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TEOMAN ÖZTÜRK’Ü SEVGİYLE, SAYGIYLA ANIYORUZ
DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ SÜRECEK
2013 yılı Mayıs ayının son günlerinde Taksim Gezi
Parkı direnişinden başlayıp 31 Mayıs 2013 akşamı
ve 1 Haziran 2013’den itibaren bütün ülkeye yayılan
Haziran halk hareketinin cumhuriyetçi, kamucu,
dayanışmacı, paylaşımcı demokratik direnişini
selamlıyor, yitirdiğimiz genç kardeşlerimizi sevgiyle
anıyoruz.
31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihlerinde yapılan TMMOB
45. Olağan Genel Kurulu ülke ve meslek sorunları üzerine görüş birliği içinde başarılı bir şekilde tamamlandı.
Genel Kurul, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın sorunlarını halkımızın ve ülkemizin sorunlarından ayrı tutmadan
mücadeleye devam etme kararlılığını ifade etmiştir.
Genel Kurul’un sonuç bildirisinde; emek, ülke, halk, doğa
düşmanı sömürü ve rant politikalarını uygulayan cumhuriyet, laiklik, demokrasi düşmanı dinci-mezhepçi totaliter
faşizme karşı TMMOB’nin antiemperyalist, kamucu, toplumcu geleneklerine sahip çıkılacağı belirtildi.
Genel Kurul’da seçilen yeni yönetim kurulunun yaptığı
görev dağılımı sonucu Odamızı temsil eden Emin Koramaz, tekrar TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına bu güç dönemde
içtenlikle başarılar diliyor ve yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.
24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri, bilindiği üzere 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referandumunun devamı niteliğindedir ve tek kişi
egemenliğinin kurumsallaşmasını sağlama işlevini yerine
getirmiştir.
Bu sonuçta, seçimlerin demokratik koşullarda yapılmaması büyük rol oynamıştır.
Seçimlere karar veriliş biçiminden OHAL koşulları altında yapılmasına, iktidar lehine yapılan mevzuat değişikliklerine, devlet olanaklarının, güçlerinin ve ilgili bütün
kurumların iktidar tarafından kullanılmasına kadar birçok
adaletsizliğin damgasını vurduğu seçimlerin meşruiyet
sorunu olduğu açıktır.
Önümüzdeki dönem, seçimler nedeniyle halka verilenlerin fazlasıyla geri alınacağı, vergi artışları ve zamların
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yapılacağı, ücretlerin baskı altına alınacağı, kamu kaynak
ve varlıklarının iktidar çevresine daha fazla sunulacağı,
dış borçlanma ve faiz ödemelerinin artacağı ve muhalif
kesimlere yönelik baskıların yoğunlaşacağı bir dönem
olacaktır.
Diğer yandan gerek 16 Nisan referandumu gerekse 24
Haziran seçim süreçleri ülkemizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini, adil ve demokratik koşullarda bir seçim
yapılabilse sonuçların farklı olacağını da göstermiştir.
Toplumun en az yarısının onay vermediği yeni rejime boyun eğmeyecek, haklılığının bilincinde geniş halk kitleleri
bulunmaktadır.
Odamız ve TMMOB’nin içine girdiğimiz bu yeni dönemde direnme dayanağı ve safı, bu halk direnci ve örgütlü
üyelerimizin demokratik mevzilerimizi kararlılıkla sahiplenmesi olacaktır.
1973-1980 dönemi TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevi sırasındaki yaklaşımlarıyla bizlere önemli bir mücadele perspektif ve geleneği devreden sevgili Teoman
Öztürk’ü aramızdan ayrılışının 24. yılında sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Onun “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 bugün
de yolumuzu aydınlatıyor.
2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak katliamını yapan gericilik hedef büyütmüş, mesafe kat etmiş durumdadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, Madımak
katliamını ve gericiliği lanetliyor; bağımsız, eşit, özgür,
demokratik, laik, başka bir Türkiye özlemini gerçekleştirmek için mücadeleye devam diyoruz.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

SANAYİ İNİŞTE TÜRKİYE IMF’YE TESLİMİYETİN EŞİĞİNDE
Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin
39’uncusunu, sanayideki inişe ve IMF’ye gitme riski konusuna ayırdı.
TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma
Bakanlığı, IMF verileri kullanılarak yapılan analizde, 2018
ilk çeyreğinde gerçekleşen büyümenin, 2017’deki dopingli
büyümenin devamı olduğu ve yerini hızla yavaşlamaya terk
ettiğine değinildi. Dopingli büyümenin çift haneli enflasyon,
işsizlik yanında rekor bir cari açık yarattığına, kamu
maliyesinde de açıkları büyüttüğüne değinilen analizde,
dünyadaki para ikliminin Türkiye aleyhine değiştiği ve dış
kaynak bulmada zorlanacak Türkiye’nin IMF’den kredi
istemek ve karşılığında acı reçeteler uygulamak zorunda
kalabileceğine işaret edildi.

Nisan ve Mayıs aylarında 50’nin altına düşmüştür. Bu da
sanayide inişin en önemli göstergesi kabul edilmektedir.

MMO analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:

- 2018’in ilk 4 ayında 22 milyar dolara yaklaşan cari açık,
geçen yılın aynı dönemini yüzde 80 geçmiş durumda.
Bu hızlı tırmanışın yanında, açığın finansmanı da denizin
kurumakta olduğunu gösteriyor. Cari açığın finansmanında
yeni kredi girişinden çok, bankaların dışarıdaki 11 milyar
dolarlık mevduatı içeri çektikleri ve 4 milyar dolara
yakın kaynağı belirsiz fon girişi ile açığın finanse edilmeye
çalışıldığı görülmektedir. Ayrıca ilk 4 ayda rezervlerden de
2 milyar dolara yakın kullanım görülmektedir.

- Türkiye ekonomisi, 2017’nin tamamında yaşanan vergi
indirimleri, kedi bolluğu ve diğer devlet teşvikleriyle
gerçekleşen “Dopingli büyüme”yi, 2018’in ilk çeyreğine
de taşıdı. Büyüme 2018’in ilk çeyreğinde de yüzde 7’nin
üstünde gerçekleşti.
- Ancak, Nisan ayından itibaren önce döviz kurlarında
başlayan hızlı dalgalanma ve onu dengelemek için Mayıs
ayında uygulamaya geçilen yüksek faiz uygulamaları,
büyüme temposunu yavaşlatıcı etkiler göstermeye başladı.
Nisan ortalarında alınan baskın seçim kararının bekle-gör
eğilimlerini pekiştirmesiyle, ekonomi düşük vitesli bir
döneme giriş yaptı. Bu süreç, özellikle imalat sanayisinde
kendisini hissettiriyor ve yılın ikinci yarısında ekonomide
yavaşlamanın daha çok hissedileceği tahmin ediliyor.
- Sanayi üretimindeki artış Ocak’tan bu yana düzenli
olarak azalıyor. Buna karşılık dolar her geçen ay daha
yüksek oranda artış gösteriyor. Sanayi üretimi ile doların
artışı Nisan’da neredeyse eşitlendi. Yüzde 9 oranında
dolar artışı yaşanan Mayıs ayında sanayideki üretimin çok
az artmış olduğu tahmin ediliyor.
- Sanayinin nabzını gösteren İstanbul Sanayi Odası,
Satınalma Yöneticileri Endeksi-PMI’da hızlı bir düşüş
gözleniyor. Sanayi firmaları, üretim, yeni siparişler,
stok düzeyleri, istihdam, tedarikçi performansı ve fiyat
trendleri gibi parametrelerin bir önceki döneme göre
kötüleştiklerini ifade ettiler. PMI’ların 50’den büyük
olması önceki aya kıyasla bir iyileşmeye ya da artışa
işaret ederken, 50’den küçük rakamlar önceki aya göre
kötüleşme ya da düşüş olarak değerlendirilmektedir. PMI,

- Durum inşaat güven endeksinde daha vahimdir. İnşaat
güven endeksi Şubat ayından Mayıs’a kadar sürekli kan
kaybetmektedir.
- Büyüme için başvurulan doping şırıngasının yol açtığı
yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve kamu açığı sorunları,
ekonominin yönetilmesini güçleştirirken dışarıda, özellikle
ABD’de pekişen faiz artırma adımları, Türkiye’nin muhtaç
olduğu acil sıcak para girişini zayıflattı.

Bütün bunlar, artan cari açığı dış kaynakla finanse
etmenin güçleştiğini, rezerv ve kaynağı belirsiz fonların
da çok zorlandığını, Türkiye’nin kaynak bulma sorunun
önümüzdeki günlerde daha da artacağını göstermektedir.
- Türkiye’nin artan riskleri, seçim konjonktürünün eklediği
belirsizlik ve AKP rejiminin ekonomiyi yönetmedeki
yetersizliği, vadesi gelen dış borçların yenilenmesinde ve
diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Türkiye’yi
giderek aciz duruma getiriyor.
- Benzer sorunları, biraz daha akut biçimde yaşayan
bir başka çevre ülke Arjantin’in çıkışı IMF’e gitmekte
bulması, tüm dünyada “Türkiye de IMF yolcusu mu?”
sorusunu gündeme getirdi. Bu sorunun cevabı özellikle
baskın seçimlerin sonrasında netlik kazanacak. Dış kaynak
teminindeki darboğazın aşılamaması halinde Türkiye’nin
IMF’den kredi talep etmesi, bunun karşılığında da acı bir
reçeteyi uygulamak zorunda kalması ihtimaller arasında.
Özellikle, ekonomiyi yönetme konusunda yeni bir hikayesi
olmayan AKP ile devam edilirse, ekonomide bir iyileşme
ihtimali pek görünmüyor ve IMF’ye gidiş kaçınılmaz gibi
duruyor.
bülten 241
temmuz 2018
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HİDROLİK PNÖMATİK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

Hidrolik Pnömatik Çalışma Grubu Toplantısı, 6 Haziran 2018 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda, Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme
eğitimlerine yönelik çalışmalar konuşularak, ilk kursun
Eylül/Ekim ayları içerisinde İstanbul Şube’de yapılması
kararlaştırıldı.
Ayrıca akışkan gücü alanında hazırlanan projelere
ilişkin akışkan gücü yetki belgesine sahip mühendislerin
haklarının korunması, hak sahipliklerinin belirlenmesinde
ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma
yetkilerinin takip edilebilmesi amacıyla projelerin
kayıt ve tescilinin yapılmasına ilişkin yazılım çalışmaları
başlatılmıştır.
Toplantıya Katılanlar:
Yunus Yener 		
Mehmet Soğancı 		
Ali Haydar Karaçam

MMO
MMO
MMO

Zafer Güzey 		
Evren Sağ 		
Meltem Özdemir
Semih Kumbasar 		
Suat Demirer 		

MMO
MMO
MMO
AKDER
AKDER

MÜHENDİS VE MAKİNA GÜNCEL DERGİSİ YAYIN KURULU
47. DÖNEM 4. TOPLANTISI
MMO 47. Dönem Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu 4. toplantısını 7 Haziran 2018 tarihinde Oda
Merkezi'nde “Mayıs sayısı değerlendirmesi ve Haziran sayısı dergi konularının ve içeriklerinin belirlenmesi” gündemiyle
gerçekleştirdi.
Katılımcılar:
Aylin Sıla Aytemiz
Selçuk Soylu
Fuat Tiniş
İbrahim Söğüt
Ümit Keskin

Yayın Sekreteri
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi

KALMEM, YENİ BİR ALANDA AKREDİTE OLDU
Odamız Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi (KALMEM), Türk Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK) tarafından yeni bir alanda akredite edildi.
Buna göre KALMEM, “Kurulu veya Potansiyel Rüzgâr Türbin Sahalarında Rüzgâr Ölçümleri, Rüzgâr Ölçüm Verilerinin Düzenlenmesi, Analizi ve Değerlendirilmesi” ile ilgili alanlarda deney çalışması yapabilecek.

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 9 Haziran 2018 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda Kurul’a
iletilen 71 dosya üzerinde görüşüldü.
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X. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ
DÜZENLEME KURULU 1. TOPLANTISI
X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi Düzenleme Kurulu 1. toplantısı, 9 Haziran 2018 tarihinde, Adana
Şube Toplantı Salonu’nda yapıldı.
Oda Yönetim Kurulu Saymanı Bedri Tekin ve Adana Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir Kavi’nin açıklama ve
bilgilendirme yapmasından sonra, gündemdeki konular
görüşüldü. Kongre hazırlık çalışmalarının tartışılmasının
ardından, toplantı dilek ve önerilerle sona erdi.

Oda Yönetim Kurulu'na önerilmek üzere
aşağıdaki kararlar alındı:
Karar No 01. Düzenleme Kurulu toplantı takviminin
aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi.
2. Toplantı: 29.09.2018 Cumartesi
Karar No 02.
a) Kongre Yürütme Kurulunun aşağıdaki isimlerden
oluşmasına ve sahada çalışan bir A sınıfı Uzmanın da
eklenmesi için Şube Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
b) Düzenleme kuruluna ek olarak Danışmanlar (Bilim
Kurulu) oluşturulması için Düzenleme ve Yürütme
Kurulu Üyelerinin önerilenin alınmasına, yeni listenin
Yürütme Kurulu tarafından oluşturulup Şube Yönetimin
Kuruluna sunulması için yetki verilmesine,

Karar No 04. Kongrenin 24-26 Ekim 2019 tarihlerinde
ve Uluslararası Kongre olarak yapmasına yapılmasına,
Karar No 05. Kongre yerinin Çukurova Üniversitesi
Mithat Özsan Amfisi diğer bir alternatif olarak BTÜ
Kongre merkezi olmasına,

Hasan Emir Kavi		

Mustafa Demiryürek

Ataol Torun Öztorun		

Mahmut Teberik

Hüseyin Atıcı			

Arzu Pekdur

Karar No 06. Aşağıda belirtilen bildiri konularına varsa
ek önerilerin Düzenleme Kurulu Üyelerince Adana
Şubesine iletilmesi ve bildiri konu başlıklarına son
şeklini verme, Kongre Ana Temasını belirleme, Kongre
kapsamında (seminer, eğitim vb.) çalışmaları yapma,
Şube etkinlik alanında bulunan kamu kurum, kuruluşları
ve KOBİ’ lerden gerekli katılım ve desteği sağlamak
üzere Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

H. İhsan Pepedil			

İstemi Oral

BİLDİRİ KONULARI

Dr.Öğr.Üye Cem Boğa		

Semiha Dostlar

Prof. Dr. Ferdi Tanır		

M. Can Eren

1.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu,, Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

Serkan Arıkan 			

Arzu Özdal İdem

Sercan Şahin			

Hikmet Pekdur

Kongre Yürütme Kurulu

Karar No 03. Kongre Sekreterinin Şube önerisi
doğrultusunda Arzu Özdal İdem ve Sercan Şahin
olmasına,

