz 2017
19 Temmuz 2017

3-6 Temmuz 2017

Kocaeli Şube

7 Temmuz 2017

4 Temmuz 2017
5 Temmuz 2017
5 Temmuz 2017
7 Temmuz 2017
7 Temmuz 2017
7 Temmuz 2017
8 Temmuz 2017
10 Temmuz 2017
10 Temmuz 2017
10 Temmuz 2017
11 Temmuz 2017
11 Temmuz 2017
11 Temmuz 2017
11 Temmuz 2017
11 Temmuz 2017
12 Temmuz 2017
12 Temmuz 2017
12 Temmuz 2017
13 Temmuz 2017
13 Temmuz 2017
13 Temmuz 2017
13 Temmuz 2017
13 Temmuz 2017
13 Temmuz 2017

Bursa Şube
Kocaeli Şube
Bursa Şube
Edirne Şube
Kocaeli Şube
Bursa Şube
Kayseri Şube
Adana Şube
Denizli Şube
Denizli Şube
Eskişehir Şube
Ankara Şube
Samsun Şube
Bursa Şube
Konya Şube
Eskişehir Şube
Edirne Şube
Zonguldak Şube
İstanbul Şube
Eskişehir Şube
Kocaeli Şube
Bursa Şube
Konya Şube
Gaziantep Şube

MİEM Kurslarımız

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (5 Gün)

Mekanik Tesisat

Soğutma Tesisatı

Şantiye Şefliği

14 Temmuz 2017

Adana Şube

15 Temmuz 2017

Kayseri Şube

15 Temmuz 2017

Konya Şube

15 Temmuz 2017

Gaziantep Şube

17 Temmuz 2017

Mersin Şube

17 Temmuz 2017

Denizli Şube

17 Temmuz 2017

Ankara Şube

17 Temmuz 2017

Kocaeli Şube

18 Temmuz 2017

Kayseri Şube

18 Temmuz 2017

Adana Şube

18 Temmuz 2017

Konya Şube

19 Temmuz 2017

Kocaeli Şube

19 Temmuz 2017

Zonguldak Şube

20 Temmuz 2017

Adana Şube

20 Temmuz 2017

Konya Şube

22 Temmuz 2017

Gaziantep Şube

26 Temmuz 2017

Ankara Şube

29 Temmuz 2017

Gaziantep Şube

21 Temmuz 2017

Ankara Şube

21 Temmuz 2017

12-14 Temmuz 2017

Kayseri Şube

14 Temmuz 2017

14-16 Temmuz 2017

İstanbul Şube

16 Temmuz 2017

18-20 Temmuz 2017

Ankara Şube

20 Temmuz 2017

12-16 Temmuz 2017

Bursa Şube

16 Temmuz 2017

3-9 Temmuz 2017

Kocaeli Şube

10 Temmuz 2017

3-9 Temmuz 2017

Bursa Şube

10 Temmuz 2017

10-16 Temmuz 2017

İstanbul Şube

17 Temmuz 2017

10-17 Temmuz 2017

Konya Şube

18 Temmuz 2017

17-23 Temmuz 2017

İzmir Şube

24 Temmuz 2017

24-30 Temmuz 2017

Ankara Şube

31 Temmuz 2017

26-27 Temmuz 2017

Konya Şube

27 Temmuz 2017

5-7 Temmuz 2017

Samsun Şube

7 Temmuz 2017

7-9 Temmuz 2017

İstanbul Şube

9 Temmuz 2017

10-12 Temmuz 2017

Konya Şube

12 Temmuz 2017

12-14 Temmuz 2017

Samsun Şube

14 Temmuz 2017

12-14 Temmuz 2017

Ankara Şube

14 Temmuz 2017

13-15 Temmuz 2017

Kocaeli Şube

15 Temmuz 2017

25-27 Temmuz 2017

Bursa Şube

27 Temmuz 2017

28-30 Temmuz 2017

İstanbul Şube

30 Temmuz 2017
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TMMOB’den

ALİ İSMAİL KORKMAZ ESKİŞEHİR'DE ANILDI
2013 yılında Eskişehir’de Gezi Eylemleri sırasında polis ve sivillerce dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz
anısına verilen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü, 2 Haziran 2017 tarihinde Prof. Dr. Korkut Boratav ve İhraç
edilen akademisyenlere verildi.
Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü töreni öncesinde,
Alikev ve Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçleri
tarafından Ali İsmail’in saldırıya uğradığı sokakta bir anma

töreni gerçekleştirilerek sokağa karanfil bırakıldı.
Anmaya ve ödül törenine TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz da katıldı.

TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başvurusu sonucu
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına istemi ile açılan dava gündemleriyle
5 Haziran 2017 tarihinde Mimarlar Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin
Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal Zeki
Taydaş, Ali Fahri Özten, Niyazi Karadeniz, Cemalettin
Küçük, A. Deniz Özdemir, Ümit Özcan, İsmet Aslan,
Mehmet Çelik, Genel Sekreter Dersim Gül, Genel Sekreter
Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler Özgür C.
Göktaş Küçük, Bülent Akça, Eren Şahiner, Sezgin Çalışkan,
Odalardan; M. Birkan Sarıfakıoğlu (BMO), Baran Bozoğlu
(ÇMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Abdullah Zararsız (FMO),
Feramuz Aşkın (GEMİMO), Yaşar Üzümcü (GIDAMO),
Ertuğrul Candaş (HKMO), Emrah Kaymak (İÇMO), Cemal
Gökçe (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan
(JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yüksel (MADENMO), Ali
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Ekber Çakar (MMO), Sinan Tütüncü (MO), Ali Küçükaydın
(OMO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), Orhan Sarıaltun
(ŞPO), Emre Fidan (TMO), Özden Güngör (ZMO) katıldı.

