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Sunuş

OHAL DEĞİL ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ, ADALET VE BARIŞ İSTİYORUZ
Bilindiği üzere Olağanüstü Hal üç ay daha uzatıldı. Görünen o ki rejim, varlığını olağandışı yönetim biçimleri
içinde yer alan OHAL ile olağanüstü baskı tedbirleriyle;
gözaltılar ve tutuklamalarla, kamudan ihraçlarla, grev yasaklarıyla, toplumsal muhalefete karşı devlet şiddetiyle
sürdürebilir durumda. Bu nedenle, 15 Temmuz darbe
girişimi ve FETÖ yapılanması bahane edilerek bugüne kadar 130 bin civarında insan kamudan ihraç edildi. İhraçlar arasında TMMOB üyesi 3 binin üzerinde mühendis,
mimar, şehir plancısı, KESK üyesi 4 bin kamu çalışanı, 3
bin 315 hekim ve DİSK üyesi 2 bine yakın işçi de bulunmaktadır.
İhraçlar arasında, en son, TMMOB’nin önceki dönem Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevini yapan
ve halen Odamızın Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri olan Mehmet Sarıca arkadaşımız ve TMMOB’ye
bağlı Odalarımızın bazı Şube yönetim kurulu üyeleri ve
başkanları da bulunmaktadır. Görevlerinden uzaklaştırılan ve TMMOB örgütlülüğü içinde yer alan mühendis,
mimar, şehir plancısı arkadaşlarımız, ömürleri boyunca
darbelere karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkmış, emek ve demokrasi mücadelesinde
aktif bir şekilde yer almışlardır. Görevlerinden uzaklaştırılmalarının gerçek nedeni, haksızlıklara, adaletsizliklere,
sömürü ve rant ilişkilerine aktif şekilde karşı çıkmalarıdır.
Bu ihraçlar ve hukuk dışı yönetim biçimi olan OHAL, ülkemizin dört bir köşesinde yankılanan özgürlük, demokrasi, adalet ve barış istemlerinin, ekmek, su, hava gibi ne
denli önemli olduğunu göstermektedir.
Ülkemizde kullanılan petrolün yüzde 93’ünün ithal edildiği koşullarda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na
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(TPAO) yok edici bir darbe daha vuruldu. Geçmişte,
bünyesinde TÜPRAŞ, POAŞ, DİTAŞ, PETKİM, İGSAŞ,
BOTAŞ gibi çok önemli stratejik kamu kuruluşlarının
bulunduğu TPAO, bu kuruluşların çoğunun özelleştirilmesinin ardından, geçen yıl Varlık Fonu’na devredilmiş,
geçen ay da bir Bakanlar Kurulu kararı ile, kendisinin
Karaipler’de kurduğu bir of shore şirketine devredilmiştir. Bu durum, Cumhuriyetin iktisadi kazanımlarının nasıl
tasfiye edildiğini bir kez daha göstermektedir.
İktidarın rant imparatorluğunun önünde bir engel olarak
gördüğü TMMOB ve bağlı Odaları ile mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini tasfiye girişimleri ile
kamusal birikimlerimizin ve demokrasinin tasfiyesi bir
bütünlük arz etmektedir.
Müftülüklere nikah yapma yetkisinin verilmesi, toplum
yaşamı ve eğitimde yoğun dinselleştirme çalışmaları gibi
Cumhuriyetin laik sosyal yaşam kazanımlarını tasfiye ile
birlikte yorumlanması gereken kamusal-toplumsal iktisadi kazanım ve birikimler ile örgütlülüğümüzün tasfiyesine karşı çıkmak; toplumsal gereksinimlere yönelik bir
ekonomiyi, laikliği, demokrasiyi, ülkede ve dünyada barışı
kazanmak için sorumluluk üstlenmek, çağdaş yurttaşlık
görevlerimiz arasındadır.
Odamız, bu kaotik ortamda başarılı çalışmalarını sürdürmektedir. TÜRKAK denetiminden başarılı bir şekilde
geçen Odamızın eğitim-belgelendirme kapsamına, Tahribatsız Muayene de alınmıştır. Üyelerimize duyururuz.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Etkinlik

11. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
2. DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI
11. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı 2. Düzenleme Kurulu Toplantısı, 8 Temmuz 2017 tarihinde
İstanbul Şube’de yapıldı.