2.İSİG Alanında Ulusal-Uluslararası Mevzuat, Yönetim
Sistemleri ve Standartlar (ILO Sözleşmeleri, AB Direktifleri, Ulusal Kanun, Yönetmelikler, Standartlar )
3.Kamu Sektöründe İSİG Uygulamaları
4.İş Kazaları: Nedenleri, Sonuçları, Önleme, Değerlen-
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dirme, Bildirim, Kaza Analizi

32. Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik

5. Meslek Hastalıkları, İşe Bağlı Hastalıklar

33. Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik

6.İSİG ile Toplum Sağlığı Etkileşimi
7.Örnek İSİG Uygulamaları (Kamu ve Özel Sektör)
8.Çalışanların İSİG Eğitimleri (Teorik- Uygulamalı- İşbaşı
Konuşmaları- Ölçme Değerlendirme)

34. Ekranlı Araçlarla Yapılan Çalışmalarda İSİG
35. Ergonomi
36. İSİG Çalışmaları ve Etik

9.İSİG’de Ölçme Değerlendirme

37. Endüstriyel Hijyen

10. İSİG’ de Mesleki Eğitim – Mesleki Yeterlilik,

38. Yangın Güvenliği

11. İSİG Kültürü, İSİG Politikaları ve Yaygınlaşması, İSİG’
de Liderlik

39. Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve İSİG

12. İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği

40. Proses Güvenliği
41. Büyük Endüstriyel Kazalar (BEKRA, SEVESO)

13. İşyeri Sağlık-Güvenlik ve Ortak Sağlık-Güvenlik Birimleri

42. İSİG’de Teşvik Uygulamaları

14. İşyerlerinde ve Ülke Düzeyinde İSİG Örgütlenmesi
ve Denetim Modelleri

44. İSİG’ de Sürdürülebilirlik

15. Acil Durumlarda Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
16. Tehlike ve Risk Kavramları, Risk Değerlendirmesi
17. Çalışanlarda Risk Grupları ve İSİG (Kadın, Çocuk,
Genç, Yaşlı, Göçmen, Engelli)
18. Esnek İstihdam Biçimleri ve İSİG’ e Etkisi
19. İSİG ve TSE- EN Standartları
20. İSİG’de Önleme ve Koruma
21. İşe Devamsızlık (Absenteeism) ve Önleme
22. İş Ekipmanlarınde Güvenlik ve Periyodik kontroller
23. Kişisel Koruyucu Donanımlar ve CE
24. İşyeri Ortam Faktörleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik,
Psikolojik, Ergonomik, Tozlar vb.) ve Korunma
25. Psikososyal Tehlikeler (Stres,mobbing vb.) ve Güvenlik
26. KOBİ’ de İSİG Hizmetleri
27. Kapalı Alanlarda İSİG Uygulamaları
28. Tarımda İSİG
29. Taşıma, İstifleme ve Depolamada İSİG
30. Yüksekte ve Düşme Tehlikesi Olan Çalışmalarda İSİG
31. Kaynaklı İmalat Çalışmalarında İSİG
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43. Sektörel İSİG Profesyonelliği

45. İşyerlerinde Çağdaş Teknolojinin Getirdiği Yeni Tehlikeler (GSM, Radyofrekans, Çoklu Kimyasal Duyarlılık
Sendromu, Nanoteknoloji)
46. Kentsel Dönüşümde İSİG
47. Sporda İSİG
Karar No 07. Panel ve Konferans konularının
değerlendirilerek bir sonraki toplantıda belirlenmesine,
Karar No 08. Kongre tahmini gelir – gider bütçesinin
Kongrenin Uluslararası ya da Ulusal
boyutta
gerçekleştirilmesi kararından sonra kararına göre tekrar
değerlendirilmesine,
Karar No 09. Kongreye Kurumların ve Uluslararası
desteklerin sağlanması için araştırma yapılıp, Kongreyi
destekleyen kuruluşlar kapsamında Üniversitelerin, işçi
ve işveren örgütlerinin, Meslek örgütlerinin, Sanayi ve
Ticaret Odalarının, Üniversiteler, ilgili özel ve kamu
kurum/kuruluşlarının, konuyla ilgili dernek ve vakıfların,
konuyla ilgili yayın yapan firmalarının yer alması için
çalışmalar yapmak üzere Yürütme Kurulu’na görev
verilmesine,
Karar No 10. Afiş çalışmaları ve Kongre ana temasının
belirmesi üzere Yürütme tarafından ön hazırlık yapılarak,
yapılan çalışmaların düzenleme kuruluyla paylaşılıp genel
görüş alındıktan sonra, son halinin 29 Eylül 2018 tarihine

Haber

hazır olacak şekilde, Yürütme Kuruluna görev verilmesine
Karar No 11. Kongre tarihinin netleşmesinden sonra,
3 aylık periyodlarda Kongre tanıtım duyurusunun daha
geniş bir şekilde yapılması ve ilgili kurum kuruluşlara
bildirilmesinde tüm iletişim kanallarının kullanılması
için Düzenleme Kurulu, Danışmanlar Kurulu, Yürütme
Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu’ na görev verilmesine,
Karar No 12. Dilek ve öneriler gündem maddesi
çerçevesinde;
- Tüm Şubelerimizin Kongremizin
düzenlemede etkin çalışma yapmasına

duyurusu

ve

- Şube etkinlik alanlarındaki firmalardaki iyi uygulama
örneklerinin Kongrede paylaşmalarının sağlanmasına için
Kocaeli,Bursa, İstanbul, İzmir ve Konya Şubeye görev
verilmesine,
- ILO ve ICOH katılımıyla Kongrenin Uluslararası boyuta
taşınması için Genel Merkezin görüşmeler yapmasına,
- Uluslararası kongre için ,Kongre yapma kural ve
koşullarının araştırılması ve maddi destek sağlanması
konusunda kurum ve kuruluşların destek hizmetlerinin
Cem Boğa ve Ferdi Tanır tarafından araştırma yapılması
ve düzenleme kurulu ile paylaşılmasına,
- Kongre tanıtımı için daha çok reklam ve tanıtıma özen
gösterilmesi, bu alanda maliyet çalışması yapılıp yeterli
bütçenin oluşturulmasına,

- Fotoğraf Sergisi , Kompozisyon yarışması yapılması
ayrıca kısa film yarışması planlanmasına için bütçe
çalışmalarının yapılmasına,
- Kongre duyurusunun KKTC Meslek Odaları ve
Üniversiteler boyutunda yapılası için çalışmalar yapılasına,
- Kongre Uluslararası olması durumunda Kongrenin
4 güne çıkma durumunun Yürütme Kurulunda tekrar
değerlendirilmesine
- Aşağıda belirlenen yeni Panel, Bildiri, Kongre Ana Tema
önerileri doğrultusunda çalışmalara başlanması,
Panel Bildiri Başlığı Önerileri;
Panel;
”Tarımda İSG ve Göçmen İşçilik”,”Yapı İşlerinde İSG”
Bildiri;
“Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okullarında
İSG”,”Tünel İnşaatında İSG”,İSG özel yazılımlar ve İBYS
süreci”,”isg Lisans ve Lisans üstü çalışanlara yönelik
eğitimler”,İSG Yönetim sistemleri”,OSHAS 45001
yönetin sistemleri ve uygulamaları”,”Kentsel Dönüşümde
İSG ve Aspes”,İSG’de Yerel ve Bölgesel İş birlikleri”,
Ana Tema için öneriler;
“0 Hata”, “Gelecek için İSİG ”,”İSG ertelenmeyecek
kadar önemlidir”, karar verildi.

MEKATRONİK MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ’NDEN ODAMIZA ZİYARET
Mekatronik Mühendisleri Derneği, 8 Haziran 2018 tarihinde Odamıza bir ziyaret gerçekleştirdi.
Oda Merkezi’nde ve Oda Başkanı Yunus Yener’in katılımıyla gerçekleşen ziyarete, Mekatronik Mühendisleri
Derneği (MMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yasin
Adıgüzel ve MMD Yönetim Kurulu Üyeleri M. Ali Akbal
ile Ömür Aksoy katıldı.
Gerçekleştirilen ziyarette Oda Başkanı Yunus Yener tarafından ‘meslek dalı komisyonları ve ana komisyonlar,
meslek içi eğitim ve belgelendirmeler, etkinlikler ve üyelik’ konularında bilgilendirme yapılırken, ortak yapılabilecek faaliyetler konusunda da karşılıklı fikir alışverişinde
bulunuldu.
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XIV. TESKON DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
Odamız adına İzmir Şube yürütücülüğünde düzenlenecek olan XIV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
Düzenleme Kurulu Toplantısı,10 üyenin katılımı ile 9 Haziran 2018 tarihinde MMO Tepekule İş Merkezi`nde
gerçekleştirildi.
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Harun Erpolat`ın
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Adana,
Ankara, Denizli, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Mersin,
Zonguldak Şube temsilcileri katıldılar. Toplantıda
13. Kongre'nin değerlendirme bilgileri aktarılarak,
Teskon 2019 ön hazırlık çalışmaları hakkında genel
bilgilendirme yapıldıktan sonra Kongre'nin 17-20 Nisan
2019 tarihlerinde "Mekanik Tesisatta Gerçekler ve
Gelecek" ana temasıyla MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi`nde gerçekleştirilmesine karar verildi.
Kongre Yürütme Kurulu'nun oluşturulduğu toplantıda,
Danışmanlar Kurulu Üyeleri’nin belirlenerek görüş
ve önerilerini almak amacıyla destekleyen sektörel
kuruluşlar ile değerlendirme-bilgilendirme toplantısının
gerçekleştirilmesine, alınan önerilerle kurs, seminer
ve sempozyum konularının belirlenmesi için Kongre
Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine karar
verilirken, alınan tüm kararlar Oda Yönetim Kurulu
onayına sunuldu.

Düzenleme Kurulu 1. Toplantısı Kararları
1- Bir önceki kongre hakkında genel bilgilendirme yapıldı.
2- Kongre Düzenleme Kurulunun ikinci toplantısının Oda
adına yapılan diğer etkinlik düzenleme kurulu toplantı tarihleri ile değerlendirilerek Yürütme Kurulunun önereceği ve bir tarihte gerçekleştirilmesine,
3- Kongre Yürütme Kurulu’nun aşağıdaki şekli ile belirlenmesinin uygunluğuna,
A. Kirami Kılınç			
Melih Yalçın
Güniz Gacaner Ermin		
Ali Güngör
Gürkan Durgun			
Necmi Varlık
Birol Kılkış			
Hakan Bulgun
Nurdan Yıldırım Özcan		
Can İşbilen
Haluk Ferizoğlu			
Orhan Ekren
Cemal Ahmet Akçakaya		
Hasan A. Heperkan
Sarven Çilingiroğlu		
Dilek Kumlutaş
İbrahim Atmaca			
Seçkin Erdoğmuş
Ebru Karakıran			
Tevfik Peker
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İbrahim Üstün Tatlıdil		
M. Serhan Küçüka		
Ziya Haktan Karadeniz		

Fasih Kutluay
Mustafa Bilge
A. Metin Duruk

4- Mevcut danışmanlar kurulu üyelerinin şube ve merkez önerileriyle birlikte, aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilerek Kongre Danışmanlar Kurulunun 31
Temmuz 2018 tarihine kadar oluşturması için Kongre
Yürütme Kurulu’na görev verilmesine,
- Son iki kongrenin birinde bildiri sunan, panel yöneticisi
ve oturum başkanı olarak katılmış,
- Mekanik tesisat konusunda en az 10 yıllık çalışması olan,
bu konuda makale ve yayını olan
- Konu ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olan
5- Kongre Sekreteri olarak İzmir Şube Teknik Görevlisi
Sungu Köksalözkan’ın görevlendirilmesine,
6- İlgili Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ile Makina Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü bulunan tüm üniversiteler ve
sektörde faaliyet gösteren dernek/birliklere, yayın gruplarına ve bir önceki kongreyi destekleyen kuruluşlara
Destekleyen Kuruluşlar arasında yer almaları yönünde
çağrı yapılması konusunda Kongre Yürütme Kurulu’na
görev ve yetki verilmesine,
7,8- Kongre ve Fuar tarihinin 17-20 Nisan 2019 (Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi) tarihleri arasında olmasına Odamızın Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde gerçekleştirilmesine,

Haber

9,10- Kongreye yurt dışından konuşmacı davet edilmesi,
konu başlıklarının belirlenmesi konusunda Kongre Yürütme Kurulu’na yetki verilmesinin uygunluğuna,

15- İlk çağrı, afiş, bülten ve diğer kongre duyuru ve tanıtımlarının yapılması konusunda Kongre Yürütme Kurulunun yetkilendirilmesine,

11- Kurs-seminer ve sempozyumlara son şeklinin verilmesi ve Kongreye ana temasının önerilen “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” başlığı altında tanımlarak
ilk çağrı broşürünün hazırlanması için Kongre Yürütme
Kurulunun görev ve yetki verilmesine,

16- Kongrede düzenlenecek sosyal etkinliklerin belirlenmesi konusunda Kongre Yürütme Kurulunun yetkilendirilmesine,

12- Danışmanlar Kurulu ve Sektör Dernekleri toplantı
takviminin ihtiyaca göre belirlenmesi için Kongre Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine,
13- Kongre tahmini gelir-gider bütçesinin (Ek 1) uygunluğuna,
14- Kongreye katılım modellerinin ve koşullarının ekli
(Ek 2) şeklinin uygunluğuna,

17- Aşağıdaki konularında çalışma yapmak üzere yürütme kuruluna görev verilmesine,
Mekanik sistemlerin periyodik kontrolü,
Yangın algılama ve söndürme, duman tahliye-basınçlandırma sistemlerinin uygunluğu ve denetimi
Binaların gürültüden korunması
Buhar tesisatı ve ekipmanları, buharda enerji verimliliği
18- Yukarıda yer alan 17 kararın Oda Yönetim Kurulu
Onayına sunulmasına karar verildi.