TMMOB’den

DEPREM GERÇEĞİ İLE YÜZLEŞİLMELİDİR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Ege Denizi’nde meydana gelen depremlere ilişkin 13 Haziran
2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
12 Haziran 2017’de Türkiye saati ile 15.28’de merkez
üssü İzmir Karaburun ile Midilli Adası arasında, büyüklüğü
Mw.6.2 olan bir deprem meydana gelmiştir. Depremin
ardından ikisi 4.9 büyüklüğünde olmak üzere 4 adet orta
büyüklükte artçı deprem gerçekleşmiştir. AFAD açıklamalarına göre artçı depremlerin sayısı 20’yi bulmuştur.
İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre herhangi
bir can kaybı yaşanmamış, ancak başta İzmir, Manisa, Balıkesir olmak üzere depremin hissedildiği şehirlerimizde
büyük bir panik yaşanmıştır.
Bu paniğin nedeni, ülkemizde yaşadıklarımızdan halen
çıkarılması gereken ödevlerin çıkarılmamasıdır. Yakın tarihte yaşanan 17 Ağustos 1999 Marmara, 23 Ekim 2011
Van depremleri başta olmak üzere ülkemizde 1900 yılından bu güne kadar otuza yakın büyük ölçekli deprem
meydana gelmiş ve resmi kayıtlara göre 100 bin civarında
insan hayatını kaybetmiş, ekonomik, sosyal, kültürel hayat büyük yara almıştır. Ancak bu vahim tablo, kamu idaresini, merkezi ve yerel yönetimleri harekete geçirici etki
yaratmamış, toplumsal hafızanın zayıflığı, idarenin adeta
sığınağı olmuştur.
Son derece açıktır ki, 1999 Marmara depreminden gerekli dersleri çıkaran bir ülke, Van depreminin yıkıcı etkisini hafifletebilir, 12 Haziran’da yaşanan deprem gibi
durumlarda ortaya çıkan panik ve korku atmosferini engelleyebilirdi.
Ülkemiz bir deprem ülkesidir ve artık deprem gerçeği
ile yüzleşmemiz gereklidir. Ülkemizde üç büyük aktif fay
kuşağı bulunmaktadır. Deprem gerçeğini yok saymak,

sorunlardan kaçmak veya üzerinden geçen zamanı fırsat
bilerek gündemden düşürmek bu gerçeğe göre yaşanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını mümkün kılmayacaktır.
Yılda 20.000 adedin üzerinde deprem çözümü yapılan,
deprem aktivitesi kanıtlanmış ülkemizin deprem gerçeği
ısrarla göz ardı edilmeye devam edilmektedir. Deprem
gerçeği ancak sarsıntılar büyük kent merkezlerinde hissedildiğinde gündemde yer bulabilmektedir. Yok sayılan
sorunların varlığını hatırlatması, sorunun sıradan bir tekrarıyla karşı karşıya olunmadığı anlamını taşımaktadır.
Deprem bir doğa olayıdır. Aktif deprem bölgesi olan
ülkemizde, bu gerçekle ancak bilim ve teknik ile baş
edilebilir. Ancak ülkemizde bilim ve tekniğin gösterdiği
yönde çalışma yürütülmemektedir. 17 Ağustos’tan sonra oluşturulan Deprem Danışma Kurulu, Ulusal Deprem
Araştırma Programı, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem
Planı gibi çalışmalar ve sonuçları belirsiz durumdadır.
Bu yüzden, siyasal iktidarın ve yerel yönetimlerin yeterli
önlemi almadığı koşullarda, herhangi bir afet anında ve
sonrasında yaşanacaklar doğrudan onların sorumluluğu
altında olacaktır.
Deprem anında ve depremden hemen sonra toplanılacak alanların durumu siyasal iktidarın ülkemize dayattığı
anlayışın tam bir iz düşümüdür. İstanbul örneğine baktığımızda, 1999 Marmara depremi sonrasında 493 olan
toplanma alanlarından geriye bugün sadece 77 tanesi kalmıştır. Çoğunluğu şehrin cazibe merkezlerinde bulunan
diğer toplanma alanları siyasi iktidarın rant politikaları
doğrultusunda imara açılmış, AVM’lere, rezidanslara kurban edilmiştir.
Kamuoyu yaşanan her depremden sonra bir sonraki depremin afete dönüşmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını beklerken, siyasi iktidar depremleri kendi çıkarlarını
gerçekleştirmenin zemini olarak kullanmaktadır. Bunun
en somut örneği ise 2011 yılında Van depreminden sonra
çıkarılan ve ülkemizin deprem sorunu çözeceği belirtilen
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TMMOB’den
şirketi ve zaman zaman gündeme getirilen teknik müşavirlik şirketi modeli yerine etik değerlere sahip ve uzman
yapı denetçilerinin etkinliğine dayalı, meslek odalarının
sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modeli benimsenmelidir.
Depremlere ve diğer afetlere karşı bütünlüklü, sağlıklı,
insanca bir yaşam ve çevre için gereken önlemler ivedilikle alınmalı ve halkımız deprem öncesi, deprem sırası ve
deprem sonrası neler yapması gerektiği konusunda eğitilmesi için gerekli çalışmalara bir an önce başlanmalıdır.
“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”un, kentsel rantı yönetme ve dönüştürme
aracı haline getirilmesidir.
Temel sorunların başında Türkiye’deki yapı stoku bulunmaktadır. Ülkemizdeki yapı stokunun büyük bir kısmı
ruhsatsız ve kaçak, büyük bir kısmı 20 yaş üzeri yapılardan oluşmakta, yarıya yakını oturulamaz durumda olan
bu yapıların gerekli mühendislik incelemeleri yapılarak ya
tamamen yıkılması ya da depreme karşı güçlendirilmesi
gerekmektedir.
Bu temel problemin çözülmesi için Mevcut Yapı Denetim
Yasası‘nın öngördüğü, ticari yanı ağır basan yapı denetim

TMMOB, bir doğa olayı olan depremler karşısında ülkemizin yaşadığı korku ve panik karşısında endişelidir.
Yakın zamanda yaşadığımız 1999 ve 2011 depremlerinden hiçbir dersin çıkarılmadığını, rant uğruna halkımızın
can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığını görmekte ve
yaşanabilir, güvenli ve sağlıklı yerleşim alanlarının oluşturulması için afete duyarlı ve bilimsel planlama ilkelerini
esas alan kentleşme politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini önemle vurgulamaktayız.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB-ODA SEKRETER/YAZMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri “Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınması
istemi ile açılan dava” gündemiyle 7 Haziran 2017 tarihinde TMMOB’de bir araya geldi.
Toplantıya; TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Genel
Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler
Özgür C. Göktaş Küçük, Bülent Akça, Sezgin Çalışkan,
Eren Şahiner, Odalardan; İ. Burak İmrek (BMO), Tülay
Koç (ÇMO), Emre Metin (EMO), Yaşar Üzümcü (GIDAMO), Timur Bilinç Batur (HKMO), Tuğçe Deniz (İÇMO),
Hüseyin Kaya (İMO), Faruk İlgün (JMO), Funda Altun
(KMO), Halil Kavak (KMO), Necmi Ergin (MADENMO),
Yunus Yener (MMO), A. İrfan Türkkolu (METMALZMO), Sinan Tütüncü (MO), H. Özge İdali (PEYZAJMO),
Hüseyin G. Çankaya (ŞPO), Murat Aslan (ZMO) katıldı.
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TMMOB SUSTURULAMAZ; YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ
TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başvurusu sonucu Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınması davasına ilişkin 14 Haziran 2017 tarihinde TMMOB’de
bir basın toplantısı düzenlediler.
Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Yönetim Kurulu Üyeleri
Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş, Odaların Yönetim
Kurulu Başkanları M. Birkan Sarıfakıoğlu (BMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Yusuf Songül (GIDAMO), Cemal Gökçe
(İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO),
Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yüksel (MADENMO), Ali
Ekber Çakar (MMO), İrfan Türkkolu (METMALZMO),
Eyüp Muhcu (MO), Ali Küçükaydın (OMO), Mehmet Kul
(PMO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Özden Güngör (ZMO), Odalardan Mustafa
Erdoğan (HKMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Korman
Obuz (KMO), Murat Gümrükçüoğlu (KMO), Ayfer Güçlü Aras (KMO), Halil Kavak (KMO), Necmi Ergin (MADENMO), Tahsin Akbaba (MMO) katıldı.