Toplantı Kararları:

Karar No:7

Toplantı Düzenleme Kurulu üyesi Saadet Sayın tarafından yönetildi.

İlgili Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ile Endüstri Mühendisliği Bölümü bulunan tüm üniversiteler ve sektörde
faaliyet gösteren dernek/birliklere ve önceki kurultayları
destekleyen kuruluşlara, destekleyen kuruluşlar arasında
yer almaları yönünde çağrı yapılması konusunda Kurultay
Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

Düzenleme Kurulu 1. Toplantı Kararlarının
Değerlendirilmesi:
Düzenleme Kurulu 1. toplantı kararları okunarak değerlendirildi.
Karar No:1
Yürütme kuruluna verilen yetki çerçevesinde etkinliğin
kurultay olarak devam etmesine, 11.Endüstri–İşletme
Mühendisliği Kurultayının, 17-18 Kasım 2017 tarihinde 2
gün süreyle yapılmasına,
Karar No:2
İşten ayrılan MMO İstanbul Şube Eski teknik görevlisi
Evrim Tekin yerine MMO İstanbul Şube teknik görevlisi
Selma Aydın’ın görevlendirilmesine,
Karar No:3
Yürütme kuruluna verilen yetki çerçevesinde ana temanın “Endüstriyel Dönüşümde Endüstri-İşletme Mühendislerinin Rolü” olarak kabul edilmesine,
Karar No:4
Kurultay tahmini bütçesi için Kurultay Sekreteri tarafından hazırlanan çalışma üzerinden düzenlemeler yapılarak
bir sonraki toplantıda ele alınmasına ve düzenlemeler
için çalışma yapması yönünde Yürütme Kuruluna görev
ve yetki verilmesine,
Karar No:5
Yürütme Kuruluna verilen yetki çerçevesinde onaylanan
Danışmanlar Kurulu listesinin kabul edilmesine,
Karar No:6
Sergi ve stant çalışmaları yapılması yönünde Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine ve yapılan çalışmaların
bir sonraki toplantıda ele alınmasına,

Karar No:8
İstanbul Şube Adına Düzenleme Kurulu Üyesi olan Evrim
Atalay’ın mazeretsiz toplantılara ve çalışmalara katılmaması nedeniyle Düzenleme Kurulu Üyeliğinin düşürülmesine,
Karar No:9
Yürütme Kurulu ve Düzenleme Kurulu’nun önerileri dikkate alınarak panelist havuzları oluşturulması, panelistler
ve oturum başkanlarının Oda Merkezi ile istişare edilip
belirlenmesi yönünde Yürütme Kuruluna yetki verildi.
Yukarıda yer alan 11. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Düzenleme Kurulu toplantısında alınan 9 kararın
Oda Yönetim Kurulu Onayına sunulmasına karar verildi.
Toplantıya Katılan Düzenleme Kurulu Üyeleri:
Yunus Yener			
Merkez
Nergiz Bilgin			
Merkez
Nuşin Uncu			
Adana Şube
Aslı Gördebak			
Ankara Şube
Meliha Senbani			
Antalya Şube
Devrim Tutku Ateş		
Bursa Şube
Olcay Polat			
Denizli Şube
Bekir Musa Mayda		
Diyarbakır Şube
Emine Pınar Keskin		
Edirne Şube
Özge Renklidağ			
Gaziantep Şube
Saadet Sayın			
İstanbul Şube
Mahmut Köse			
Kocaeli Şube
İsmail Hakkı Karaca		
Konya Şube
İbrahim Yücesoy			
Mersin Şube