TESKON 2019 YÜRÜTME KURULU İLK TOPLANTISI
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi için oluşturulan Yürütme Kurulu 30 Haziran 2018 tarihinde ilk
toplantısını İzmir Şube'de gerçekleştirdi.
17-20 Nisan 2019 tarihlerinde İzmir Şube Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenmesi planlanan
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Yürütme Kurulu ilk toplantısı İzmir, İstanbul ve Antalya’dan 16 üyenin
katılımı ile Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Gediz Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, Yürütme Kurulu Başkanı olarak Prof. Dr. Ali
Güngör görevlendirildi.
İlk çağrı broşürü, seminer, sempozyum içerikleri hakkında görüşen Yürütme Kurulu Üyeleri, Danışmanlar Kurulu
Üyelerinin belirlenerek görüş ve önerilerini yazılı almak
için çalışma yapılmasına karar verdi.
TESKON 2019 için görüş ve önerilerini almak üzere destekleyen sektörel kuruluşların yönetim kurulu üyeleri ile
İstanbul’da toplantı yapılması amacıyla program oluşturuldu.
Ön Çalışma Grubu ve Düzenleme Kurulu tarafından
2019 yılında düzenlenecek Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresinin ana teması “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve
Gelecek” olarak belirlenmişti. Yürütme Kurulu Toplantısında ana temaya uygun kongre programında yer alacak
etkinlikler hakkında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda ilk çağrı broşüründe yer alacak
bildiri hazırlama tarihi aşağıdaki şekilde oluşturuldu:
- 1 Ekim 2018 : Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına
gönderilmesi
- 2 Kasım 2018 : Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve
yazarlarına sonucun iletilmesi
- 14 Ocak 2019 : Tam metin bildirilerin kongre sekretaryasına gönderilmesi
- 18 Şubat 2019 : Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi
bülten 241
temmuz 2018
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MMO İLE AKDER ARASINDA ORTAK ÇALIŞMA PROTOKOLÜ İMZALANDI
Akışkan Gücü Derneği (AKDER) ile Makina Mühendisleri Odası (MMO) arasında Hidrolik ve Pnömatik
projelerinin kayıt altına alınması konusunda ortak çalışma kararı alındı. Bu amaçla 21 Haziran 2018 tarihinde
AKDER Yönetim Kurulu Başkanı M. Semih Kumbasar ile MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından
bir protokol imzalandı.
Faaliyetlerini, meslektaşlarının ve meslek alanlarının gelişimi ekseninde sürdüren Makina Mühendisleri Odası ile
aynı amaçla sektörün yapılandırılması ve meslektaşlarının
çıkarlarını korumayı ilke edinen AKDER tarafından Hidrolik ve Pnömatik projelerinin kayıt altına alınması çalışmalarının ortaklaştırılmasına karar verildi.
İmza töreninin açılış konuşmasını yapan MMO İstanbul
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, AKDER ile
imzalanan Hidrolik ve Pnömatik projelerinin kayıt altına
alınması protokolünün ülke ve meslektaşlarının gelişimi
için önemli bir adım olduğunun altını çizerek, ‘’İmzalayacağımız bu protokol ile ülkemizde başarılı çalışmalar
yürüten ve biz mühendislerin meslek örgütü olan Odamız ile AKDER ile birlikte çalışmalar yürüteceğiz, hem
kurumlarımıza hem de ülkemize hayırlı olsun’’ dedi.
Törende imzalanan protokol hakkında bilgi veren MMO
İstanbul Şube Başkan Vekili Ali Haydar Karaçam, MMO
ile AKDER arasında imzalanan bu protokol ile sektörün
geliştirdiği özgün projelerin online ortamda, MMO sunucularında kayıt altına alınacağını belirtti. Karaçam, ‘’Bu
protokol ile sektörümüzü oluşturan katma değerli projeler üreten firmalarımızın hakları korunacak, mühendislerimizin büyük bir bilgi birikimi ile hazırladığı projeler hak
ettiği değere kavuşacak ve Odamız hem üyesinin haklarını korumuş olacak hem de sektörün gelişmesine katkı
sağlamış olacaktır.’’ dedi.

AKDER Yönetim Kurulu Başkanı M. Semih Kumbasar da
konuşmasında, önümüzdeki dönem ortaklaşacak projelerin sektörün gelişimi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Kumbasar, sektörün sorunlarını sektör dernekleri
ile birlikte çözmeye çalışan MMO’nun meslektaşlarına
yönelik yaptığı çalışmaların ve imzalanan bu protokolün
ülke ve meslek çıkarlarına doğrudan katkı sağladığının
altını çizdi.
Protokolü Oda adına imzalayan Makina Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ise şöyle
konuştu: “Odamız hem üyelerine hizmet etmek hem de
üyelerinin ve mesleğinin çıkarlarını ulusal ve uluslararası ölçekte savunmakla yükümlüdür. Sektörün büyük bir
sorununu daha burada masaya yatırmış bulunuyoruz. Bu
toplantılarda sizlerden gelen pozitif yaklaşım da bizim
için son derece motive ediciydi. Bu alanda yapılacak olan
çalışma hem meslektaşlarımıza hem de ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu alanda eğitimler de yürütecek ve eğitim alanında da ortak çalışmalar
yapacağız. Emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür
ederim.”
Protokol, açılış konuşmalarının ardından AKDER Yönetim Kurulu Başkanı M. Semih Kumbasar ile MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından imzalandı.
Törene bu sürece emek veren eski Oda Başkanı Ali Ekber Çakar da katıldı.
Tören düzenlenen kokteyl ile sona erdi.
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ONAYLANMIŞ KURULUŞ FAALİYETLERİMİZE YÖNELİK EĞİTİM
01.02.2018 tarihinde NANDO’da duyurulmasının akabinde Asansör Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış
Kuruluş olarak yetkilendirilen Odamız Asansör Kontrol Merkezinin onaylanmış kuruluş faaliyetlerinin tüm Şube
etkinlik alanlarına yaygınlaştırılması amacıyla eğitim düzenlendi.
29-30 Haziran ve 1-2 Temmuz 2018 tarihinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde gerçekleştirilen söz
konusu eğitime aşağıda isimleri yer alan Teknik Görevlilerimiz katıldı.

Eğitime Katılanlar:
Nusret Can Özen 		
Ömer Ürger			
Oğulcan B.Karaçoban 		
Taner Irmak 			
Murat Şimşek 			
Taylan Başak 			
Cem Akar 			
Engin Balık 			
Alper Topçu 			
Melek Meşhur 			
Osman Samet Özdemir 		
Ethem Kayhan Kaymakçı 		
Emre Aydınlı 			
İlyas Batbay 			
Engin Koyun 			
Hakan Şeker 			
Ramadan Korkmaz 		
İbrahim Küçükaçıl 		
İrfan Atcıuşağı 			
Aydın Arat 			

Adana
Adana
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Denizli
Denizli
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Edirne
Eskişehir
Gaziantep
İstanbul

Ayberk Sarıdede 			
Hasan Kütük 			
Onur Sayman 			
Nefdal Mengi 			
Murat Kınık 			
Safa Kılıç 			
İsmail Dal 			
Mehmet Akcan 			
Yücel Kürklü 			
Hasan Fırat 			
Deniz Çelik 			
Mehmet Ali Güner 		
Soner Akyıldız 			
Fatih Şanlı 			
Yusuf Bostan 			
Ayhan Hilalcı 			
Tahsin Karaarslan 		
Eğitici ve Sorumlu Personel
M. Berkay Eriş 			
S. Zafer Güneş 			
Bülent Göksülük 			

İstanbul
İstanbul
İzmir
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kocaeli
Konya
Konya
Mersin
Mersin
Mersin
Samsun
Trabzon
Trabzon
Zonguldak
Zonguldak
İzmir
İzmir
Merkez
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Basın Açıklaması

ÇEVRE TAHRİBATI VE SÖMÜRÜSÜNE SON VERECEK BİR
BİLİMSEL, TOPLUMSAL, SİYASAL İRADE GEREKİYOR
Oda Başkanı Yunus Yener, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
5 Haziran tarihi, 1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çevre Günü olarak ilan edilmiştir. Ancak
resmi çevreler bu günü ve diğer önemli günleri görev
savmaya yönelik, usulen yapılan sınırlı birkaç etkinlikle geçiştirmektedir. Oysa iklim değişikliğinin küresel ve
özgül toplumsal çevresel etkileri yanı sıra sermaye egemenliğinin dizginsiz azami kâr güdüsü ile rant talanı ve
kayırma ekonomisinin ürünü olan bir dizi çevre sorunu
bulunmaktadır.
Sanayi, tarım, imar/yapı, ulaşım, enerji, maden, orman,
hazine arazileri, mera ve çayır alanları, kıyılar, doğal kaynaklar, yeraltı-yerüstü su kaynakları gibi birçok alanda izlenen yanlış politikalarla çevre ve toplum sağlığı sorunları
artmaktadır.
Endüstriyel ve nükleer atık/kirlilik, su kaynaklarının aşırı
kullanımı ve kirlenmesi, sulardaki yaşamın zarar görmesi, kuraklık, ormansızlaşma, tarımda verimliliğin ve ürün
çeşitliliğinin azalması, çarpık ve sağlıksız kentleşme, ranta
dayalı imar/yapılaşmanın doğal, kültürel, tarihi değerlerimizin yok edilmesine dek varması, seller, kanalizasyon,
atık/çöp, yanlış otoyol, köprü, ulaşım, trafik ve yanlış
enerji politikalarının yol açtığı tahribat ve hava kirliliği ile
yanlış hidroelektrik-termik-nükleer santral yapım çalışmalarının oluşturduğu çevre tahribatı söz konusudur.
Kamusal denetim ve yaptırım eksikliği ve kamu yararı
yaklaşımının tasfiyesi ile bu tahribat daha da artmaktadır.

Oysa çevreye duyarlılık, insan türü ile canlı ve cansız doğanın esenliğiyle bağlantılı en temel yaşamsal konudur.
İnsanların sağlıklı, temiz bir çevrede yaşamaları en temel
doğal haklarıdır ve bu anayasalara da girmiş ama en çok
istismar edilen konuların başında gelmektedir. Bu noktada çevre tahribatı ve sömürüsüne son verecek bilimsel,
toplumsal, siyasal irade oluşumu önem kazanmaktadır.
Toplumsal gereksinimlere yönelik bir ekonomi ve planlı
sosyal kalkınma yaklaşımı temelinde sanayi, teknoloji, tarım, enerji, maden, ulaşım, sağlık, eğitim ve diğer alanlara
yönelik politikalar ile çevre politikası bir bütünlük içinde
ele alınmayı beklemektedir. Başka türlü doğayı ve insanı
bir bütün olarak gözeten bir doğa, yaşam ve toplum ekolojisi oluşturmak olanaklı değildir.
Bu nedenle ve öncelikle sanayide emek-kaynak-enerji
yoğun üretimden yüksek teknoloji yoğunluklu, enerji verimliliğini esas alan bir üretim yapısına geçilmelidir.
Teknoloji, sanayi, tarım ve çevre politikaları arasında
uyum sağlanmalı, tarım alanlarına sanayi tesisleri kurulmamalı, çarpık kent ve yanlış, imar/yapı politikaları terk
edilmeli, arazi ve doğal kaynak rantlarının önüne geçilmeli, atıklar kontrol altında tutulmalı, arıtma tesisleri
şart olmalı ve denetlenmeli, geri dönüşüm teknolojileri
kullanılmalıdır. Ayrıca su israfı ve kirliliğinin, katı ve tehlikeli atıkların, toprak kirliliğinin, erozyonun, sera gazı
salımının, deniz kirliliğinin kontrolü; biyolojik çeşitliliğin
ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi, temiz
üretim teknolojilerinin kullanılması, çevre dostu yeni ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik bir
toplumsal bilinçlenme, bilimsel seferberlik ve doğru bir
siyasi iradenin oluşumu ivedi gerekliliktir.
Bu vesileyle Odamızın yeni çalışma döneminde, ulusal
ve bölgesel ölçekli sanayileşme ve çevre konulu kongre,
sempozyum vb. etkinlikler yoluyla toplumsal bilinçlenmeye katkı koymayı sürdüreceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basın Açıklaması

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, YAPI RUHSATLARINDA
PROJE MÜELLİFLERİNİN İMZA ZORUNLULUĞUNU KALDIRARAK
SAHTECİLİĞİN VE SÖMÜRÜNÜN ÖNÜNÜ İYİCE AÇMIŞTIR
Oda Başkanı Yunus Yener, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapı ruhsatlarında proje müelliflerinin imza
zorunluluğunu kaldırması üzerine 5 Haziran 2018 tarihinde yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31 Mayıs 2018 tarihinde
MAKS/Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nde değişiklik yaparak Yapı Ruhsatlarındaki proje müelliflerinin imza bölümlerini kaldırmıştır. Böylelikle Yapı Ruhsatı alımı aşamasında proje müelliflerinin ilçe belediyelerine giderek imza
atma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.
Böylelikle çok uzun bir süredir bürokrasiyi azaltma adı
altında sürdürülen ancak vatandaşların konforlu, güvenli,
sağlıklı konutları ucuz bir şekilde edinmesini değil, ülkemizde kural dışı yapılaşmanın önünü açan ve müteahhitlerin daha fazla kazanmasını amaçlayan imar düzenlemelerine bir yenisi daha eklenmiş oldu.
Bina üretim süreçlerinde her türlü mühendislik ve mimarlık çalışmalarını gereksiz gören, yapı güvenliği ve
konforunu müteahhitlerin insafına bırakan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son düzenlemeyle proje müelliflerini de
yapı üretim süreçlerinden koparmaya çalışmaktadır.
Belirtmek isteriz ki bu yeni uygulamayla uzun bir süredir
mücadele etmeye çalıştığımız sahte müellifliğin önü iyice açılmıştır. Müteahhitlerin belediyelere teslim ettikleri
projelerdeki isimlerin gerçek olup olmadığı, Serbest Müşavirlik Mühendislik-SMM Bürosu sahiplerinin mühendis,
mimar olup olmadıklarının tespit edilmesi bundan sonra
imkânsız hale gelecek ve bu konuda sahtecilik yaygınlaşacaktır.