Kurulu’nun görevden alınması yönünde bir dava açılmış
olup davanın ilk duruşması 15 Haziran 2017 Perşembe
günü saat 11.30’da Dışkapı’daki Adliye Ek Binasında yapılacaktır.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın okuduğu açıklama şu şekilde:

Anayasanın 135. maddesinde açıkça belirtildiği üzere,
Devletin meslek kuruluşları üzerindeki “İdari ve Mali Denetim” yetkisi bu kuruluşların “amaçları dışı faaliyette”
bulunması durumu ile sınırlıdır.

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın suç duyurusu
üzerine TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim

Olaya ilişkin gelişme seyri aşağıdaki gibidir
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 12 Eylül 1980 döneminin olağanüstü koşullarında Birlik Yasamıza ilave edilen
“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim
yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile
tespit edilir” hükmüne istinaden Bakanlık Rehberlik ve
Teftiş Kurulu Başkanlığı’nı görevlendirerek Kimya Mühendisleri Odamızı denetlemek istemiştir.
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Kimya Mühendisleri Odamız tarafından ilgili Bakanlığa
denetime ilişkin usul ve esaslar ile denetimin konusu,
defalarca sorulduğu halde geçerli bir yanıt alınamamıştır. Bunun üzerine Odamız “Anayasa hükmü gereği idari
ve mali denetime ilişkin kuralların kanunla belirlenmesi gerektiğini, TMMOB Kanununun Ek 3. maddesinin
Anayasa’nın belirttiği şekilde idari ve mali denetime ilişkin
kuralları düzenlemediğini, zira söz konusu kanun hükmünde herhangi bir kural belirtilmediğini, başka herhangi
bir kanunda da Bakanlığın Birlik ve Oda organlarının karar ve işlemleri üzerindeki tasarruflarının çerçevesi, sınırları ve usullere yer verilmediğini” belirterek Bakanlığın
denetim isteğini geri çevirmiştir.
Odamız yazışmalarında, hiçbir kişi veya kurumdan herhangi bir belgeyi gizleme amacı taşınmadığından Bakanlık
tarafından istenen belgelerin hali hazırda web sitesinde
yayınlandığı, tüm üyelerin ve kamuoyunun erişimine açık
olduğu da ifade edilmiştir.
Yarın başlayacak olan dava, Kimya Mühendisleri Odamız Yönetim Kurulu’nun; Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın, Bakanlık bünyesindeki birimlerin denetimi
için oluşturulan Teftiş Kurulunun iç denetim şartlarının
sıralandığı “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik
ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği” çerçevesinde Odamızı
denetleme girişimini “hukuki dayanağı bulunmadığı” için
kabul etmemesi nedeniyle açılmıştır.
Bakanlık müfettişleri tarafından istenen tüm belgelerin
Odamızın WEB sitesinde bulunduğundan dolayı savcılıkça ceza hukuku açısından kovuşturmaya yer olmadığına
dair karar verilmesine karşın, Bakanlığın “Yönetim kurulunun görevden alınması” talebiyle dava açması, gerçek
amacın ne olduğunu açıkça ortaya sermektedir.
Anayasal güvenceyle kurulmuş ve kamu kurumu niteliği
taşıyan TMMOB ve bağlı Odaları; meslek uygulama alanlarıyla ilgili ülke politikalarını mesleki- bilimsel temelde
eleştirdiği ve gerektiğinde hukuki mücadele yürüttüğü
için rant çevrelerinin hedefi durumundadır.
Toplamda 150 milyarı geçen özelleştirme projelerine
kamu yararı ilkesiyle açtığımız davalar, halktan, emekten,
doğal ve tarihi çevrenin korunmasından yana yürüttüğümüz çalışmalar bu kesimleri rahatsız etmektedir.
Birliğimizin ülke ve kamu çıkarlarını esas alarak, kuruluş
yasası gereği yürüttüğü mesleki denetim faaliyetlerini en-
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gellemek için her yolu deneyen siyasi iktidar, bu kez çareyi darbecilerin yasamıza eklediği ve bugüne kadar hiçbir iktidarın uygulama gereksinimi duymadığı bir hükmü
işletmekte bulmuştur.
AKP iktidarının Birliğimize yönelik yürüttüğü politikanın
bir devamı olarak gelişen bu dava, Birliğimizi ve Odalarımızı Bakanlıklara bağlı şubeler olarak gören anlayışın bir
ürünüdür.
TMMOB ve bağlı Odaları Anayasanın 135. Maddesi uyarınca kurulmuş, organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli
oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. Bu kuruluşların kendi iç denetimi genel kurullarında seçimle iş başına gelen
denetleme kurulları aracılığıyla yapılır. Oda Denetleme
kurullarının hazırlamış olduğu denetleme raporları ayrıca
TMMOB Yüksek Denetim Kurulu’na da gönderilerek yapılan iş ve işlemler ikinci kez denetlenmektedir.
Bu tür hukuksuz girişimler ile Anayasa ve TMMOB yasası
ile belirlenen görevlerimizi yerine getirmemiz engellenmeye, TMMOB ve Oda Yöneticileri üzerinde baskı tesis
edilmeye çalışılmaktadır.
Söz konusu davayı yalnızca Kimya Mühendisleri Odamıza
değil TMMOB bütünlüğüne açılmış bir dava olarak görüyoruz. Bu nedenle, ilk duruşması yarın yapılacak davaya,
Birlik yöneticilerimiz ile Birliğimize bağlı Odaların başkan
ve yöneticileri de katılacak ve davaya müdahil olma talebimiz mahkeme başkanlığına iletilecektir.
Bilinmelidir ki;
Aklın ve bilimin ışığına inanmış ve bu ülkenin emekten
ve halktan yana olan mühendis ve mimarları ve onların
örgütlülüğü hiçbir şekilde sindirilemez, yıldırılamaz.
TMMOB ülkenin nefes alma ve nefes verme alanıdır. Bu
ülkenin ve bu ülke halkının TMMOB ve Odalarına ihtiyacı
vardır.
Ülke sorunlarının çözümü için mesleki bilgi ve birikimlerimizi bilim ve tekniğin yol göstericiliğinde kullanmaya
devam edeceğiz.
Yaşasın TMMOB,
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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CHP MİLLETVEKİLİ ENİS BERBEROĞLU DERHAL SERBEST
BIRAKILMALIDIR!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin
15 Haziran 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
CHP milletvekili Enis Berberoğlu 14 Haziran 2017 tarihinde 25 yıla mahkum edilerek tutuklanmıştır.
Hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü ve
demokrasiye en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bir milletvekilinin daha
tutuklanmış olması asla kabul edilemez.
Hukuk, toplumun hizaya çekilmesi ve
muhalefetin cezalandırılması için kullanılan bir baskı aracı değildir.

CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması demokrasi ve basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir. Tutuklanan
milletvekili derhal serbest bırakılmalıdır.
TMMOB olarak; Türkiye’nin geleceğinin dikta rejiminden değil, demokrasinin
evrensel değerlerinden geçtiğini bir kez
daha vurguluyoruz. Adaletin ve adaleti
savunanların yanında olacağız.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB-ODA SEKRETER/YAZMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri “SGK ve TMMOB
arasında imzalanan protokolün iptali ve TMMOB kanunu
değişikliği girişimine karşı yürütülecek mücadele programı”
gündemiyle 21 Haziran 2017 tarihinde TMMOB’de toplandı.
Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Zeki
Taydaş, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Odalardan;
Hüseyin Önder (EMO), Onur Sevencan (HKMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Faruk İlgün (JMO), Halil Kavak (KMO),
Yunus Yener (MMO), Sinan Tütüncü (MO), H. Özge İdali
(PeyzajMO) ve Hüseyin G. Çankaya (ŞPO) katıldı.

TMMOB KMO YÖNETİCİLERİ HAKKINDA AÇILAN DAVANIN İLK
DURUŞMASI YAPILDI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın suç duyurusu
üzerine TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu’nun görevden alınması yönünde açılan davanın ilk
duruşması 15 Haziran 2017 tarihinde Ankara Adliye Ek
Binası’nda gerçekleştirildi. AKP iktidarının TMMOB’ye
yönelik yürüttüğü politikanın bir devamı olarak açılan
dava, Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Davanın ikinci duruşması için 10 Temmuz 2017 tarihi verildi.
Davanın ilk duruşmasına TMMOB’ye destek vermek
amacıyla, TTB Merkez Konsey Genel Sekreteri Sezai
Berber, ODTÜ Mezunları Derneği YK Başkanı Seyhan
Çamlıgüney, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı
Turhan Çakar da katıldı.
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İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISI İLE BİNLERCE KAMU
PERSONELİNİN İŞ GÜVENCESİ KALDIRILIYOR
KOLAYCA İŞTEN ATILMALARININ YOLU AÇILIYOR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TBMM gündeminde olan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’na
eklenen bir maddenin binlerce mühendisin iş güvencesinin ortadan kaldırmasına ilişkin 19 Haziran 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
TBMM gündeminde olan İş Mahkemeleri Kanunu
Tasarısı’na eklenen bir maddeyle “399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1’inci ve geçici
9’uncu maddelerine tabi teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda
toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında çalışan personel ile
bu teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk
uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve işler iş mahkemelerinde
görülür.” şeklinde bir değişikliğe gidilmektedir.
Bu düzenleme ile Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN
ve bazı kamu iktisadi teşekkülleri ile T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyündeki bazı kuruluşlarda çalışan binlerce kapsam dışı personelinin kamu
personeli olma statüsü değiştirilerek iş güvencesinin ortadan kaldırılması ve idarelerin bu çalışanları kolayca işten çıkarmalarına yönelik keyfi uygulamaların idari yargı
kararları ile iptal edilmelerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ekinin kuruluşlar listesinde yer
verilen TPAO sermayesinin tamamı devlete ait bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. BOTAŞ Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak yapılandırılmıştır. Türkiye Elektromekanik Sanayii AŞ-TEMSAN, aynı kararnameye tâbi olup
bu kuruluşlar T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
ilgili kuruluşu statüsüyle faaliyetilerini sürdürmektedir.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ise Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı’nın İlgili Kuruluşu olarak, 233
sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşlar, sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlardır.
Bu kuruluşlarda, Toplu İş sözleşmesi kapsamında olma-
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yan personelin statüsü kapsam dışı personel olarak tanımlanmış, bu personelin özlük hakları idarelerin tek taraflı yürürlüğe koyduğu yönetmelikler ile düzenlenmiştir.
TC. Anayasanın “Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Hükümler” başlığı altında yer alan 128’inci maddesinde
“Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel
kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli
görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” Hükmüne yer verilmiştir. Bu madde ile, İktisadi
Devlet Teşekkülü ile Kamu İktisadi Kuruluşunun ortak
adı olan Kamu iktisadi Teşebbüsleri bünyesinde görev
yapan personelin kamu görevlisi vasfında olduğu açıkça
ifade edilmiştir.
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan bütün statüdeki personelde olduğu gibi, kapsam dışı olarak nitelenen
personelin de, kamunun asli ve sürekli görevlerini yürüten kamu personeli olduğu, bu görevi gereği devlet memurları ile aynı vasıflara ve özlük haklarına sahip olması
gerektiği yönünde Anayasa Mahkemesinin ve diğer mahkemelerin yargı kararları bulunmaktadır. Aynı kararlarda,
kapsam dışı personel ile görev yaptıkları KİT’ler arasındaki ilişkiler ve işlemlerin idari işlemler olduğu, bu sebeple
kapsam dışı personelin özlük haklarına ilişkin ihtilafların
idari yargıda çözülmesi gerektiği vurgulanmış bulunmaktadır.
Yine, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 22.1.1996 tarih ve
1996/1 sayılı kararında, yasal düzenleme yapılmış olmasa dahi idarelerin Yönetmelik hükümleri ile personelinin
özlük haklarının düzenlenmesinin idari bir işlem olduğu
kabul edilmiş ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, “kapsam dışı statüde çalışan” personelin kurumları ile olan
ilişkilerinden doğan anlaşmazlığın çözüm yerinin, idari
yargı olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir. Uyuşmazlık
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Mahkemesi’nin bu kararı ile kapsam dışı personelin özlük
haklarına ilişkin ihtilafların çözüm yeri İdare Mahkemeleri
ve Danıştay, dava daireleri haline gelmiştir. Uyuşmazlık
Mahkemesi’nin 03.02.2009 tarih ve 2009/39 sayılı kararında da benzer görüş tekrar edilmiş, söz konusu davaların idari yargıda ele alınmasına devam edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nce de KİT idaresi ile personeli arasındaki ilişkinin kamu hukuku ilişkisi olduğu ve ihtilafların
çözüm yerinin idari yargı olması gerektiği görüşü savunulmuştur.
Yukarıda yer verilen mahkeme kararlarına istinaden,
kapsam dışı personelin özlük haklarına ilişkin ihtilafların
idari yargıda çözülmesi gerektiği çok açık olup, bu husus
Anayasa’da belirtilen kamu görevlisi olma durumunun da
bir neticesidir.
Meclise sevk edilen yasa taslağında bu durumun aksine
ihtilafların İş Mahkemelerinde çözülmesi öngörülmektedir. Bu durum Anayasa ve yüksek yargı organları kararlarına aykırılık oluşturduğu çok açıktır.
Hazırlanan kanun maddesi ile, ilgili kamu personelinin
müktesep hakları ve iş güvenceleri de hukuka aykırı biçimde yok edilmek istenmektedir.
Bu yasal düzenlemeyi yapmaktaki amaç;
TPAO, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve bazı kamu iktisadi teşekküllerinde çalışan 3500
civarındaki üst yönetici hariç, mühendisler ve kamu çalışanlarından oluşan kapsam dışı personelin kamu görevlisi
olmaktan kaynaklı iş güvencesinin ortadan kaldırılarak,
idarelerin işten çıkarmalar başta olmak üzere keyfi uygulamalarının idari yargı kararları ile iptal edilmelerinin
önüne geçilme niyetidir.
Yürürlükteki mevzuat uyarınca, personelin işten çıkarılması halinde idari yargıya gidilmekte; idarenin tesis ettiği
bu idari işlem hukuka uygun bulunmayarak, bu keyfi idari
işlem haklı olarak iptal edilmektedir.
Tasarının yasalaşması halinde ise; bu kuruluşlarda çalışan
kıdemli kapsam dışı personelin işten çıkarılmaları durumunda, kamu görevlisi olma statüsü ortadan kaldırılarak
konu bireysel işçi, işveren ilişkisi olarak görülüp özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak ve idari mahkemeler ye-