Hakan Önel			
Nur Günaydın			

Trabzon Şube
Zonguldak Şube
bülten 230
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Etkinlik

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

ETKİNLİĞİN ADI

TARİH

SEKRETERYA

ETKİNLİK YERİ

13-15 Ekim 2016

İzmir Şube

İzmir

11 Mart 2017

Oda Merkezi

Ankara

19-22 Nisan 2017

İzmir Şube

İzmir

9. Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı*

5-6 Mayıs 2017

Ankara Şube

Ankara

7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

22-23 Eylül 2017

Mersin Şube

Mersin

8. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi

28-30 Eylül 2017

Denizli Şube

Denizli

4. Enerji Verimliliği Kongresi

13-14 Ekim 2017

Kocaeli Şube

Kocaeli

5. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi Kongre ve Sergisi

21-22 Ekim 2017

Samsun Şube

Samsun

8. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi

25-28 Ekim 2017

İstanbul Şube
İzmir Şube

İzmir

Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene
10. Ulusal Kongresi ve Sergisi

17-18 Kasım 2017

Ankara Şube

Ankara

11. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı

17-18 Kasım 2017

İstanbul Şube

İstanbul

Adana Şube

Adana

Oda Merkezi

Ankara

Asansör Sempozyumu ve Sergisi*

Öğrenci Üye Kurultayı 2017*

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi *

9. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

TMMOB Sanayi Kongresi 2017

* Gerçekleştirilen etkinlerimiz.
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30 Kasım 2 Aralık 2017
8-9 Aralık 2017

Haber

MESLEKİ YETERLİLİK (İŞ MAKİNALARI) ÇALIŞMA GRUBU
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamız Mesleki Yeterlilik (İş Makinaları) Çalışma Grubu toplantısı, MYK tarafından yayımlanan İş Makinaları
Alanındaki Ulusal Yeterlilikler kapsamında yürütülen belgelendirme çalışmalarının iyileştirilmesi amacıyla
05 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Gündem:
- Sınavlar öncesinde yapılacak eğitimlere yönelik eğitim
müfredatlarının hazırlanması,
- Odamızca yayımlanmış olan İş Makinaları konusundaki
kitapların güncellenmesi.

Oda Merkezi’nde yapılan toplantıya aşağıdaki
isimler katıldı:
Ali Ekber Çakar		
Oda Başkanı
Tahsin Akbaba		
Oda Saymanı
Mustafa Yazıcı		
PBK Yönetim Kurulu Üyesi
Halil Olkan		
PBK Belg. Prog. Kurulu Üyesi
A. Özcan Bayrakcı
PBK Sınav Yapıcı
Ertuğrul Çiğdem		
PBK Sınav Yapıcı
Yılmaz Yüce		
PBK Sınav Yapıcı
Toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir:
Karar No.1- Kitaplar ile ilgili olarak,
MYK Ulusal Yeterliliklerinde Belgelendirme Yetkisi aldığımız iş makinaları ile ilgili,
a- Var ise Çalışma Grubunda bulunan üyelerin ilişkili
olduğu firmalar ile ilişkiye geçerek ya da önermede bulunarak Kullanma-Bakım/Teknik özellikler ile ilgili yazılı
dokümanları istemesine veya bilgisayar ortamında dokümanları temin etmelerine,
b- Oda Merkezi tarafından İş Makinaları firmalarına gönderilen doküman talebi yazılarındaki firma adresleri, iletişim bilgileri ile yazılan yazıların tarihlerinin listelenerek
Şubelere gönderilmesine, Şube yetkililerinin şube etkin-