Bununla birlikte, son uygulamalarla iyice yerlerde sürünen proje ücretlerinin ödenmesi de müeahhitlerin insafına bırakılacaktır. Paralarını alamayan proje müelliflerinin
yaşama şansı kalmayacak ve ofislerini kapatmak zorunda
kalacaklardır. Bu durumda tasarım süreçlerindeki son
teknolojik gelişmeler ile çağdaş bilgi ve becerilerin bina
yapım süreçlerine aktarılması imkânsız hale gelecek, projeler bu sorunlu mevzuata uygun ama vatandaşlara güvenilir konforlu yapı sunmaktan uzak olacaktır. Kısaca bu
durum, yapı üretim süreçlerinde bilimsel zorunlulukların
ve mühendislik, mimarlık hizmetlerinin doğru bir şekilde
uygulanmasını tümüyle müteahhitlerin insafına bırakmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, kamu yararı olmayan,
vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve konforlu yapıları
kullanmaktan uzaklaştıracak, sahteciliği yaygınlaştıracak,
meslek etiği ve meslek haklarımıza aykırı, müteahhitlerin
daha fazla kazanmasına yönelik bu tür uygulamalardan
bir an önce vazgeçmeye davet ediyor ve mühendislikmimarlık mesleklerinin bilimsel birikimlerini yapı üretim
süreçlerine aktarmayı sağlayacak şekilde mevzuat düzenlenmesi talep ve ısrarımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
bülten 241
temmuz 2018

13

Basın Açıklaması

ÇALIŞMA YAŞAMI EMEKÇİLERİN HAKLARINI TEMEL ALACAK
BİR ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR
Oda Başkanı Yunus Yener, 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişini anan ve selamlayan yazılı bir basın
açıklaması yaptı.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, 15-16
Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişini 48. yılında anıyor ve
haklarına sahip çıkan emekçileri selamlıyoruz.
1970 yılında dönemin iktidarı tarafından TBMM gündemine getirilen İş Yasası ve Sendikalar Yasası’nda değişiklikleri öngören tasarı DİSK’i, sendikal hakları ve temel işçi
haklarını geriletmeyi amaçlıyordu.
Söz konusu yasa tasarısına karşı 15–16 Haziran günlerinde Kocaeli ve İstanbul’da büyük bir işçi direnişi gerçekleşmişti. 168 fabrikadan 150 bin işçinin başlattığı direnişe
şiddetle müdahale edilmesi sonucu üç işçi ve bir esnaf
ölmüş, 200’den fazla işçi yaralanmış ve 16 Haziran günü
sıkıyönetim ilan edilmişti. Yüzlerce işçi ve sendikacı sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanmış, 5 binden fazla işçi
işten atılmıştı.
İki yıl sonra Anayasa Mahkemesi söz konusu değişiklikleri
iptal etmişti ancak 12 Mart faşizmi döneminde sermaye
çıkarları doğrultusunda yeterince düzenlenemeyen çalışma yaşamı, 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının ardından 12 Eylül faşizmi tarafından yeniden biçimlendirilmiş,
çalışanların aleyhine yapılan düzenlemeler bugünlere dek
yoğunlaşarak sürmüştür.
Siyasi iktidar, 2003 yılından itibaren söz konusu emek
düşmanı politikaları yoğunlaştırarak uygulamaktadır. İş
Yasası değişikliği ile başlayan onlarca düzenleme, emekçilerin ücretlerini, üretim, hizmet ve yaşam koşullarını hep
olumsuz yönde etkilemiştir.
Esnek-güvencesiz istihdam biçimleri, taşeronlaştırma ve
sendikasızlaştırma yaygınlaşmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri piyasaya açılmış, kamusal denetimin kaldırılmasına yönelik birçok düzenleme yapılmıştır.
Bugün ağır çalışma koşullarını, sendikasızlaştırmayı, sigortasız, güvencesiz, düşük ücretlerle çalıştırmayı, grev
yasaklarını, iş kazaları ve işçi cinayetlerini meşrulaştıran
dinci-sermayeci yaklaşım çalışma yaşamını emekçilerin
aydınlanma kanallarını kapatan laiklik düşmanı uygulamalar eşliğinde yeniden biçimlendirmektedir.

14

bülten 241
temmuz 2018

Odamız emekçilerin iş güvencesinin sağlanması, işsiz
olmamak, aç ve yoksul olmamak, emeğinin karşılığını
hakkıyla almak, eşit işe eşit ücret verilmesi, kıdem tazminatı hakkına dokunulmaması, iş kazaları ve iş cinayetlerinin “kader” olarak görülmeyip işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin tam olarak alınması, geçici-kiralık işçi
olmamak, taşeron çalışmanın yasaklanması, yasal işgünü
süresine uyulması ve çalışma saatlerinin düşürülmesi, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, grev ve toplu sözleşme
dâhil tüm sendikal hakların tanınması, OHAL’in kaldırılması, kamuya alımlarda adaletsizlik yapılmaması, cinsiyet
ayrımcılığı yapılmaması, fabrikalarının satılmaması-kapatılmaması vb. istemlerini desteklemektedir.
Başta İş Yasası, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve sosyal
güvenlik sistemi olmak üzere ilgili mevzuat bütün emekçileri kapsayacak şekilde ve bu haklı istemler temelinde
yeniden düzenlenmelidir.
Önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinin bu yönde bir değişime de yol açması umuduyla oylarımızı cumhuriyet,
demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve emekçilerin
hakları yönünde kullanmalı ve oylarımıza sahip çıkmalıyız.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklaması

ÜNİVERSİTE SINAVLARINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE BAZI ÖNERİLER
Oda Başkanı Yunus Yener, 20 Haziran 208 tarihinde, “Üniversite Sınavlarına Girecek Öğrencilere Bazı
Öneriler” başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.
30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak ve
milyonlarca gencin yaşam ve geleceklerini etkileyecek
olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) az bir
süre kalmış bulunuyor.
Öğrencileri ve velileri sınavdan önce olduğu gibi sınavdan
sonra da yoğun günler beklerken öğrencilerimizi ve kamuoyunu bazı konularda aydınlatmak istiyoruz.
Bugün eğitimdeki sorunların en ağır biçimlerinin yaşandığı alanlardan biri de üniversitelerdir. Eğitim sistemindeki
ciddi aksaklıklar, sınav sistemi ve bu sistemin sürekli hale
getirilmiş değişikliklerle yap-boz tahtasına dönüştürülmesi öncelikle gençlerimizi mağdur etmekte, evrensel
normlarda dezavantajlı konuma getirmektedir.
Üniversitelerimizin eğitime ayrılan kaynak yetersizliği,
yeterli öğretim görevlisi ve öğrenim koşulları gibi ciddi
ve yerleşik hale gelmiş sorunları bulunmaktadır. Eğitimöğretimdeki teori-pratik uyuşmazlığı, öğretim elemanı
eksikliği, laboratuarların olmayışı, deneysel malzeme eksikliği, bilimsel bilginin geri plana atılması vb. bir dizi olgu
mevcut eğitim-öğretimi tartışılır hale getirmiştir.
Üniversitelerde eğitimin niteliği ve toplumsal yaşamdaki
karşılığı oldukça değişmiştir. Öyle ki 2003–2017 arasında üniversite sayısı 78’den 181’e, örneğin Odamıza bağlı
meslek disiplinleriyle ilgili bölümü bulunan üniversite
sayısı 54’ten 143’e; bölüm sayısı ise (burslu öğrenim ve
ikinci öğretim veren bölümler de bağımsız değerlendirilmek üzere) 138’den 418’e çıkmıştır. İlgili mühendislik
bölümlerinde öğrenim gören öğrenci sayısında da benzer
artışlar söz konusudur. Ancak eğitime ayrılan ödenekler,
öğretim görevlisi sayısı ve üniversite koşulları gibi göstergelerde eşdeğer bir artış bulunmamaktadır.
Mühendislik bölüm ve fakültelerinin gerçek bir gereksinime dayanmayan hızlı artışı, işsiz mühendis sayısını artırmakta, daha da düşük ücretler ve güvencesiz çalışma
ile meslek dışı alanlarda çalışmayı yaygınlaştırmaktadır.
Bugün ülkemiz gençlerinin en yakıcı sorunu geleceksizliktir. Gençler eğitim sorunları başta olmak üzere, olumsuz
istihdam ve çalışma koşullarından dolayı geleceğe umutla
bakamaz hale gelmişlerdir.

Mesleğini halkımızın refahı ve mutluluğu için icra eden
mühendisler olarak bu olumsuzluklara kayıtsız kalamayız.
Bu denli çarpıklıkların olması, aynı zamanda sınava girecek gençler üzerindeki baskı ve stresin artmasına neden
olmakta, istem dışı hatalara da yol açmaktadır.
Makina Mühendisleri Odası olarak, bu konuda gençlerimize tavsiyemiz, hiçbir engelin bilgilerinin önüne geçmelerine izin vermemeleri ve soğukkanlı olmalarıdır.
Gençlerimizin sınav esnasında ve sonrasında sahip oldukları bilgi birikimine ve tercihlere güvenmeleri önemlidir.
Özellikle tercihler zamanında, sınav puanına ve üniversiteye göre değil, istedikleri mesleğe göre seçim yapmaları, gençleri sadece dört yıl değil tüm hayatları boyunca
istemedikleri bir mesleği icra etmekten kurtaracaktır.
İstedikleri mesleklere ait alanları seçtikten sonra, üniversitelerin akademik kadroları, donanımları ve başarı puanları tercihlerde önemli olmalıdır.
Eğilimleri genel olarak mühendislik olan gençlerimizin bu
hususları değerlendirmeleri ve temel mühendislik bilimlerini inceleyerek tercihlerini belirlemeleri kendi yararlarına olacaktır.
Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre
politikalar üreterek yaşama geçiren bir çalışma anlayışı içerisinde olan Odamız, mühendislik eğitimine özel
önem vermektedir.
Odamız, Makina Mühendisliğinin kapsadığı 30’u aşan
uzmanlık alanlarına yönelik vermekte olduğu eğitim ve
etkinliklerle öğrencilerin bilgi açıklarını kapatmada ve gelecekte meslek arkadaşlarıyla dayanışma içinde bulunacakları olanakların sunulmasında aktif görev üstlenmektedir. Bu kapsamda mühendislik mesleği ile ilgilenen tüm
öğrencilerimize kapımızın sınav öncesi ve sonrası, her
zaman açık olduğunu belirtmek isteriz.
Gelecek yaşamlarına önemli bir adım atacak olan gençlerimize şimdiden başarılar diliyoruz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basın Açıklaması

SİVAS KATLİAMINDA CAN VEREN DEĞERLERİMİZİ ANIYORUZ
Oda Başkanı Yunus Yener, 2 Temmuz 1993 tarihindeki Sivas Madımak katliamının yıldönümü üzerine
29 Haziran 2018 tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.

25 yıl önce Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak
Otelinde yakılarak katledilen demokrat, toplumcu, yurtsever yazar ve ozanlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

Emperyalizmin ve yerli gericiliğin kışkırttığı çağdışı şeriatçı yapılar, toplu katliamlarla ülkemizi ve bölgemizi kana
bulamıştır.

Madımak’ta insanlarımızı yakan ve yaktıranlar aydınlanma ve bilim düşmanı dogmatizmin karanlığının sürmesini
isteyenlerdir.

Diğer yandan ülkemizde dinselleştirme eğitimde, kamusal ve toplumsal yaşamda hâkim kılınmaktadır.

Aydın ve sanatçılarımıza kıyan gerici faşist güçler, bilinir ki
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik düşmanlarıdır.
16 Şubat 1969 Kanlı Pazar, 1 Mayıs 1977 Taksim, 19
Aralık 1978 Maraş, 28 Mayıs-10 Temmuz 1980 Çorum,
2 Temmuz 1993 Sivas, 10 Ekim 2015 Ankara ve daha
birçok katliamı yapan gerici gelenek ülkemizdeki ilerici,
aydın kesimlere karşı hep tahammülsüz olmuştur.
Orhan Yavuz Bedrettin Cömert, Turan Dursun, Uğur
Mumcu ve daha birçok yurtsever demokrat insan bu nedenle katledilmiştir.
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Din, mezhep, inanma-inanmama farklılıkları, düşmanlık
ve çatışma tohumları ekmeye varacak tarzda kullanılmaktadır. Bu nedenle günümüz Türkiye’sinde demokrasi, laiklik, eşitlik, özgürlük ve adalet istemleri her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, 2 Temmuz
1993 Madımak katliamını ve gericiliği lanetliyor; bağımsız, eşit, özgür, demokratik, laik, başka bir Türkiye özlemini kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basında Odamız

Haziran 2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği tarafından düzenlenen 13. Uluslararası
Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, Doğalgaz Tesisat
Klima ve TTMD Dergilerinde “TTMD’nin 13. Uluslararası Yapıda
Tesisat Teknolojisi Sempozyumu Düzenlendi” başlığıyla haber
yapıldı.
05.06.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Çevre Tahribatı ve
Sömürüsüne Son Verecek Bir Bilimsel, Toplumsal, Siyasal
İrade Gerekiyor” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Çevre
tahribatı ve sömürüsüne son verilsin” ve Ankara Başkent
Gazetesinde “Çevre sağlığı ekonomiyi de etkiler” başlıklarıyla
haber yapıldı.
07.06.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Yapı Ruhsatlarında Proje Müelliflerinin İmza
Zorunluluğunu Kaldırarak Sahteciliğin ve Sömürünün Önünü
İyice Açmıştır” başlıklı açıklama, Ankara Başkent Gazetesinde
“Bu değişiklik kural dışı yapılaşmanın önünü açar” başlığıyla
haber yapıldı.
15.06.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Çalışma Yaşamı Emekçilerin
Haklarını Temel Alacak Bir Şekilde Düzenlenmelidir” başlıklı
açıklama, Evrensel Gazetesinde “Çalışma yaşamı emekçilerin
haklarını temel alacak bir şekilde düzenlenmeli” başlığıyla haber
yapıldı.
5 Haziran 2018 BirGün

17.06.2018
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın Tanap
üzerine verdiği demeç, BirGün Gazetesinde “Tanap dedikleri”
başlığıyla haber yapıldı.
22/26.06.2018
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Sanayi inişte, Türkiye
IMF’ye teslimiyetin eşiğinde” başlıklı araştırma raporu,
BirGün Gazetesinde “Sanayide işler hızla bozuluyor,” Aydınlık
Gazetesinde “Türkiye IMF’ye teslimiyetin eşiğinde” (23.06.2018)
Evrensel Gazetesinde “Sanayi inişte, Türkiye IMF’ye teslimiyetin
eşiğinde” ve Ankara Güçlü Anadolu Gazetesinde “MMO:
Türkiye’de sanayi inişte” başlıklarıyla haber yapıldı.
24.06.2018
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Yatırımcı Dışarıya
Kaçıyor” başlıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesi Yazarı Aziz
Konukman’ın köşe yazısında “Yerli yatırımcı kaçarken yabancı
tedirgin” başlığıyla haber yapıldı.
30.06.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Sivas Katliamında Can
Veren Değerlerimizi Anıyoruz” başlıklı açıklama, Ankara Başkent
Gazetesinde “MMO,Sivas katliamını Unutmadı” ve Evrensel
gazetesinde “Demokratik bir Türkiye özlemi sürüyor” başlığıyla
haber yapıldı.
17 Haziran 2018 BirGün

30 Haziran 2018 Evrensel

Haziran 2018 TTMD Dergisi

30 Haziran 2018 Ankara Başkent
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MİEM Kurslarımız

Haziran 2018'de MİEM Kurslarına Katılım
Haziran ayı boyunca 14 şubemizde, 16 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 457 kişi katıldı.
Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat

Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı Sayısı

5-6 Haziran 2018

Denizli

12

8-9 Haziran 2018

İstanbul

7

18-21 Haziran 2018

İstanbul

6

19-20 Haziran 2018

Ankara

9

25-26 Haziran 2018

Gaziantep

20

26-27 Haziran 2018

İzmir

11

27-28 Haziran 2018

Mersin

5

7-9 Haziran 2018

Denizli

11

19-21 Haziran 2018

İstanbul

6

26-30 Haziran 2018

İstanbul

8

27-29 Haziran 2018

Gaziantep

18

29 Haziran-1 Temmuz 2018

Mersin

7

7-10 Haziran 2018

Adana

25

28 Haziran-1 Temmuz 2018

İstanbul

15

4-7 Haziran 2018

Denizli

6

18-21 Haziran 2018

Kocaeli

8

26-28 Haziran 2018

Bursa

7

26-29 Haziran 2018

Kayseri

11
11

27-30 Haziran 2018

İstanbul

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

8-11 Haziran 2018

İzmir

11

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi

8-10 Haziran 2018

İstanbul

21
8

Havalandırma Tesisatı
Havuz Tesisatı
Klima Tesisatı

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (A Sınıfı İsg Uzmanı)
Mekanik Tesisat
Soğutma Tesisatı
Şantiye Şefliği