rine iş mahkemesine dava açılacaktır. İş Kanunu hükümlerine göre, Mahkeme işe iade kararı verse bile idare söz
konusu personeli tekrar işe almayacak, yerine tazminat
ödeme yolunu seçecektir.
Hukuki altyapısı eksik ve Anayasaya aykırı biçimde hazırlanan bu kanun tasarısıyla 3500’ü aşan kamu personelinin
özlük haklarının bir oldu-bittiyle gasp edilmesi hedeflenmektedir.
İlgili taslak kanun maddesi ile emekliliğine daha yıllar olan
binlerce personelin en kısa zamanda re’sen emekli edilmesi söz konusu olacaktır. Bu doğrultuda kurumlarda
hazırlıkların yapıldığı ve çalışanlar arasında büyük rahatsızlık ve huzursuzluğun baş gösterdiği de bilinmektedir.
Diğer taraftan, bu yasal düzenlemeden etkilenecek olan
TPAO ve BOTAŞ’ın, ticari bir şirket niteliğinde olup
kendisine devredilen kurum ve kuruluşları satma ve devretme yetkisine sahip olan ve hisselerinin tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait olan Türkiye Varlık Fonu
A.Ş.’ye devredilmiş olması da bu düzenlemeyi bu kurumların özelleştirilmesine altyapı hazırlığı niteliğinde olması
kuşkusunu da arttırmaktadır.
Belirli bir yaş üzerindeki önemli bilgi birikimine sahip
personelin zorla emekli edilmeleriyle Kurumsal hafıza
yok edilecek, bilgi ve tecrübenin kaybından yine en çok
önemli kamusal hizmetleri yerine getiren kurumlarımız
ve ülke zarar görecektir.
Anayasa’ya ve yargı kararlarına açık aykırılık oluşturan,
binlerce kapsam dışı kamu görevlisinin hukuki statüsünü
değiştirip özlük haklarının ve iş güvencelerinin yok edilmesine yol açacak olan, zorla emeklilik ile tecrübeli çalışanlarını kaybedecek olan TPAO, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti
Genel Müdürlüğü ve TEMSAN ve bazı kamu iktisadi teşekküllerinin vermiş olduğu kamu hizmetlerinin nitelikli
yerine getirilmesinde zafiyete de neden olacak bu hukuksuz düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir.
TMMOB olarak, konunun TBMM de dahil olmak üzere
tüm zeminlerde takipçisi olacağımızı ve bu maddenin yasalaşmaması için gereken çalışmayı yürüteceğimizi ifade
ediyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

bülten 229
temmuz 2017

27

TMMOB’den

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: SİYASAL İKTİDAR İŞ CİNAYETLERİNE
DAVETİYE ÇIKARTIYOR
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, AKP Hükümeti’nin, yeni bir düzenlemeyle kamuda çalışanlara verilmesi gereken işçi sağlığı hizmetlerini 2020 yılına ötelemesi üzerine yaşanan sorunlara, atılması gereken acil adımlara
dikkat çekmek üzere 21 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da bir basın toplantısı düzenledi.
İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binası toplantı salonunda gerçekleştirilen basın toplantısına TMMOB Yürütme
Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş, DİSK Genel Sekreteri Dr.
Arzu Çerkezoğlu, KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak
ile TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel
katıldılar. Ortak açıklama Raşit Tükel tarafından okundu.
Açıklama şu şekilde:

hedeflediği işçileri ve kamu emekçilerini yok saymış ve
yürürlüğü 2020 yılına ertelenmiştir. Siyasal iktidar, kamu
kurumları tarafından verilen bazı hizmetleri tehlikeli ya
da çok tehlikeli olarak sınıflamış olmasına rağmen, kamuda çalışan milyonlarca emekçinin ve 50’nin altında az
tehlikeli sınıfta yer alan işçilerin sağlık ve güvenliğini görmezden gelmiştir.

“AKP iktidarı, işçilerin sağlık ve güvenliklerinin korunmasına özel bir önem verdikleri propagandası ve yanılsamasıyla, 2012 yılında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı çıkardı. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın
TBMM’de görüşülmesi sürecinde de, daha sonrasında da
bu yasanın oluşturulma mantığıyla ülkemizde işçi sağlığı
ve iş güvenliği sorunlarının çözülemeyeceğini, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının süreceğini, ölümlerin önlenemeyeceğini ifade etmiştik. Bu süre içerisinde ülkemizdeki iş kazaları ve işçi ölümleri azalmak bir yana artarak
devam etti.