lik alanındaki firmalar ile ilişkiye geçerek gerekli dokümanları Oda Merkezine göndermesine,
c- Vinçler (Tavan/Köprülü) konusunda 7 firma, Forkliftler konusunda 6 firmaya daha yazıların yazılarak bu konularda da dokümantasyon istenilmesine ve (b) şıkkındaki
işlemlerin bu yeni liste için de uygulanmasına,
d- Gerek daha önce gönderilen (b), gerekse gönderilecek olan (c) yazıların şube yetkilileri tarafından takibi konusunda Tahsin Akbaba nın görev almasına,
e- Kalite ve Çevre Yönetimi, İş organizasyonu, Sapan gibi
konularda A.Özcan Bayrakçı tarafından çalışma yapılmasına ve 1 no.lu Genel Konular kitabına eklenmesine,
f- Ertuğrul Çiğdem tarafından önerilen; Motorlar/Motorlardaki gelişmeler (common rail vb), Araç emisyonları
(dizel partikül filtrelerinde rejenerasyon vb) konularda
çalışmalar yapılıp 1 no.lu Genel Konular kitabına eklenmesine,
Karar No.2- Eğitim müfredatları ile ilgili olarak,
A. Özcan Bayrakçı nın müfredat formatına göre hazırlanması gereken eğitim programlarının (teorik ve pratik)
18, 30, 60 saat olarak hazırlanmasına ve mail ortamında
paylaşılarak bir sonraki toplantıya hazır olarak gelinmesine, bir sonraki toplantıda ele alınmasına,
Karar No.3-Bir sonraki toplantının en geç bir ay içerisinde (Ağustos ayı başı) gerçekleştirilmesine,
Yukarıda alınan kararların Oda Yönetim Kurulu onayına
sunulmasına karar verilmiştir.

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 8 Temmuz 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurul’a iletilen 125 dosya üzerinde görüşüldü.
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Haber

EİM MEDAK 46. DÖNEM 4.TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu, 46. Dönem 4. Toplantısı 8 Temmuz 2017 tarihinde
İstanbul Şube’de gerçekleştirildi.
“Bir önceki toplantı sonrası yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek XI. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı’na katkılar ve kurultay çalışmalarının değerlendirilmesi, Meslek Dalı
Komisyonu çalışmalarını düzenleyen ilgili yönetmeliğin değerlendirilmesi” gündemleriyle gerçekleştirilen toplantıya
katılanların listesi aaşağıdadır.
Gülay Odabaşı			

Bursa Şube

E. Pınar Keskin			

Edirne Şube

Saadet Sayın			

İstanbul Şube

Ali Can Özalp			

İstanbul Şube

Duygu Ulucan			

İstanbul Şube

A. İlhan Düzgün			

Kocaeli Şube

İbrahim Yücesoy			

Mersin Şube

İlker Çavuşoğlu			

Zonguldak Şube

Gündem:

Karar No 4:

1- Bir önceki toplantı sonrası yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

XI. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayına bildiri gönderilmesi yönünde MEDAK üyeleri etkileşimde olduğu
üniversitelerde hocalar ile görüşecek ve bildiri sayısı artırılacak çalışma yapılacaktır.

2- Kasım ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan XI.
Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı’na katkılar ve kurultay çalışmalarının değerlendirilmesi.
3- Meslek Dalı Komisyonu çalışmalarını düzenleyen ilgili
yönetmelik değerlendirildi.