Temel Bilirkişilik
Yangın Tesisatı
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4-5 Haziran 2018

Bursa

11-12 Haziran 2018

Samsun

6

20-22 Haziran 2018

İzmir

10

25-27 Haziran 2018

Eskişehir

10

7-11 Haziran 2018

Denizli

7
8

5-7 Haziran 2018

Ankara

8-10 Haziran 2018

Bursa

6

20-22 Haziran 2018

Mersin

8

28-30 Haziran 2018

İstanbul

12

30 Haziran-1 Temmuz 2018

Bursa

3

25 Haziran-1 Temmuz 2018

Ankara

22

25 Haziran-1 Temmuz 2018

Edirne

16

25 Haziran-1 Temmuz 2018

İstanbul

12

5-6 Haziran 2018

İzmir

12

8-10 Haziran 2018

İstanbul

14

20-22 Haziran 2018

Samsun

13

19-22 Haziran 2018

Zonguldak

22

20-23 Haziran 2018

İzmir

12

26-29 Haziran 2018

Ankara

11

18-20 Haziran 2018

İstanbul

10

Toplam

457

MİEM Kurslarımız

Temmuz 2018 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

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi

Havalandırma Tesisatı
Klima Tesisatı
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

İstanbul

15 Temmuz 2018

20-21 Temmuz 2018

İstanbul

22 Temmuz 2018

20-21 Temmuz 2018

Eskişehir

22 Temmuz 2018

10-12 Temmuz 2018

Ankara

13 Temmuz 2018

19-22 Temmuz 2018

İstanbul

23 Temmuz 2018

24-26 Temmuz 2018

İzmir

27 Temmuz 2018

27-29 Temmuz2018

İstanbul

30 Temmuz 2018

10-13 Temmuz 2018

İzmir

14 Temmuz 2018

26-29 Temmuz 2018

İstanbul

30 Temmuz 2018

10-13 Temmuz 2018

Samsun

13 Temmuz 2018

11-14 Temmuz 2018

Eskişehir

15 Temmuz 2018

12-15 Temmuz 2018

İstanbul

16 Temmuz 2018

17-20 Temmuz 2018

İzmir

20 Temmuz 2018

2-5 Temmuz 2018

İzmir

6 Temmuz 2018

2-5 Temmuz 2018

Gaziantep

6 Temmuz 2018

16-19 Temmuz 2018

Ankara

20 Temmuz 2018

17-22 Temmuz 2018

İstanbul

23 Temmuz 2018

2-5 Temmuz 2018

İstanbul

6 Temmuz 2018

2-5 Temmuz 2018

Kayseri

6 Temmuz 2018
10 Temmuz 2018

6-9 Temmuz 2018

Gaziantep

9-12 Temmuz 2018

Kocaeli

13 Temmuz 2018

21-24 Temmuz 2018

Ankara

25 Temmuz 2018

3 Temmuz 2018

Gaziantep

9 Temmuz 2018

Ankara

2-4 Temmuz 2018

Gaziantep

4-6 Temmuz 2018

Ankara

6 Temmuz 2018

17-19 Temmuz 2018

Eskişehir

19 Temmuz 2018
20 Temmuz 2018

4 Temmuz 2018

17-19 Temmuz 2018

Mersin

21-22 Temmuz 2018

Kayseri

23 Temmuz 2018

18-22 Temmuz 2018

İzmir

23 Temmuz 2018
28 Temmuz 2018

23-27 Temmuz 2018

Ankara

20-22 Temmuz 2018

Antalya

22 Temmuz 2018

27-29 Temmuz2018

İstanbul

29 Temmuz 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (A Sınıfı İSG Uzmanı)

28-29 Temmuz 2018

Mersin

30 Temmuz 2018

Medikal Gaz Tesisatı

26- 28 Temmuz 2018

Ankara

28 Temmuz 2018

9-15 Temmuz 2018

İzmir

16 Temmuz 2018

9-15 Temmuz 2018

Mersin

16 Temmuz 2018

16-22 Temmuz 2018

Gaziantep

23 Temmuz 2018

16-22 Temmuz 2018

Bursa

23 Temmuz 2018

2-4 Temmuz 2018

Mersin

4 Temmuz 2018

5-7 Temmuz 2018

Eskişehir

8 Temmuz 2018

5-7 Temmuz 2018

İstanbul

8 Temmuz 2018

24-26 Temmuz 2018

Bursa

27 Temmuz 2018

14-22 Temmuz 2018

İstanbul

Mekanik Tesisat

Şantiye Şefliği

Temel Bilirkişilik Kursu

Yangın Tesisatı
*

Tarihi
12-14 Temmuz 2018

14-22 Temmuz 2018

Kayseri

21-29 Temmuz 2018

İstanbul

27-30 Temmuz 2018

Konya

9-11 Temmuz 2018

Mersin

12 Temmuz 2018

27-29 Temmuz2018

Konya

30 Temmuz 2018

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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TMMOB 45. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu
Sonuç Bildirgesi yayımlandı.
Haziran direnişinin yaktığı ateş yolumuzu aydınlatmaya
devam ediyor! Haziran direnişinin 5. yılını selamlıyor, Haziranda kaybettiklerimizi saygıyla anıyoruz.

Bu karar, geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemi boyunca,
TMMOB’nin tüm çalışmalarının ve mücadelesinin ana
eksenini oluşturmuştur.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 45. Dönem
Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihleri
arasında, OHAL koşulları altında, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri
sürecinde toplanmıştır.

Darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL’in koşulları altında KHK’lar ile 3 binin üzerinde meslektaşımızın da
aralarında bulunduğu 130 binin üzerinde kamu çalışanı
haksız-hukuksuz şekilde işlerinden ihraç edilmiş; siyasi
partilerin başkanları, milletvekilleri, gazeteciler tutuklanmış, akademisyenler işten çıkartılmış, seçilmiş belediye
başkanları görevlerinden alınarak yerlerine kayyumlar
atanmıştır.

TMMOB 44. Dönem Olağan Genel Kurulu’nun hemen
ardından 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşmiştir.
Birliğimizin 44. Dönemi bu darbe girişimi ile başlayıp 24
Haziran baskın seçimlerine dek uzanan “olağanüstü” karanlık dönem içerisinde yoğun mücadele ile geçmiştir.
Darbe girişiminin ertesi günü olan 16 Temmuz
2016’da toplantıya çağrılan TMMOB 44. Dönem
Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır.
“15 Temmuz 2016 tarihinde Ordu’nun yönetime el koyduğu açıklaması ile başlayan askeri darbe girişimi üzerine
TMMOB’nin tereddütsüz bir şekilde darbeye karşı olduğunu
belirterek; Sömürü, baskı, zulüm düzeninin çeşitli savunucularının el birliğiyle ülkeyi mahvettiği; Bu durumdan çıkış yolunun askeri darbeler olmadığı; Şu an süren kavganın bizim
için verilen bir kavga olmadığı; Bizim mücadelemizin aynı
zamanda bu kavganın tarafları ve sömürü, baskı, zulüm, işsizlik, yoksulluk düzeniyle, bağımsızlık, cumhuriyet, laiklik,
demokrasi, emek ve barış düşmanları ile olduğu; Askeri darbe girişiminin camilerden okunan ve halk üzerinde daha ağır
bir diktatörlüğe varacak olan cihat çağrılarına dönüşmesi ile
yeni bir kaotik ortama girildiği; Bu sürecin görünen sonucunun, eğer mücadele etmezsek açık bir diktatörlük, açık
bir faşizm ve başkanlık rejimi olacağı; Ülkemizin halktan,
emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçleriyle birlikte mücadeleye devam ederek buna izin vermeyeceğimizi;
Bütün sömürücüleri, zalimleri, istismarcıları hayatımızdan
kovacağımızı; Ne dikta karanlığına teslim olacağımızı ne
de çözümü darbelerde arayacağımızı “Ne Darbe, Ne Dikta,
Yaşasın Bağımsız, Demokratik Türkiye!” başlığı ile örgütümüze ve kamuoyuna duyurulması ve gerekli çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.”
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OHAL ile birlikte; ülkemizin kaynaklarına, mesleğimize
ve meslek alanlarımıza yönelik saldırılar da artmış, Bakanlar Kurulu Kararı ile hisselerinin tamamı veya bir kısmı hazineye ait olan ve çok sayıda mimar, mühendis ve
şehir plancısının görev yaptığı ülkenin önemli kurumları
Varlık Fonu`na aktarılmıştır. Böylelikle bir yandan özelleştirmenin diğer yandan da alınan dış borçlar karşılığında
yabancı kredi kuruluşlarına devredilebilmenin kıskacına
alınmış bu kurumlarda çalışanlar açısından iş güvencesi
ortadan kalkmıştır.
İki yıldır her geçen gün etkileri ve şiddeti artan bir ekonomik kriz ülkemizde büyümektedir. Tüm bu yaşananlar,
iki yıl içerisinde ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik,
siyasal ve toplumsal krizlerin derinleştiğini göstermektedir. Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk ve borçluluk
sürdürülemez boyutlara ulaşmıştır. Enflasyondan döviz
kurlarına, cari açıktan dış borçlara kadar her şey kontrolden çıkmış, yolsuzluk, kayırmacılık ve dolandırıcılık tüm
ekonomik ve sosyal ilişkilere egemen olmuştur. AKP’nin
sorumlusu olduğu bu krizin acı reçetesi meslektaşlarımızın çoğunluğunun da bir parçasını oluşturduğu emekçi
sınıflara ödetilmektedir.
İktidar sermayenin kazançlarını güvenceye alırken %95’i
örgütsüz biçimde çalıştırılan emekçi sınıflar üzerindeki
baskı ve sömürü OHAL sürecinde katlanarak artmıştır.
İşten çıkartma, ücret kesintisi, esnek ve güvencesiz çalışmaya zorlanma yaygınlaştırılmış, bunların karşısında çalışanların en büyük direnme hakkı olan grev hakkı ise yasaklanmıştır. Tüm bu yaşananların toplumsal gerilimi ve

TMMOB’den
OHAL koşulları altında 16 Nisan 2017 tarihinde şaibelerle dolu, meşruiyeti tartışmalı bir Anayasa Değişikliği Referandumu gerçekleştirilmiştir. Anayasa Değişikliği Referandumunda ülkemizin en karanlık günlerini yaşamasının
önünü açan Başkanlık Sistemi halkımıza dayatılmıştır.
Ülkemiz için oldukça çetin geçen bu iki yıl, aynı koşullarda Birliğimiz açısından da uzun soluklu bir mücadele
dönemi olarak tarihteki yerini almıştır. Seçimle ele geçiremedikleri TMMOB ve bağlı odalarını siyasi iktidarın “idari ve mali denetimine” yönelik Bakanlar Kurulu
kararları ile denetim altına almaya çalışmışlardır. Tüm
yöneticileri seçimle gelen TMMOB’ye bağlı Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu da mahkeme kararıyla
görevinden alınmaya çalışılarak TMMOB’nin bilimden,
hukuktan, emekten yana muhalif yapısına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiştir.
Başkanlık sistemi ile ülkemizde mesleklerimizi onurlu bir
şekilde icra etmemiz neredeyse imkansız hale getirilmiştir. Çünkü AKP’nin hayalindeki Türkiye’de mühendis, mimar, şehir planlamacısına ihtiyacı bulunmamakta, teknik
elemanların bir kişinin dudakları arasından çıkan projeyi
uygulaması beklenmektedir. Bu iki yıl içerisinde ülkemiz
Ortadoğu’nun savaş bataklığında daha derine çekilmiş,
Cerablus ve Afrin’e cihatçı çeteler ile birlikte gerçekleştirilen askeri müdahale halkların birlikte yaşam iradesini
hedef almış, ülkemizin ekonomik kaynaklarını savaşa ayırarak emekçi halkımızı daha da yoksullaştırmıştır.
Ülkemizin can alıcı sorunları ile mücadelede Birliğimiz üzerine düşen görevi yerine getirmekten
kaçınmayacaktır;
- Genel Kurulumuz, ülkemizin toplumun en geniş kesimleriyle yan yana gelerek tek adam rejimine karşı demokrasiyi, baskılara karşı özgürlüğü, savaşa karşı barışı,
ayrımcı politikalara karşı bir arada yaşamı, gericiliğe karşı
laikliği, emperyalizme karşı tam bağımsızlığı, neoliberal
uygulamalara karşı kamuculuğu, zorbalığa karşı insanlık
onurunu savunmaktadır.
- Birliğimizin bu kararlı mücadelesine yönelik çok yönlü
saldırılar; demokrasiye, meslek onurumuza ve örgütümüze yöneliktir. Genel Kurulumuz, siyasal iktidarın her
kademesinden gelişen saldırılara karşı direnecek; Birliğimizin demokrat, ilerici, aydınlanmacı, kamucu geleneğinin sürdürülmesi için mücadeleye devam edecektir.