15 Temmuz darbe girişimi ve ardından çıkartılan OHAL
yasası sonrasında AKP iktidarının ilk icraatlarından biri de
6331 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi gereken hükümlerini Temmuz 2017 tarihine ertelemek oldu. Bu erteleme
ile 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerleri ve tüm
kamu işyerlerinde verilmesi gereken işçi sağlığı hizmetleri
bir yıl sonrasına bırakıldı. İşçilerin sağlık ve güvenlikleri ile
ilgili en küçük bir kaygısı olmayan Hükümet bir yıllık ertelemeyi az bulmuş olacak ki, 18.06.2017 tarihinde “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla
Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” içerisine konulan bir madde ile, kamuda ve 50’den
az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini 2020 yılına ertelemiş oldu.
Ardı ardına uygulanan ertelemeler 6331 Sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu’nun bir göstermelik adımdan ibaret
olduğunu da ortaya koymuş oldu.

20.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Yasası’nın amaç bölümünde; ülkede güvenli
ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması, iş kazaları
ile meslek hastalıklarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için, kamu dahil olmak üzere, çalışan sayısına ve faaliyet alanına bakılmaksızın tüm işyerleri
ve işverenleri kapsam altına alınacağı yazılmıştı. Aradan
geçen 5 yıllık süreye rağmen yasa, kapsam altına almayı
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AKP hükümetleri 2002 yılından bu yana ulusal ve uluslararası sermaye kuruluşlarının isteklerini yerine getireceklerini bildirdiler. Ülkeyi hem yerli hem de yabancı
yatırımcı ve sermaye için cazip hale getirmek istediklerini
ve bunun için her türlü yasal düzenlemeyi hızla yaşama
geçireceklerini, küresel rekabet koşullarına ayak uydurabilmek, emek piyasasını daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak, sermayenin önünü açmak için ellerinden gelen
her türlü gayreti göstereceklerini programlarına yazdılar.
İşletmelerin üzerindeki yükü en aza indireceklerini belirttiler. “Sürdürülebilir büyüme, istikrarlı bir çalışma yaşamı” vb. kulağa hoş gelen söylemlerle, çalışma yaşamında

TMMOB’den
işçilerin çalışma koşullarını zorlaştıran, geçici işçilik, taşeron çalıştırma, kısa süreli çalışma, kiralık işçilik yasası
gibi bir dizi düzenlemeyi yaşama geçirdiler. İşçileri esnek
ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkum ettiler. Emek
sömürüsünü emek yağmasına dönüştürdüler.

Hükümetin tavrının kimlerden yana olduğunun açık bir
göstergesidir. Hükümet programlarına yazdıkları gibi,
sermayenin yükünü hafifletme, sömürünün önündeki engelleri en aza indirme pahasına milyonlarca işçi ve kamu
emekçisinin sağlık ve güvenliği görmezden gelinmiştir.

Bu düzenlemeler sonucunda işçi cinayetleri hızla arttı.
Meslek hastalıklarının sayısını Çalışma Bakanlığı bile bilmiyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verileri ile
2016 yılında 1970 işçimizi işçi cinayetlerinde kaybettik.

- Tüm değerleri üreten işçi ve emekçilerin sağlık ve güvenliklerinin yok sayılmasını kabul etmiyoruz.

Ertelenen son yasal düzenlemeyle, milyonlarca kamu
emekçisi ve özel sektörde çalışan işçi, işçi sağlığı ve iş
güvenliği hizmetlerinden mahrum olacaktır. İş kazaları,
meslek hastalıkları artmaya devam edecektir.
Çalışma Bakanlığı’nın “İş kazalarında hedefimiz sıfır”
söyleminin aldatmacadan öteye bir anlamının olmadığını
milyonlarca işçi ve kamu emekçisi artık biliyor. Bu ertelemeyle, bu söylemin propagandadan öteye bir anlam ifade
etmediği de görülmüş oldu.
İşçi sağlığı hizmetlerini özelleştiren 6331 sayılı yasanın işçilerin sağlık ve güvenliklerini koruyamadığı biliniyorken,
bu yasanın ilgili maddelerinin uygulanmasının ertelenmesi
milyonlarca kamu emekçisi ve işçimizin beden bütünlüklerine bir saldırıdır.
AKP Hükümeti tavrını çok net ortaya koymuştur. 6331
sayılı yasanın bazı maddelerinin 2020 yılına ertelenmesi,

- İşçi ve emekçilerin artık iş cinayetleri, meslek hastalıkları nedeniyle yaşamlarını yitirmelerini istemiyoruz.
- Soma’da, Ermenek’te, Siirt Şirvan’da yaşamlarını yitiren
işçilerimizin yasını tutarken yeni cinayetlerin yaşanmasını
istemiyoruz.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak; iş cinayetlerinin
yaşanmaması ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için, geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelemize
devam edeceğiz. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarında
tüm meslek odaları, sendikalar ve bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların görüşleri alınmadan hayata
geçirilen yasa, yönetmelik ve uygulamalarla iş cinayetlerinin önlenmesinin mümkün olmadığını bir kez daha belirtiyoruz. İş cinayetlerinin ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli olan yasa ve yönetmeliklerin her türlü
erteleme ve geçiştirmeden vazgeçilerek ivedilikle uygulamaya alınmasının takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.
DİSK – KESK – TMMOB – TTB