Alınan kararlar:
Karar No 1:
Endüstri İşletme Mühendisliği etkinliğinin kurultay mı
kongre mi olacağı yönündeki çalışmalar sonunda kurultay
olarak devam edilmesi yönündeki karar yerinde bulundu.
Karar No 2:
Endüstri İşletme Mühendisliği dergisinin ve Oda/Şube
bültenlerine haber yapılacak çalışmaların şubelerden talep edilmesine karar verildi.
Karar No 3:
Meslek Dalı Ana Komisyonları ve Meslek Dalı Komisyonlarının Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği hakkında bir
sonraki toplantıda bir sonraki toplantıya kadar MEDAK
üyelerinin görüşlerini oluşturmasına karar verildi.
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Karar No 5:
XI. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayına panelist/
konuşmacılar veya destekleyen kuruluşlarla ilgili kurultay
yürütme kuruluna MEDAK tan öneriler sunulmasına karar verildi.
Karar No 6:
XI. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayına katılımı
artırmak için yakın lokasyondaki şubelerin meslek dalı
komisyonları ile iletişime geçilmesi ve Kasım ayı için planlamaların yapılmasına karar verildi
Karar No 7:
Bir sonraki toplantının kesin tarihi daha sonra belirlenmek kaydıyla Eylül-Ekim 2017 aylarında Ankara’da yapılmasına karar verilmiştir.
Alınan kararların Oda Yönetim Kurulu’na sunulmasına
karar verilmiştir.

Haber

PBK GÖZETİM VE KAPSAM GENİŞLETME DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK) gözetim ve kapsam genişletme denetimleri; 10-28 Temmuz 2017
tarihlerinde, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Odamız İstanbul, Bursa, Kocaeli Şubeleri ve
Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuzun gözetim denetimi ile birlikte akreditasyon kapsamına Tahribatsız Muayene Personeli seviye 1 ve seviye 2 (UT, PT,
MT, VT) Belgelendirme Programının ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan Otomotiv Sac
ve Gövde Kaynakçısı seviye3, Direnç Kaynak Ayarcısı,
Endüstriyel Boru Montajcısı Ulusal yeterliliklerine göre
hazırlanan belgelendirme programlarının eklenmesi için
yapılan kapsam genişletme denetimi 10-28 Temmuz
2017 tarihlerinde başarıyla tamamlandı.

Denetime Katılanlar
Recep Küçükalp		
Mustafa Erciyes		
Mustafa Tutsak		
Caner Batıgün		
Lütfiye Kılıç		
Mehmet Aydıngülü
Sezai Doğan		

TÜRKAK Baş Denetçi
TÜRKAK Denetçi
TÜRKAK Denetçi
TÜRKAK Denetçi
TÜRKAK Denetçi
TÜRKAK Denetçi
TÜRKAK Stajer Denetçi

Ali Ekber Çakar		
OYK Başkanı
Yunus Yener		
OYK Sekreter Üyesi
Arife Kurtoğlu		
Oda Müdürü
Evren Sağ		
PBK YK Üyesi
PBK Kalite Yönetim Temsilcisi
Can Öztürk		
Fatma Kahraman		
PBK Yöneticisi
Sinem Büyükbenli		
PBK Sorumlusu
Figen Özer 		
PBK Sekreteri
Sinan Özgöz		
PBK Temsilcisi
Özge Deniz Aydemir
PBK Temsilcisi
Emre Kıral		
PBK Temsilcisi
Meriç Aras		
PBK Temsilcisi
Burak Bayraktaroğlu
PBK Sınav Yapıcısı
Ersan Gönül 		
PBK Sınav Yapıcısı
Mustafa Sıkıcı		
PBK Sınav Yapıcısı
Levent Tanrısever
PBK Sınav Yapıcısı
Berna Kahraman		
PBK Sınav Yapıcısı
Kayhan Uzmanoğlu
PBK Sınav Yapıcısı
Nuray Öz		
PBK Sınav Yapıcısı
Recai Ocak		
PBK Sınav Yapıcısı
Denetimler sonrasında bulunan uygunsuzluklara ilişkin
düzeltici faaliyetlerin tamamlanmasının ardından TÜRKAK Yönetim Kurulu kararı ile mevcut akreditasyon
kapsamına Tahribatsız Muayene Personeli seviye 1 ve seviye 2 (UT, PT, MT, VT) Belgelendirme Programının ve
MYK Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı seviye3, Direnç
Kaynak Ayarcısı, Endüstriyel Boru Montajcısı alanlarının
eklenmesi beklenmektedir.
bülten 230
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Basın Açıklamaları