- Genel Kurulumuz, “millilik” söylencesi ile ülkemizin yüz
akları olan örgütümüze ve yol arkadaşlarımız olan diğer
meslek birliklerine karşı girişilen saldırıların karşısında dayanışmayı, birlikte mücadele edeceğini beyan etmektedir.
- Tek adam rejiminin, faşizan uygulamalarının ülkemize
verebileceği hiçbir şey yoktur. Birliğimiz, tek adam rejimine karşı çağdaş demokrasinin temel ilkesi olan halk
egemenliğinin kazanması, 16 Nisan Referandumu ile ortadan kaldırılan güçler ayrılığının tekrar sağlanması için
mücadele edecektir.
- Ülkemizde hukuk ayaklar altına alınmıştır. Hak, hukuk
ve adalet talebi, günümüzün en yaygın ve ciddi toplumsal
taleplerinden biridir. Siyasal iktidarın güdümündeki yargıya karşı, Birliğimiz hukukun üstünlüğünü savunacaktır.
- Dünyada bilim, teknoloji ve eğimin en büyük destekçisi
olan ve insanların özgür bilgi erişimini sağlayan internet
üzerindeki “AKP iktidarı kriterlerine” göre getirilen kısıtlamalar ve yasaklamalar bireysel ve toplumsal özgürlükler anlamında kabul edilemez. TMMOB internet erişiminin bedelsiz olarak kullanımı için ısrarcı olacaktır
- Kişisel verilerin ticarileştirilmesinin bireylerin sağlığı,
fiziki ve mali, güvenliği ile doğrudan ilgili olduğu gerçeğiyle; TMMOB bu verilerin izinli veya izinsiz kullanımının
getireceği sakıncaları yurttaşlarımız ile paylaşacak ve her
türlü çalışmada kamu yararına müdahil olacaktır.
- Ülkemizde halkın haber alma hakkı gaspedilmiştir. Bu
gaspa karşı TMMOB halkın haber alma özgürlüğünü her
alanda savunacak ve takipçisi olacaktır.
- Birliğimiz ülkemizin geleceğine ve toplumun ortak çıkarlarına karşı sorumluluğu demokrasi ve özgürlüklerin
korunması olduğunun bilinciyle, AKP’nin ülkemize dayattığı gerici-muhafazakâr politikalarına karşı laiklik için
mücadele edecektir.
- Toplumumuzun en önemli ve en uzun erimli sorunu
Kürt Sorunu’dur. İnkarcı, asimilasyoncu, güvenlikçi politikalar yerine aynı coğrafyada yaşayan halkların eşit ve
özgür biçimde bir arada yaşama koşullarının oluşturulması, çatışmalı sürecin barış sürecine evrilmesi noktasında
Genel Kurulumuz açık bir şekilde taraftır.
- Yıllardır uygulanan neoliberal politikalar sonucunda,
ülke varlıkları halkın öncelikli ihtiyaçlarını karşılamayan
yatırımlarla çarçur edilirken, insani ve toplumsal değerlebülten 241
temmuz 2018
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rin aşındırıldığı, bireysel çıkarların kamu çıkarlarının üzerinde tutulduğu bir ekonomik-sosyal yapı yaratılmıştır.
Yaratılan bu yapıya karşı Birliğimiz; paylaşımcı, dayanışmacı, eşitlikçi, toplumcu, kamucu politikaları savunmaya
devam edecektir.
- Üretime dayalı olmadığı için, halkın yaşamına yansımayan, hiçbir istihdam yaratmayan büyüme masalının inandırıcılığı kalmamıştır. Çarpık ekonomik yapı, sermaye
kesiminin kasalarını doldururken halkımıza emek sömürüsü, iş cinayetleri, gelir adaletsizliği dayatılmaktadır.
Birliğimiz, üreten, sanayileşen, iş cinayetlerinin engellendiği, işsizliğin olmadığı, İş Güvenliği mevzuatının sermaye
tarafından değil, emekçinin ve aynı zamanda kamunun
güvenliği ve sağlığını gözeten bilimsel-teknik yaklaşımların belirlediği bir ülke için mücadele edecektir.
- Türkiye tarihinde hiçbir dönemde kadına yönelik şiddet bu denli yaygınlaşmamış, alenileşmemiş ve cezasız
bırakılmamıştır. Devlet kurumlarında ve gündelik yaşamda empoze edilen gerici anlayış kadınların toplumsal ve
mesleki hayata katılımını engellemektedir. Kadınlar erkeğe, işsizliğe, yok sayılmaya ve ev içi sömürüye mahkum
edilmektedir. Birliğimiz şiddete, kadın cinayetlerine, yok
saymaya, değersizleştirmeye, her türlü toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve nefret söylemine karşı adalet, eşitlik
ve özgürlük için mücadele etmeyi sürdürecektir.
- Ülkede ve bölgede güç olma hevesiyle emperyalist
odaklarla yapılan işbirlikleri, ülkemizi güvenilmez, yarını
belirsiz, tutarlı dış siyasetten uzak bir konuma sürüklemiştir. Yurtta ve dünyada barıştan yana olan tüm kesimler; küresel ve bölgesel güç savaşlarına karşı daha güçlü
haykırmalı, mücadeleyi yükseltmelidir. Birliğimiz, ülkede,
bölgede ve dünyada barış için elini taşın altına koymaktan
çekinmeyecektir.
Özgür, bağımsız ve barış içinde yaşayan demokratik Türkiye mücadelesinde TMMOB taşıdığı bayrağı asla düşürmeyecektir.
- Yaşam alanlarımız, derelerimiz, kıyılarımız, ormanlarımız, meralarımız, madenlerimiz, suyumuz, havamız neoliberal politikalarla sermayenin dizginsiz talanına açılmış,
coğrafyamıza telafisi mümkün olmayan zararlar verilmiştir. Ülkemizin ve bölgemizin geleceğini tehlikeye atan pahalı ve dışa bağımlı enerji üreten nükleer santral projelerinden tüm uyarılarımıza rağmen vaz geçilmemiştir. İmar
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planları, kentsel dönüşüm politikaları, insan yaşamını ve
doğayı merkezine alarak değil, sermayenin taleplerine
göre şekillendirilmiştir. İmar barışı olarak topluma sunulan, kaçak yapılaşma affı da bir seçim yatırımı olarak, halk
sağlığını tehlikeye atmakta, yaşama, kentlere, doğaya ve
topluma ihanet meşrulaştırılmaktadır. Birliğimiz; doğamızın, yaşam alanlarımızın ve tarihsel mirasımızın yok edilmesine karşı mücadeleyi sürdürecektir.
- Eğitim, ülkemizin geleceğinin şekillendirilmesinde en
önemli konudur. Sosyal devlet anlayışının gerilemesi, eğitimin ticarileştirilmesi, niteliksizleştirilmesi, cemaatlerin
ve gericiliğin eğitime müdahaleleri ülkemizin geleceğini
tehdit etmektedir. Anadilde eğitim de dâhil olmak üzere
bilimsel, laik bir eğitim sisteminin kurulmasında TMMOB
taraftır. TMMOB, hem çocuklarımızın aydınlık geleceği,
hem de gelecekteki meslektaşlarımızın alması gereken
nitelikli ve parasız eğitim için mücadele etmekten geri
durmayacaktır.
Genel Kurulumuz; “Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın
sorunlarının halkımızın ve ülkemizin sorunlarından ayrı
tutmadan mücadeleye devam etme” kararlılığıyla;
Emek, ülke, halk, doğa düşmanı sömürü ve rant politikaları ile cumhuriyet, laiklik, demokrasi düşmanı dinci-mezhepçi, totaliter faşizme karşı TMMOB’nin anti-emperyalist, kamucu, toplumcu, devrimci, demokrat, eşitlikçi,
özgürlükçü geleneklerine sahip çıkacaktır.
TMMOB 45. Dönem Olağan Genel Kurulu; 24 Haziran
2018’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri eşit olmayan koşullarda gerçekleşecektir.
Bildiğimiz anlamıyla adaylar arasında bir tercih değil, ülkemizin geleceğinin tayin edileceği bir yol ayrımı olduğunu saptamaktadır. TMMOB olarak bu yol ayrımında,
cumhuriyet değerlerine ve hukukun üstünlüğüne dayalı
parlamenter demokrasiden yana taraf olduğumuzu ilan
eder, aynı kararlılık ve mücadele azmi ile ülkemizin aydınlık geleceği için başta mühendis mimar ve şehir plancıları olmak üzere tüm yurttaşlarımızı oy kullanmaya ve oylara sahip çıkmak için sorumluluk almaya çağırmaktadır.
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
45. OLAĞAN GENEL KURULU

TMMOB’den

TMMOB 45. DÖNEM YÖNETİM, DENETLEME VE YÜKSEK ONUR
KURULU ÜYELERİ BELLİ OLDU
TMMOB’nin 31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihlerinde Ankara’da yapılan Genel Kurulu ile 45. Dönem organları
belirlendi. 3 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen seçimler sonucunda 45. Dönem Yönetim Kurulu,
Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu.
TMMOB 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU
- Mehmet Birkan Sarıfakıoğlu
Bilgisayar Mühendisleri Odası
- Bülent Onat
Çevre Mühendisleri Odası
- Ufuk Ataç
Elektrik Mühendisleri Odası
- Ekrem Poyraz
Fizik Mühendisleri Odası
- Can Durgu
Gemi Mühendisleri Odası
- Feramuz Aşkın
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
- Yaşar Üzümcü
Gıda Mühendisleri Odası
- Asiye Ülkü Karaalioğlu
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
- Ata Can Kale
İç Mimarlar Odası
- Selçuk Uluata
İnşaat Mühendisleri Odası
- Murat Fırat
Jeofizik Mühendisleri Odası
- Ali Burak Yener
Jeoloji Mühendisleri Odası

- Mehmet Besleme
Kimya Mühendisleri Odası
- Niyazi Karadeniz
Maden Mühendisleri Odası
- Emin Koramaz
Makina Mühendisleri Odası
- Cemalettin Küçük
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
- Ayşegül Akıncı Yüksel
Meteoroloji Mühendisleri Odası
- Tores Dinçöz
Mimarlar Odası
- İsmet Aslan
Orman Mühendisleri Odası
- Mehmet Çelik
Petrol Mühendisleri Odası
- Ayşegül Oruçkaptan
Peyzaj Mimarları Odası
- Deniz Kimyon Tuna
Şehir Plancıları Odası
- Emre Fidan
Tekstil Mühendisleri Odası
- Baki Remzi Suiçmez
Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
- Ali Fahri Özten
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
- Züber Akgöl
İnşaat Mühendisleri Odası
- Hulusi Sarıkaya
Jeoloji Mühendisleri Odası
- Salim Melih Şahin
Makina Mühendisleri Odası
- Semih Lütfi Temizkan
Mimarlar Odası

TMMOB DENETLEME KURULU
- Halil İbrahim Yiğit
Jeoloji Mühendisleri Odası
- Nadir Avşaroğlu
Maden Mühendisleri Odası
- İlter Çelik
Makina Mühendisleri Odası
- Mehmet Zeki Barutçu
Mimarlar Odası
- Mehmet Nuri Hatiçoğlu
Ziraat Mühendisleri Odası
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TMMOB 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPTI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 45. Dönem
Olağan Genel Kurulu arından ilk toplantısını 19 Haziran 2018 tarihinde TMMOB Genel Merkezi’nde
gerçekleştirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu ilk toplantısında yapılan görev dağılımı sonrası Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB’nin yürüttüğü mesleki demokratik mücadelenin mesleklerimiz, meslek mensuplarımız ve ülkemiz için geliştirilerek sürdürüleceğini dile getirdiler.
Yapılan görev dağılımı sonrası oluşturulan 45. Dönem TMMOB Yürütme Kurulu ise şu şekilde oluştu:
Başkan		

: Emin Koramaz 			

Makina Mühendisleri Odası

II. Başkan

: Selçuk Uluata 			

İnşaat Mühendisleri Odası

Sayman		

: Tores Dinçöz 			

Mimarlar Odası

Üye		

: Ekrem Poyraz 			

Fizik Mühendisleri Odası

Üye		

: Asiye Ülkü Karaalioğlu 		

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Üye		

: Mehmet Besleme 		

Kimya Mühendisleri Odası

Üye 		

: Niyazi Karadeniz 		

Maden Mühendisleri Odası

Üye		

: Ayşegül Oruçkaptan 		

Peyzaj Mimarları Odası

Üye		

: Baki Remzi Suiçmez 		

Ziraat Mühendisleri Odası
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ÇEVRE MÜCADELESİ, YAŞAM MÜCADELESİNİN AYRILMAZ VE
EN ÖNEMLİ PARÇASIDIR!
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL tarafından bir basın açıklaması
gerçekleştirildi.
Bugün, Stockholm’de 1972 yılında toplanan, Birleşmiş
Milletler Çevre ve İnsan Konferansı’nda temiz ve sağlıklı
bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu kararıyla kabul edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü.
Çevre ve insan yaşamı arasındaki ilişkiyi çarpık biçimde
kuran kapitalizm, insanlığı bütün olarak tehdit eden küresel ölçekli çevre sorunlarının doğmasına neden olmuştur.
Ne yazıktır ki küresel ölçekli çevre sorunlarının bir kısmı
geri dönüşü mümkün olmayacak düzeylere ulaşmıştır.
Okyanuslarda oluşan kirlilikten temiz su kaynaklarının
kritik seviyelere inmesine, afetlere dönüşen atmosfer
olaylarından tarımsal üretimin azalmasına ve biyoçeşitliliğin giderek yok olmasına değin uzanan olumsuz gidişat
kapitalizmin dünyamıza armağan ettiği küresel kötülükten ibarettir.
İnsan ile insan arasındaki ilişkiyi sömürü temelinde kuran,
üçüncü dünya savaşı olarak nitelendirilen günümüzdeki
koşulların sağlayıcısı olan kapitalizmin çevre ile ilişkisi de
sömürü üzerine kuruludur.
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde sorgulanması gereken
şey kapitalizmin kendisidir.
Ülkemizde sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama Anayasal güvenceye alınmış olmasına rağmen en yakıcı sorunlarımızın başında çevre sorunları gelmektedir.
Çevre mücadelesi, yaşam mücadelesinin ayrılmaz ve en
önemli parçasıdır. Kar hırsının ve gündelik çıkarların insanlığın ve gezegenimizin geleceğini tehdit etmesine izin
veremeyiz.
Gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için, ekolojik bir krize dönüşen çevre sorunlarının
çözümünde, bütüncül politikaların, hukuksal ve kurumsal
düzenlemelerin geliştirilmesi ve uygulanması gerekir.