15-16 HAZİRAN 1970 DİRENİŞİ'NİN 47. YILINDA
TMMOB DİSK’E DESTEK VERDİ
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası ve ASMMMOB’nin de katılımıyla Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ankara Bölge Temsilciliği, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin 47.
yılında Madenci Anıtı önünde direniş çağrısı yaptı.
“Kıdemi Değil Taşeronu Kaldır”, “Saraya Değil emekçiye bütçe” sloganlarıyla OHAL uygulamalarına ve kıdem tazminatının
fona devredilmesine karşı direniş çağrısı yapan DİSK üyesi işçiler, grev ertelemelerinin de sona ermesini istedi. Yapılan basın
açıklamasında, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin 47 yıldır
işçi sınıfına rehberlik ettiği söylendi. İş güvencesi için, demokrasi ve adalet için, gelecek için direnen bütün direnişçilerin
selamlandığı konuşmada, Ankara’dan İstanbul’a gerçekleşen “Adalet Yürüyüşü”nü de desteklediklerini ifade etti.
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ADALET İSTİYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, adaletin işlemez hale getirildiği bu süreçte Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nü selamlarken; TMMOB’nin yürüyüşü bir parti eylemi olarak görmediğini belirterek konuya ilişkin 22 Haziran 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Ülkemiz dikta rejiminin kurumsallaştırıldığı, emeğin daha
fazla sömürüye ve güvencesizliğe maruz bırakıldığı, toplumun kuşatma altına alındığı, muhalefetin sindirildiği ve
baskıların arttığı bir dönemi yaşamaktadır.
AKP iktidarının alışkanlık haline getirdiği Anayasa ihlalleri,
hukuk ihlalleri; milletvekillerinin, akademisyenlerin, gazetecilerin, gerçekleri söyleyen, haklarına sahip çıkan ve
iktidarı eleştiren hemen herkesin gözaltına alınması veya
tutuklanması ile devam etmektedir.
Hukukun fiilen askıya alındığı ve adaletin işlemez hale
getirildiği bu süreçte son olarak CHP milletvekili Enis
Berberoğlu tutuklanmıştır. Yaşanan tüm olumsuzluklara
karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan
İstanbul’a doğru Adalet Yürüyüşü başlatmıştır.
Birliğimize bağlı Odaların Başkan ve Yöneticileri, şubelerimiz ve temsilciliklerimizin yöneticileri ve üyelerimizle
birlikte, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet
Yürüyüşü’nü selamlıyoruz.
Yöneticilerimiz ve üyelerimizin başından itibaren
destek verdikleri ve katıldıkları bu yürüyüşü, Sayın
Kılıçdaroğlu’nun da açıkladığı üzere, bir parti eylemi olarak görmüyoruz. Adalet, Türkiye genelinde toplumun
değişik kesimlerince birçok alandan yükseltilen temel bir
istek ve gereksinimdir.
Olağanüstü Hal uygulamaları ile aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu yüzbinlerce insanın işinden edildiği,
haklarından ömür boyu mahrum bırakıldığı bu adaletsiz
süreç devam etmektedir. Düşünce, ifade, örgütlenme,
basın özgürlükleri ve temel haklar, totaliter bir rejimin
baskı ve şiddeti altındadır.
İşçiler, köylüler, kamu çalışanları, akademisyenler, kadınlar, çocuklar, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik yanlıları
rejimin baskı politikalarına maruz kalmakta ve haklarını
arayabilecekleri, herkese eşit mesafede olan bir adalet
mekanizması ise ne yazık ki bulunmamaktadır.
Bilindiği üzere bugün Anayasa ve hukuk yeni bir tekel
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altındadır. Yasama ve yargı kuvvetleri, iktidarı sınırlayıcı
bağımsız birer güç olmaktan çıkıp tamamen yürütmenin/
iktidarın kontrolü altına girmiştir. Bu durum, demokrasi
ve hukukun yokluğuna, hukukun otoriter ve keyfi kullanımına yol açmaktadır.
Adalet, toplumun birçok kesimi gibi TMMOB’nin de istemidir.
Zira bu iktidarın TMMOB’ye yönelik uyguladığı baskı ve
yasa-mevzuatlar yolu ile yetkilerimizin budanması girişimleri kamuoyunun malumudur. TMMOB’nin rant imparatorluğunun önünde engel oluşturması ve bu yöndeki
yargı kararları, iktidarı hep rahatsız etmiş ve Birliğimiz ile
bağlı Odaları, 2007 ve özellikle 2009 yılından beri iktidarın hedefi haline gelmiştir. 2011 yılında yapılan KHK
düzenlemeleri ile bütün iktidar imar rantlarına açılmış ve
TMMOB iktidarın hiyerarşik vesayeti altına sokulmaya
çalışılmıştır. Bu çaba halen sürmektedir.
Birliğimiz şu günlerde büyük bir abluka altındadır. SGK ile
Birliğimiz arasında imzalanan asgari ücret protokolü SGK
tarafından tüm girişimlerimize rağmen tek taraflı fesih
edilmiştir. TMMOB Kanunu değiştirilmesi için taslaklar
hazırlanmıştır. Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim
Kurulu’nun görevinden alınması için dava açılmıştır.
TMMOB, sınırsız rant düzeninin önünü açmak istedikleri
için saldırı altındadır. Birliğimiz ve bağlı Odalarımız toplu-
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mun adalet gereksinimini etinde kemiğinde hissetmekte
ve paylaşmaktadır.

rasi düşmanı dinci-mezhepçi faşizme karşı tepkilerin aynı
pota ve aynı yön altında buluşmasını önemsemektedir.

TMMOB bugün bu nedenlerle adalet istemini haykırmaktadır.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak
gören TMMOB; ülkemizi, halkımızı, Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İslamcı bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan diktanın karşısında olacak; Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü
ve adaleti bir bütün olarak kazanmak için dostlarıyla birlikte mücadele edecektir.

Bugün adalet istemi, demokrasi istemidir; eşitlik, özgürlük, kardeşçe bir arada yaşama istemidir. Adalet ile
demokrasi, eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam, bir bütün
oluşturmaktadır; bir bütünün olmazsa olmaz tamamlayıcı
parçalarıdır.
Biz örgütlü mühendis, mimar, şehir plancıları; meslek örgütlerimize ve toplumsal yaşamın her köşesiyle ilgili meslek alanlarımıza yönelik girişimler ile emekçilere yönelik,
kamu kaynak ve varlıklarına yönelik sömürü-rant ve baskı-şiddet eksenli politikalar ile Cumhuriyet, demokrasi,
laiklik düşmanı politikalar arasında var olan bağlantıları
görüyor, bu temelde bütünlüklü bir tavır benimsiyoruz.
Bu nedenle TMMOB, emek, ülke, halk, doğa düşmanı sömürü ve rant politikaları ile cumhuriyet, laiklik, demok-

TMMOB bu bilinçle “Adalet Yürüyüşü”ne katılmakta,
desteklemekte; referandumdaki “Hayır”larımızın devamı
niteliğinde olan bu yürüyüşün demokratik, bağımsız, eşitlikçi, özgürlükçü, başka bir Türkiye özlemi gerçekleşinceye kadar süreceğini, sürmesi gerektiğini bilmektedir.
Yaşasın adalet, yaşasın eşitlik ve özgürlük sevdamız, yaşasın haklı mücadelemiz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NE KATILDI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 22 Haziran 2017 tarihinde Ankara’dan İstanbul’a uzanan Adalet
Yürüyüşüne katıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB’ye bağlı Odaların Yönetim
Kurulları ve Başkanları ile Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin yer aldığı yürüyüşe yüzlerce mühendis, mimar ve şehir
plancısı katıldı.
TMMOB, yürüyüşün 8. gününde, Gerede çıkışında Adalet Yürüyüşüne dahil oldu.Yürüyüşe baretleri ve adalet tişörtleri
ile katılan TMMOB üyeleri “Ülkemiz, Halkımız ve Geleceğimiz için Adalet” pankartı arkasında yürüdüler. TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kortejin en önünde birlikte yürüdü.
Şair Dertli Parkı’nda verilen mola yerinde konuşmalar yapıldı ve yürüyüşe destek veren sanatçıların müzik dinletisi
gerçekleştirildi.
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Günce