CADI AVINA, HUKUK DIŞI İHRAÇLARA SON!
MEHMET SARICA VE MESLEKTAŞLARIMIZ GÖREVLERİNE
İADE EDİLMELİDİR
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 18 Temmuz 2017 tarihinde “Cadı Avına, Hukuk Dışı İhraçlara Son. Mehmet
Sarıca Arkadaşımız ve Meslektaşlarımız Görevlerine İade Edilmelidir” başlıklı yazılı bir açıklama yaparak
KHK’lere karşı mücadele çağrısı yaptı.

Bilindiği üzere 15 Temmuz darbe girişiminin ardından
darbe ve darbecilerle ilgisi olmayan ilerici, demokrat
kesimler de hedeflenerek adeta bir cadı avı yürütülmektedir. Bu durum meslektaşlarımıza da yansımıştır.
Bunun son örneği 14 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
ile yapılan kamudan ihraçlarda görülmektedir.
TMMOB’nin önceki dönem Denizli İl Koordinasyon
Kurulu Sekreterliği görevini yapan ve halen Odamızın
Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri olan Mehmet
Sarıca arkadaşımız, Kasım 2016’da Denizli Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevinden keyfi bir şekilde açığa
alınmış, son KHK ile de görevinden tamamen uzaklaştırılmıştır. İhraç edilenler arasında, üst birliğimiz
TMMOB’ye bağlı Odalarımızın bazı Şube yönetim kurulu üyeleri ve başkanları da bulunmaktadır.

Bilindiği üzere iktidar, Olağanüstü Hali, kendisine muhalif olan tüm kesimler üzerinde baskı ve sindirme
amacıyla kullanmaktadır.
Kamuoyu tarafından bilinmelidir ki, görevinden uzaklaştırılan arkadaşımız Mehmet Sarıca ve TMMOB
örgütlülüğü içinde yer alan mühendis, mimar, şehir
plancısı arkadaşlarımız, ömürleri boyunca darbelere
karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz darbe girişimine
karşı çıkmış, emek ve demokrasi mücadelesinde aktif
bir şekilde yer almışlardır. Görevlerinden uzaklaştırılmalarının gerçek nedeni, haksızlıklara, adaletsizliklere,
sömürü ve rant ilişkilerine aktif şekilde karşı çıkmalarıdır.
Her zaman darbelere ve dikta rejimlerine karşı duran
Odamız ve TMMOB’nin örgütlü üyeleri olan meslektaşlarımıza yönelik cadı avına son verilmesi ve arkadaşlarımızın görevlerine iade edilmesi gerekmektedir.
Amacından saptırılarak baskı ve korku rejimine dönüştürülmüş olan Olağanüstü Hal uygulaması derhal kaldırılmalı; yarattığı toplumsal tahribata, giderek büyüyen
KHK’lere son verilmelidir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, Mehmet
Sarıca arkadaşımız, ihraç edilen TMMOB örgütlülüğü
içindeki meslektaşlarımız ve bütün ilerici, demokrat
insanlarla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna
duyuruyor, hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanmasını
istiyor, yanlış ve mesnetsiz ihraçların derhal durdurulmasını istiyoruz.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri 		
Odası Başkanı
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Basın Açıklamaları