Çevre politikalarının sanayi, kentleşme, ulaşım, enerji politikaları ile birlikte değerlendirilmesi asgari bir gerekliliktir.
16 yıldır iktidarda bulunan AKP iktidarının bu alana ilişkin
vurdumduymaz tutumu, ülkemizdeki çevre sorunlarını
giderek daha da büyütmektedir.
Ormanların, kıyıların, nehirlerin, meraların birer rant alanına dönüştürülmesi, doğal varlıklarımızın yok olmasına
neden olmakta ekolojik denge bozulmaktadır.
Mersin, Sinop ve Kırklareli’nde yapılmak istenen nükleer enerji santralleri, çevresel tehdidi geri dönülemez bir
aşamaya doğru götürmektedir.
Ülkemizin ve coğrafyamızın geleceğini tehdit eden bu gidişata derhal son verilmelidir.
Nükleer enerji sevdasından vaz geçilerek yenilenebilir
enerji kaynaklarına yönelinmelidir.
Sanayi, tarım, enerji, ulaşım ve kentleşme politikaları
belirlenirken çevre politikalarını önceleyen bütüncül bir
yaklaşım benimsenmelidir.
Anayasamızın 56. maddesi, “Herkes sağlıklı ve dengeli
bir çevrede yaşama hakkı” vermektedir. “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini
önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.”
Hükümeti, bu anayasal sorumluluğuna uygun davranmaya çağırıyoruz.
Bizler TMMOB olarak, çevreyle uyumlu bir kalkınma
ve sanayileşme için, derelerimizin, ormanlarımızın, tabiat
varlıklarımızın korunması için, insanlarımızın sağlıklı bir
çevrede huzur içinde yaşaması için mücadele etmeye,
mesleki teknik bilgimizi bu doğrultuda seferber etmeye
devam edeceğiz.
Dersim Gül
TMMOB Genel Sekreteri
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YAPI RUHSATLARINDA İMZA HANELERİ KALDIRILAMAZ,
BAKANLIĞI UYARIYORUZ İŞLEM DERHAL GERİ ALINMALIDIR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nde değişiklik yaparak proje müellifi mühendis
ve mimarların imzalarının yapı ruhsatından çıkartmasına ilişkin 6 Haziran 2018 tarihinde TMMOB Genel
Sekreteri Dersim GÜL tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 31 Mayıs 2018 tarihinde
MAKS/Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nde değişiklik yaparak, Yapı Ruhsatlarındaki yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin (fenni mesullerin)
ve proje müelliflerin ıslak imzalarının yer aldığı haneleri
kaldırmıştır.
Yeni yapı ruhsatında yalnızca ruhsatı düzenleyen idare
yetkilileri ve yapı denetim şirketi yetkilisinin ıslak imzaları
yer almaktadır.
Bu düzenleme ile proje müellifleri olan mühendis ve mimarlar yapı üretim süreçlerinden koparılmaya çalışmaktadır. Sahteciliğin önü açılmakta ve proje müelliflerinin
eserleri üzerindeki tasarrufları yok sayılmaktadır.
Ruhsat alma süreçlerinin, projelerin sahipleri mimar ve
mühendislerin bilgisi ve onayı dışında tamamlanması
planlanmaktadır.
Proje müelliflerinin imzaları alınmadan hazırlanacak olan
yapı ruhsatlarında, ruhsat eki projelerinin ve proje tadi-

latlarının denetimlerinin hangi yolla yapılacağı anlaşılmamakla birlikte, bu durumun hukuki ve mesleki sorumluluğu uygulamayı yapan belediyeler ve ilgili tüm kamu kurum
ve kuruluşlarını hukuki sorumluluklar altında bırakacaktır.
Uygulama ile proje müelliflerinin imza koymadıkları, hatta hiç görmeyecekleri bir belgenin düzenlenmesinden
sorumlu tutulmasının yolu açılmaktadır.
Belirtmek isteriz ki yeni uygulamayla uzun bir süredir
mücadele etmeye çalıştığımız sahte müellifliğin önü iyice
açılmıştır.
Müteahhitlerin belediyelere teslim ettikleri projelerdeki
isimlerin gerçek olup olmadığı, büro sahiplerinin mühendis, mimar olup olmadıklarının tespit edilmesi bundan
sonra imkansız hale gelecek ve bu konuda sahtecilik yaygınlaşacaktır.
Bakanlığın yaptığı bu değişiklik zincirleme olarak birçok
sorunun doğmasına neden olacaktır.
Meslektaşlarımız hak ve yetkilerini kaybedecek, sorunlu ve denetimsiz projeler üretilecek, sahte
mimar ve mühendisler ile işlemler yapılacak,
sağlıksız ve güvenliksiz yapılara yurttaşlarımız
mecbur bırakılacak ve bunun bedeli can ve
mal güvenliğinin riske girmesi ile ödenecektir.
Yapı Ruhsatlarında yapılan bu değişikliğe karşı ilgili Odalarımızla Birlik düzeyinde gerekli
girişimlere başladığımızı, halkın can ve mal
güvenliği ile meslek haklarımıza yapılan bu
saldırıya karşı mücadelemizin kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyu ve meslektaşlarımızın
bilgilerine sunarız.
Dersim GÜL
TMMOB Genel Sekreteri
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15-16 HAZİRAN DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ!
OHAL DERHAL KALDIRILSIN!
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin yıldönümüne ilişkin 14 Haziran
2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişini Selamlıyoruz! Tarihimizin gördüğü en büyük direnişlerden biri olan 15-16
Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişini selamlıyoruz!
İşçi sınıfının temel haklarını geriletmeyi İş Yasası ve Sendikalar Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerle öngören
tasarı meclise geldiğinde böylesi görkemli bir direnişle
karşılaşacağı iktidarın aklından bile geçmemişti. 168 fabrikadan, 150 bin işçinin başlattığı direnişe dönemin hükümeti sessiz ve kayıtsız kalamamıştı. Şiddetle bastırılmak
istenmesine, sıkıyönetim ilan edilmesine ve direnişe katılan işçilerin işsiz bırakılmakla tehdit edilmesine rağmen,
direniş başarılı olmuş, Anayasa Mahkemesi ilgili değişiklikleri iptal etmişti. Büyük Direnişin etkileri 12 Eylül 1980
sonrasına kadar sürerken, 12 Eylül Cuntası bu etkileri
ancak 24 Ocak Kararları ile sermaye lehine giderebilmiş,
çalışma yaşamını sermayenin istediği şekle sokabilmişti.
Siyasi iktidarın emek düşmanı politikaları, günümüze kadar yoğunlaşarak sürmektedir. Özellikle 2002 yılından
itibaren emekçilerin üzerinde baskı artırılmış, yapılan düzenlemeler ve yasa değişiklikleri ile işçilerin temel hakları
dahi gasp edilmiştir. Ücretlerden esnek çalışmaya, yaşam koşullarından temel hizmetlerin alımına kadar tüm
alanlarda büyük bir geri gidiş yaşanmıştır. İşçi sağlığı ve
iş güvenliği hizmetleri başlıca bir sektör haline getirilmiş
ve sermayeye açılmış, emekçilerin yaşam hakları yok
sayılmıştır. Ağır çalışma koşullarını, sendikasızlaştırmayı,
sigortasız, güvencesiz, düşük ücretlerle çalıştırmayı, grev
yasaklarını, iş kazaları ve işçi cinayetlerini meşrulaştıran
dinci-sermayeci yaklaşım çalışma yaşamını emekçilerin
aydınlanma kanallarını kapatan laiklik düşmanı uygulamalar eşliğinde yeniden biçimlendirilmiştir.
15 Temmuz sonrasında ilan edilen OHAL, insanca bir
çalışma yaşamı isteyen tüm emekçiler önünde tehdit olarak durmaktadır. Sermaye temsilcilerine OHAL ile işçi
grevlerinin yasaklandığı Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından
ifade edilmektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tedbirlerinin işveren üzerinde maliyet baskısı yarattığı gerekçesiyle

olumsuz yönde değiştirildiği de çekinmeden ifade edilmektedir.
TMMOB,
tüm
bunlara
karşı
geçmişten bu güne, ülkemizde emek ve insan odaklı bir çalışma yaşamı için mücadele etmektedir.
Emek ve insan odaklı bir çalışma yaşamının sağlanması için koşullar bellidir;
- OHAL derhal kaldırılmalıdır.
- İş Yasası, İş Sağılığı ve Güvenliği Yasası, Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, Sağlıkta Dönüşüm Yasası, Sendikalar Yasası, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
Yasası, Memurun Muhakematı Yasası, Devlet Memurları Yasası vb. çalışma güvenliği ve çalışma yaşamıyla ilgili
tüm mevzuat insan ve emek odaklı olarak düzenlenmeli;
kıdem tazminatlarını düşürme, kiralık işçilik vb. içerikli
“Ulusal İstihdam Stratejisi” geri çekilmelidir.
- Grevli toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı bütün çalışanlara yeniden tanınmalı; kamuda ve özel sektörde hak
grevi, dayanışma grevi ve genel grev yasal güvenceye
alınmalı, lokavt yasaklanmalıdır.
- Sosyal güvenlik sistemi bütün ücretli çalışanları, bütün
yurttaşları, işsizleri, engellileri, mağdur dul ve yetimleri,
yaşlıları, kimsesizleri ve ev işlerini, eğitimi, sağlığı, sosyal
yardımı, emeklilik ve işsizlik sigortasını da içeren toplumcu bir içerikle adil ve eşitlikçi bir şekilde yeniden yapılandırılmalı; tüm sosyal tarafların içinde yer aldığı, işleyişinin
demokratikleştirildiği, yönetiminde çalışanların çoğunluk
olduğu ve denetlediği özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır
- Dinlenme her çalışan için bir haktır. Tüm çalışanlar için
tatil olanakları yaratılmalı, 8 saatlik işgünü hakkının gasp
edilmesine son verilmeli; işgünü süresi işin niteliğine göre
kısaltılmalıdır.
- Asgari ücret artırılmalı ve vergi dışı bırakılmalıdır.
- Çocukların işgücü olarak üretim süreci içinde yer almaları yasaklanmalıdır.
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- Esnek-güvencesiz istihdam politikası terk edilmeli; taşeronlaştırma, sözleşmeli çalıştırma ve Özel İstihdam Büroları yasaklanmalıdır. İş güvencesi tüm ücretli çalışanları
kapsayacak tarzda genişletilmeli, işverenlerin her türlü
keyfi ve haksız işten çıkarmaları karşısında işe kesin iadeyi
içerecek şekilde düzenlenmeli, arabuluculuk uygulaması
iptal edilmelidir. İşverenlerin, dava süresi boyunca işçilerin ücret ve tazminatından tüm mal varlığıyla sorumlu tutulması sağlanmalı, mahkeme sürelerinin kısaltılması için
düzenleme yapılmalıdır.
- Kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı işçiliği engelleyici önlemler alınmalı, sigortasız işçi çalıştırma yasağı uygulanmalı,
yaptırımlara işlerlik kazandırılmalı ve geliştirilmelidir.
- Özelleştirilen sağlık üniteleri ve hizmetleri kamuya devredilmeli, kamudan özel sektöre kaynak aktarımına son
verilmelidir.
- İşsizlik Sigortası Fonu, yalnızca işsizlik sorununun muha-

tabı emekçiler için kullanılmalı, hükümet ve sermayenin
amaç dışı kullanım yolları kapatılmalıdır.
- 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Yasa
ülkemiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının aleyhine
olan hükümlerden arındırılmadır.
Önümüzde emek ve insan odaklı bir çalışma yaşamında
köklü değişikliklerin yaşanmasına gebe bir süreç uzanmaktadır. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili
Genel Seçimlerinde, işçi ve emek düşmanlarına, emeğimizi ve alın terimizi yok sayanlara, insanca yaşamayı işçi
sınıfına hak görmeyenlere karşı oylarımızı cumhuriyet,
demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve emekçilerin
hakları yönünde kullanmak için sandığa gideceğiz ve oylarımıza sahip çıkacağız!
Dersim Gül
TMMOB Genel Sekreteri

10 EKİM DAVASI 9. GRUP DURUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
10 Ekim 2015’te Ankara Tren Garı önünde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin tertip ettiği Emek, Barış ve
Demokrasi Mitingi’nde IŞİD’li iki canlı bombanın saldırısının ardından 103 kişinin yaşamını yitirdiği ve 400’ü
aşkın kişinin yaralandığı 10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin davanın 9’uncu grup duruşması 12-13 Haziran
2018 tarihlerinde Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.
Duruşma öncesi 10 Ekim aileleri ve aralarında TMMOB
Yöneticilerinin de bulunduğu emek ve demokrasi güçleri
Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
Duruşmada avukatların tüm itirazlarına rağmen savcı mütaalası açıklandı. Davanın 10. Grup duruşması için
31 Temmuz- 1-2 Ağustos tarihleri
belirlendi. Ayrıca duruşma salonunun yetersizliği gerekçe gösterilerek
sonraki duruşma Sincan’a taşındı.
Tepki çeken karar ardından Adliye
önünde kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi.
10 Ekim aileleri adına Mehtap
Coşkun’un yaptığı açıklama ardından
KESK eş genel başkanı Aysun Gezen
ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim
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Gül kısa konuşma yaparak tüm örgütlü gücümüz ile davanın takipçisi olunacağı ifade edildi ve tüm kamuoyu 31
Temmuz’da Sincan’da görülecek duruşmaya çağrıldı.

TMMOB’den

MÜHENDİSLERİN, MİMARLARIN, ŞEHİR PLANCILARININ
DEMOKRASİ MÜCADELESİ DİNMEDEN SÜRECEK
24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimleri ve önümüzdeki sürece ilişkin TMMOB Yönetim
Kurulu tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referandumunun devamı ve tamamlayıcısı olarak kurgulanan 24 Haziran seçimleri tek kişi egemenliğinin kurumsallaşmasının son halkası
olarak gündeme gelmiştir.
Fiili uygulamalarla adım adım gerçekleştirilen rejim değişikliğine ve Anayasal düzen değişimine son nokta konulmuştur.
Bilinmesini isteriz ki, ülkemizin siyasi sisteminin/rejiminin, kamu idari yapısının ve ekonomisinin nasıl örgütlenip
yönlendirileceği tüm toplumsal kesimler gibi biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının bugünü ve geleceği açısından hayati önemi haizdir.
16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ve bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği 24 Haziran
seçimleri, kamu idari yapısının tepeden tırnağa değiştirdiği için, meslek uygulama alanlarımızı ve örgütümüz
TMMOB’yi doğrudan ilgilendirmektedir.
Kamusal kaynak ve varlıkların ülkemiz ve halk yararına
kullanımı ile meslek alanlarımız ve özerk mesleki örgütlülüğümüzün korunması ancak demokrasiyle, sosyal hukuk devletiyle, kamusal hizmet ve denetim perspektifinin
benimsenmesiyle mümkündür. Demokrasi, sosyal hukuk
devleti, hukukun üstünlüğü ve kamu yararı bizlerin varlık
koşuludur.
Bu nedenle yaşadığımız seçim süreci ve sonuçlarına dair
değerlendirmemizi, 45. Olağan Genel Kurulumuzun kararları doğrultusunda üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
SEÇİMLERİN MEŞRUİYET SORUNU
BULUNMAKTADIR
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri, sonuçları itibarıyla, 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu ile birlikte, Türkiye tarihinin en önemli seçimleri olmuştur. Çünkü bu referandum ve seçimlerin ilan
edilen sonuçları ile Türkiye, yaklaşık 150 yıllık Anayasa ve