Haziran
2017
Günce

3 Haziran 2017 Cumartesi
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Toplantısı’na, Oda
Başkanı Ali Ekber Çakar katıldı.
Oda 2017 yılı I. Dönem denetlemesi gerçekleştirildi.
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
4 Haziran 2017 Pazar
 Oda teknik görevlilerinin Asansör Kontrol Merkezi(AKM)
kapsamında yetkilendirilmesi için LPG/CNG Sızdırmazlık Periyodik Kontrol Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi, 31 Mayıs-4
Haziran 2017 tarihlerinde Ankara Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve
Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.
5 Haziran 2017 Pazartesi
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Toplantısı’na, Oda
Başkanı Ali Ekber Çakar katıldı.
6 Haziran 2017 Salı
Odamız geçmiş dönemler Kocaeli Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyesi Süleyman Demirçelik'in cenazesine Oda ve
Şube yöneticileri, Oda Kurulları üyeleri ile çalışanlarımız katıldı.
7 Haziran 2017 Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman Üyeler Toplantısı’na, OYK
Sekreter Üyesi Yunus Yener katıldı.
TMMOB Sanayi Kongresi 2017 Yürütme Kurulu Toplantısı’na;
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener,
Oda Basın Danışmanı Aslı Aydın ve Oda Teknik Görevlisi Aylin
Sıla Aytemiz katıldı.
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen LPG/CNG Sızdırmazlık Periyodik Kontrol Muayene
Personeli Vasıflandırma Eğitimi’ne, Oda Teknik Görevlileri Meltem Özdemir ve Bülent Göksülük katıldı.
10 Haziran 2017 Cumartesi
Odamız Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Oda/Şube Başkanları ve Sekreter Üyeler Toplantısı’na; Oda
Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, OYK
Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, OYK Üyeleri Nergiz Bilgin, Bedri
Tekin, Elif Öztürk ve A. Selçuk Soylu, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu,
Oda Teknik Görevlileri A. Sıla Aytemiz, Bülent Göksülük, Fatma
Kahraman, Sinem Büyükbenli ve H. Cem Şavur katıldı.
14 Haziran 2017 Çarşamba
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları’nın, Bilim Sanayi
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ve Teknoloji Bakanlığı'nın başvurusu sonucu Kimya Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına ilişkin TMMOB’de
gerçekleştirdiği basın toplantısına, Oda Başkanı Ali Ekber Çakar
ve OYK Sayman Üyesi Tahsin Akbaba katıldı.
15 Haziran 2017 Perşembe
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 15-16 Haziran Büyük işçi
Direnişi’nin yıldönümünde yazılı bir açıklama yaptı.
Oda yönetici ve çalışanları, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu’nun görevden alınması yönünde açılan davanın
ilk duruşmasına katıldı.
18 Haziran 2017 Pazar
OYK
üyesi
Şayende
Yılmaz,
Ziraat
Mühendisleri
Odası'ndaTMMOB'a bağlı Odaların temsilcileri ve çevre örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Termik Santrallerle ilgili toplantıya
katıldı.
18 Haziran 2017 Pazar
Oda Merkezi ile Odamız Ankara Şubesi’nin yönetici ve çalışanları, Çayyolu’nda düzenlenen pikniğe katıldı.
21 Haziran 2017 Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
TMMOB-Oda Sekreter/Yazman Üyeler Toplantısı’na, OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener katıldı.
22 Haziran 2017 Perşembe
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda yöneticileri ve çalışanları,
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri’yle birlikte; Ankara’dan İstanbul’a
uzanan Adalet Yürüyüşü’ne katıldı.
Yürüyen Merdiven/Bant Periyodik Kontrol Muayene Personeli
Vasıflandırma Eğitimleri, 19-22 Haziran 2017 tarihleri arasında
İzmir‘de gerçekleştirildi.
Odamız Mali Müşaviri Vehbi Turan'ın cenaze törenine Oda ve
Şube yöneticileri ile çalışanlarımız katıldı
25 Haziran 2017 Pazar
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, LPG’li araçlarda kamusal denetimin kaldırılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.
30 Haziran 2017 Cuma
Sivas Katliamı’nın 24. yıldönümü nedeniyle, Oda Başkanı Ali
Ekber Çakar yazılı bir açıklama yaptı.
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun
çıkarılışının beşinci yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ‘Sınav Komisyonu Toplantısı’na Oda Teknik Görevlisi Derya Baran
katıldı.

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

ETKİNLİĞİN ADI

TARİH

SEKRETERYA

ETKİNLİK YERİ

13-15 Ekim 2016

İzmir Şube

İzmir

11 Mart 2017

Oda Merkezi

Ankara

19-22 Nisan 2017

İzmir Şube

İzmir

9. Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı*

5-6 Mayıs 2017

Ankara Şube

Ankara

7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

22-23 Eylül 2017

Mersin Şube

Mersin

8. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi

28-30 Eylül 2017

Denizli Şube

Denizli

4. Enerji Verimliliği Kongresi

13-14 Ekim 2017

Kocaeli Şube

Kocaeli

5. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi Kongre ve Sergisi

21-22 Ekim 2017

Samsun Şube

Samsun

8. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi

25-28 Ekim 2017

İstanbul Şube
İzmir Şube

İzmir

Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene
10. Ulusal Kongresi ve Sergisi

17-18 Kasım 2017

Ankara Şube

Ankara

11. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı

17-18 Kasım 2017

İstanbul Şube

İstanbul

Adana Şube

Adana

Oda Merkezi

Ankara

Asansör Sempozyumu ve Sergisi*

Öğrenci Üye Kurultayı 2017*

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi *

9. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

TMMOB Sanayi Kongresi 2017

* Gerçekleştirilen etkinlerimiz.

30 Kasım 2 Aralık 2017

8-9 Aralık 2017

TEOMAN ÖZTÜRK’Ü ANIYORUZ

“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve
zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde,
bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil;
emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı
güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”

TMMOB’nin unutulmaz Başkanı Teoman ÖZTÜRK’ü
ölümünün 23. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