hukuk devleti yönündeki kazanımlarından ve parlamenter demokrasiden tam bir kopuş yaşamıştır.
24 Haziran seçimleri üzerine ilk söylenmesi gereken, seçimlerin olağan ve olması gereken koşullarda yapılmadığıdır.
Seçimlere karar veriliş zamanı ile yapılışı arasındaki süre
aşırı ölçüde kısa olmuştur. İktidara antidemokratik avantajlar sağlayan OHAL koşulları, Doğu ve Güneydoğu’da
devlet güçlerinin iktidar partisinin kolluk gücü olarak görev yapması, medyanın tam boy iktidarın hizmetinde oluşu, tüm devlet olanaklarının kullanılması, YSK ve seçimlerle ilgili diğer kurumsal yapıların iktidarın hizmetinde
oluşu ve seçimlerle ilgili yasalarda yapılan antidemokratik
değişiklikler söz konusudur.
Seçim sonuçlarının resmi kurumlar ve ilgili taraflar tarafından teyit edilerek duyurulmak yerine iktidarın talimatlarıyla yönetilen bir ajans tarafından duyurulması seçim
sonuçlarının güvenilirliğini tümüyle sorunlu hale getirmektedir.
Saymakla bitmeyecek bu vb. eşitsizlik, adaletsizlik ve kayırmacılık, seçimlerin demokratik meşruiyetini ortadan
kaldırmıştır.
1982 Anayasası %92 oranındaki kabul oyuna rağmen nasıl toplumsal bir meşruiyet oluşturamamışsa, toplumun
en az yarısının onayı bulunmayan 16 Nisan Referandumu
gibi bu seçimlerin ve sonuçlarının da tarih ve toplumsal
vicdan nezdinde bir meşruiyeti bulunmamaktadır.
TEK ADAM-TEK PARTİ İKTİDARI
KURGUSUNDAN TEK ADAM YÖNETİMİ
ALTINDAKİ İTTİFAK VE KOALİSYONA GEÇİŞ
İktidarın 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumundaki
kurgusu, Cumhurbaşkanı ve Meclis çoğunluğunun iktidar
partisinde olması idi. Ama bu kurgunun birebir gerçekleştirilemeyeceği anlaşıldığı ve iki partinin oylarında gerileme olasılığı görüldüğü için seçim kanundaki siyasi partilerin seçimlerde birbirlerini destekleyemeyeceği hükmü,
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seçim mevzuatında değişiklik yapılarak kaldırıldı ve bir
ittifaka girilerek erken seçim kararı alındı.
Seçimler sonucunda AKP ve MHP’nin ortak adayının ilk
turda seçilmesine karşın AKP’nin meclisteki çoğunluğunu
kaybetmesi, AKP başkanını zorunlu bir ittifaka ya da koalisyona mahkum bırakmıştır.
Parlamenter sistemdeki koalisyonları ve hükümet-cumhurbaşkanı ilişkilerini sorunlu bir “çift başlılık” olarak
lanse edenlerin geçmişlerindeki AKP-Cemaat koalisyonundan sonra AKP-MHP ittifakına ya da diğer ittifakkoalisyon seçeneklerine yönelmek zorunda kalmaları
oldukça manidardır.
“İSTİKRAR” DEĞİL, EKONOMİDEKİ YIKIMI VE
TOPLUMSAL HUZURSUZLUĞU PEKİŞTİRECEK
BİR İKTİDAR YAPISI
Seçim sonuçları, ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz iktisadi durum ve kriz dinamiklerini daha da pekiştiricidir.
Bütün makroekonomik göstergeler iktidarın ülke ekonomisini mahvettiğini gösterdiği gibi eşikteki büyük krizin
yükünün halka yıkılacağına işaret etmektedir.
“Büyüme” rakamlarının birkaç kez revize edilmesine karşın gerçekler ortadadır. 450 milyar doları aşan dış borç
ile yaklaşık 250 milyar dolar tutarında reel sektör döviz
açığı bulunmaktadır. Merkez Bankası döviz rezervi çok
yetersizdir. Bu durum örtbas edilmek için halkın elindeki
altınlar toplanmaya, dövizler bu nedenle bozdurulmaya
çalışılmakta, “vergi affı”, “varlık barışı” gibi uygulamalara
tekrar tekrar başvurulmaktadır.
Döviz kurunun yükselişi ekonominin taşıyamayacağı
düzeylere çıkmıştır. Kredi faizlerinin yüksekliği, yurt dışından gelen sıcak para akımlarının yavaşlama ve durma
olasılığı ile parasal genişleme denizinin kuruma eğilimi ile
50 milyar doları aşan cari açık, bütçe açıkları, enflasyon
ile işsizliğin çift hanelerde sabitlenmesi ve daha birçok
makro gösterge iktisadi bunalım öğeleri arasında yer almaktadır. Türkiye tekrar IMF’nin veya gizli anlaşmaların
eşiğine sürüklenmektedir.
Bu iktidar ülkeyi krizlerin içine sokmuştur. Kayırma, yolsuzluk ve rant ekonomisi ülkemizi ve halkımızı yoksullaştırmaktadır. Devlet, bir kişi ve çevresinin oligarşik egemenliğinde parçalanmaktadır. Kurumsal düzenlemelerin
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on yıllara yayılan sancılarını geçiştirmek devlet aygıtı daha
fazla şiddet uygulama aracı olma özelliği kazanacaktır.
Halk, birey-yurttaş-örgütlü toplum özelliklerinden arındırılıp etnik ümmetçi bir yapıya dönüştürülmeye, kutuplaştırılmaya ve rejim gereksindiğinde çatışmaya yönlendirilecektir.
SEÇİMLER VE TOTALİTER REJİM
Seçimler sonrası ilan edilen sonuçlar, toplumda güvensizliği, belirsizlikleri, kaygıları, gerilimi, çatışma dinamiklerini
ve toplumsal yarılmayı artırıcıdır. Seçim öncesinde, seçim
günü ve gecesinde yaşanan bazı tahammülsüzlük ve şiddet kullanımı örnekleri ile seçim gecesi kitlesel protesto
olasılıklarına karşı alınan önlem ve saldırıların demokrasiyle, adil seçim ile vb. hiç ilgisi yoktur.
Sonuçlar, iktidar ittifakı lehine oy verenlerin bir kısmının
niyetlerinden bağımsız olarak, demokrasiyi her yönüyle
yıkıp tek kişi diktasını inşa etmeye yöneliktir. Keyfilik,
hukuk dışılık, kayırmacılık ve toplumun rızasını devlet
gücünün kullanımıyla sağlamaya dayalı, dini ve milliyetçiliği, Türk-İslam sentezini kendine kalkan edinen totaliter
bir yönetim ve rejimin kurumsal inşasına geçiş söz konusudur. Bu rejimin temel iki dayanağından biri, bilgi ve
aydınlanma kaynakları din ile engellenmiş halk kesimleri
diğeri de ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynaklarını ve halkını
sömürmeye dayalı ekonomik politikalardır.
SÖMÜRÜ-BASKI YOĞUNLAŞMASI VE
MÜCADELE
Önümüzdeki dönemde iktisadi bağlamda, seçimler nedeniyle halka verilenlerin kat kat fazlasıyla geri alınması,
vergi artışları, zamlar, sömürü yoğunluğunun artması,
ücretlerin daha fazla baskı altına alınması, kamu kaynak
ve varlıklarının iktidara ve yandaş güçlerine daha fazla
sunulması, dış borçlanma ve faiz ödemelerinin artması
yaşanacaklar arasındadır.
Milliyetçilikleri kızıştırma, toplumun aydınlanamamış
kesimlerini medya kuşatması, din ve millet bahçeleri-kıraathaneler gibi ortak mekanlarda memnun ve kontrol
etmenin yanı sıra bu düzene direnen siyasal toplumsal
muhalefete yönelik şiddet kullanımı ve emir kulu haline
getirilmiş yargı aracılığıyla baskı uygulamaları artacaktır.
Yani gelen bir baskı rejimi, istibdat rejimidir. Ancak bu
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rejime asla boyun eğmeyecek, haklılığının bilincinde ve
susmayacak geniş halk kitleleri de bulunmaktadır.
Özetle bütün olumsuzluklara karşın gerek 16 Nisan referandumu gerekse 24 Haziran seçim süreçleri ülkemizde
demokratik duyarlılıkların geliştiğini, birbirlerinden farklı
siyasi eğilimlere sahip halk kesimlerinin dayanışma içine
girebileceğini, toplumun en az yarısının değişim istediğini,
özgür, yasaksız, baskısız, adil ve demokratik koşullarda
bir seçim yapılabilse sonuçların çok farklı olacağını göstermiştir.
Eşitlik, özgürlük, cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve kamusal toplumsal değerlerin halkın ellerinde daha ileri
mevzilerde yükselebileceğinin, barışın da ancak böylece
sağlanabileceğinin ayrımına daha fazla varılacağı bir kavşaktır bu.
GÖREVİMİZ
Şimdi görevimiz, bütün baskıları göğüsleyerek ülkemizin
felakete sürüklenmesinin önünü alacak bu demokratik
duyarlılıkların daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin
geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi için yılmadan çalışmaktır.

Halkımız ve ülkemizin geleceği için eşit özgür, üreten,
adil paylaşan bir Türkiye için, demokrasiyi, öz/yerli kaynaklara dayalı planlama-üretim-sanayileşme ve kalkınmayı, kamusal üretim, hizmet ve denetimi bütünlüklü bir
şekilde ele alan yeni bir yön gerekiyor ülkemize.
Egemenliğin bir kişide değil halkta olması gerektiği ve
onu halkın demokratik katılımıyla gerçekten temsil eden
kurullar ve organlarca kullanılacağını öğreten demokrasi
ve hukuk öğretileri ile normlarına sahip çıkmak en önemli görevimizdir.
TMMOB bu çerçevedeki bir anayasal demokratik düzeni
ve kamu yararı ile yerinden yönetime dayalı özerk mesleki demokratik yapısını savunmaya devam edecektir.
Mühendis, mimar ve şehir plancıları; çocuklarımızın,
torunlarımızın, ülkemizin ve halkımızın geleceği için
üzerlerine düşen sorumluluğu bundan sonra da yerine
getirecek; Cumhuriyetin, demokrasinin, aydınlanma ve
laikliğin, barışın ve kardeşliğin, eşitlik ve özgürlüğün ülkemizde özgürce serpilip gelişebilmesi için halkımızla birlikte mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.
TMMOB YÖNETİM KURULU

SİVAS’I UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı’nın 25. yıldönümüne ilişkin
olarak 30 Haziran 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Gericiliğin ülkemizde gerçekleştirdiği en büyük katliamlardan birisi olan 2 Temmuz Sivas Katliamının üzerinden
25 yıl geçti.
Çeyrek asır önce bugün 35 aydın, sanatçı, yurtsever, ilerici insan Madımak Oteli’nde vahşice yakılarak katledildi.
Sivas’ta katledilen yurttaşlarımızı sevgi ve saygı ile anıyoruz.
Ülke tarihimiz insanlığın ilerici değerlerine yönelik gerici, faşist saldırılar ve katliamlar ile doludur. Ankara’da
gerçekleştirilen 10 Ekim Katliamı bütün acısı ile beraber
bunun en yakın örneğidir.
Ülkemizde dinselleştirme eğitimde, kamusal ve toplumsal yaşamda hakim kılınmaktadır.
Din, mezhep, inanma-inanmama farklılıkları, düşmanlık

ve çatışma tohumları ekmeye varacak tarzda kullanılmaktadır. Gerici zihniyet ve yapılanmalar, emperyalizmin
bölgemiz üzerinde uyguladığı politikalar içerisinde özel
olarak geliştirilmekte ve örgütlenmektedir.
Günümüz Türkiye’sinde demokrasi, laiklik, eşitlik, özgürlük ve adalet istemleri her zamankinden daha fazla önem
taşımaktadır.
TMMOB olarak 2 Temmuz Katliamını ve gericiliği lanetliyor, kimsenin düşünceleri nedeniyle katledilmediği, eşitlik, özgürlük ve adaletin egemen olduğu bir Türkiye için
mücadele kararlılığımızı bir kez daha belirtiyoruz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Günce


Haziran
2018
Günce

3 Haziran 2018 Pazar
TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu, TMMOB Öğrenci Evi'nde
yapılan seçimler ile son buldu.
4 Haziran 2018 Pazartesi
Oda Başkanı Yunus Yener, 5 Haziran Dünya Çevre Günü
dolayısıyla "Çevre Tahribatı ve Sömürüsüne Son Verecek Bir
Bilimsel, Toplumsal, Siyasal İrade Gerekiyor" başlıklı yazılı bir
açıklama yaptı.
5 Haziran 2018 Salı
Oda Başkanı Yunus Yener, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın
yapı ruhsatlarında proje müelliflerinin imza zorunluluğunu
kaldırması üzerine "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Ruhsatlarında Proje Müelliflerinin İmza Zorunluluğunu Kaldırarak
Sahteciliğin ve Sömürünün Önünü İyice Açmıştır" başlıklı yazılı
bir basın açıklaması yaptı.
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
6 Haziran 2018 Çarşamba
Oda Merkezi’nde gerçekleştirilen Hidrolik Pnömatik Çalışma Grubu toplantısına, OYK Başkanı Yunus Yener, Oda Teknik
Görevlileri Evren Sağ ve Meltem Özdemir katıldı.
7 Haziran 2018 Perşembe
Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu 4. toplantısını Oda Merkezi'nde gerçekleştirdi.
8 Haziran 2018 Cuma
Mekatronik Mühendisleri Derneği, Odamıza bir ziyaret
gerçekleştirdi. Oda Başkanı Yunus Yener'in katılımıyla gerçekleşen ziyarete, Mekatronik Mühendisleri Derneği (MMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yasin Adıgüzel ve MMD Yönetim
Kurulu Üyeleri M. Ali Akbal ile Ömür Aksoy katıldı.
Adana Şube'de düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Kongresi Düzenleme Kurulu 1. toplantısı OYK Sayman üyesi
Bedri tekin başkanlığında gerçekleştirildi.
9 Haziran 2018 Cumartesi
Odamız adına İzmir Şube yürütücülüğünde düzenlenecek
olan XIV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Düzenleme Kurulu 1. Toplantısı, MMO Tepekule İş Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya OYK Üyesi Harun Erpolat katıldı.
Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
12 Haziran 2018 Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
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14 Haziran 2018 Perşembe
Oda Başkanı Yunus Yener, 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi
Direnişinin yıldönümünde "Çalışma Yaşamı Emekçilerin Haklarını Temel Alacak Bir Şekilde Düzenlenmelidir" başlıklı yazılı
bir basın açıklaması yaptı.
19 Haziran 2018 Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
20 Haziran 2018 Çarşamba
Oda Başkanı Yunus Yener, “Üniversite Sınavlarına Girecek
Öğrencilere Bazı Öneriler” başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.
21 Haziran 2018 Perşembe
Akışkan Gücü Derneği (AKDER) ile Makina Mühendisleri
Odası arasında Hidrolik ve Pnömatik projelerinin kayıt altına alınması konusunda ortak çalışma kararı alındı. Bu amaçla
AKDER Yönetim Kurulu Başkanı M. Semih Kumbasar ile OYK
Başkanı Yunus Yener tarafından bir protokol imzalandı.
Odamız tarafından hazırlanan “Sanayinin Sorunları ve Analizleri (39) MMO: “Sanayi inişte, Türkiye IMF’ye teslimiyetin
eşiğinde” konulu araştırma raporu yayımlandı.
23 Haziran 2018 Cumartesi
Oda Başkanı Yunus Yener, BirGün Gazetesi'nde TAMAM
Kürsüsüne "Teslim olmadık, kazanacağız" başlıklı bir yazı yazdı.
24 Haziran 2018Pazar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Haziran 2018 tarih
ve 30455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
26 Haziran 2018 Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
29 Haziran 2018 Cumartesi
Oda Başkanı Yunus Yener, 2 Temmuz 1993 tarihindeki Madımak katliamının yıldönümünde "Sivas Katliamında Can Veren Değerlerimizi Anıyoruz" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.
30 Haziran 2018 Pazar
Odamız Asansör Kontrol Merkezinin onaylanmış kuruluş
faaliyetlerinin Şube etkinlik alanlarına yaygınlaştırılması amacıyla TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde düzenlenen
eğitime Teknik Görevliler katıldı.
XIV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Yürütme Kurulunun ilk toplantısı İzmir Şube'de gerçekleştirildi.