PAMUKOVA “KAZASININ” NEDENİ OLAN MESLEKİ VE BİLİMSEL
POLİTİKALARIN TASFİYESİ, FACİANIN 13. YILINDA DEVAM EDİYOR
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 41 yurttaşımızın ölümü ve 81 yurttaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan Pamukova
“Kazası”nın 13. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.
Toplumsal refah odaklı kalkınma anlayışının vazgeçilmez parçası, sağlıklı, nitelikli bir ulaşım politikasıdır. Ulaşım sisteminin en önemli öğelerinden biri ise kuşkusuz
demiryollarıdır. Ülkemizde bundan tam 13 yıl önce 22
Temmuz 2004 tarihinde 41 yurttaşımızın ölümü, 81
yurttaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan Pamukova “Kazası”, ulaşım ve özelde demiryolu politikalarındaki sorunlara ayna tutmaya devam etmektedir.
Güvenilir, dengeli, ülke ve toplum çıkarlarını gözeten bir
ulaşım sistemi ihtiyacı bugün ülkemizde her zamankinden daha fazla hissedilmektedir. Ancak ulaşım politikaları
aksi yöndedir. Ulaşım sistemi her geçen gün daha dengesiz, güvenliksiz, pahalı ve sağlıksız bir yapıya sürüklenmektedir. Bu nedenle Odamız, her yıl olduğu gibi bu
yıl da Pamukova “Kazası”na yol açan nedenlere ve demiryolu politikalarına dikkat çekme gereği duymaktadır.
Onlarca yurttaşımızın ölümüne ve yaralanmasına neden
olan bu “kaza’, zemin etüdü çalışmalarının yapılmayışı
ve mühendislik hizmetlerinin gereklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle gerçekleşmişti. Yerine getirilmeyen
bu sorumlulukların ardındaki çarpık politikalara, Odamız
tarafından iki yılda bir periyodik olarak güncellenen ve
sonuncusu 2016 yılında yayımlanan Ulaşımda Demiryolu
Gerçeği Raporu’nda işaret edilmiştir. Raporumuzda da
tespit edildiği üzere:
- Demiryolları 1950’lerden itibaren karayolu ağırlıklı ulaşım politikaları nedeniyle ikinci plana itilmiştir. Konvansiyonel hatların yüzde 40’ı; toplam demiryollarının yüzde
37’si Cumhuriyetin ilanından önce yapılmıştır. 1923–
1950 yılları arasında yılda ortalama yaklaşık 139 km olmak üzere toplam 3 bin 193 km demiryolu inşa edilirken,
1950 yılından sonra yılda ortalama 52 km demiryolu inşa
edilmiştir.
- 1950 yılında 9 bin 204 km olan toplam demiryolu hattı uzunluğu 2016 yılı sonunda, yüksek hızlı tren hattı da
dâhil olmak üzere, 12 bin 485 km’dir. Yani 66 yılda yalnızca 3 bin 281 km demiryolu yapılmıştır.
- 1923–1950 yılları arasındaki Türkiye’nin olanakları ve

teknolojisi ile günümüz Türkiye’sinin olanakları ve teknolojisi karşılaştırıldığında, demiryollarına yarım asrı aşkın
bir süredir neredeyse ray döşenmediği görülmektedir.
- 2009 yılında 397 km olan yüksek hızlı tren hat toplamı 2012/2013’te 888 km’ye, 2014 yılında 1.213 km’ye
yükselmiştir. 2016 yılı sonunda hat uzunluğu yine 1.213
km’dir. Yüksek hızlı tren politikası, yolcu taşıma ağırlıklı,
sorunlu ve imaj politikası eksenli olarak uygulanmaktadır.
- Demiryolu yolcu ve yük taşımacılığında olağandışı bir
gerilemeye yol açılmıştır. 1950 yılında demiryolu taşıma
oranları yolcuda yüzde 42, yükte yüzde 78 iken, bugün
demiryolu taşımacılığı yolcuda yüzde 1,1’e yük taşımacılığında yüzde 4,6’ya gerilemiş; karayolu taşımacılığı ise
yolcuda yüzde 89,5’e, yükte yüzde 89,8’e yükselmiştir.
TCDD’nin yapmakla yükümlü olduğu başlıca işler, zamanında; demiryollarını, kendisine bağlı liman, rıhtım ve
iskeleleri işletmek, genişletmek, yenilemek; tamamlayıcı
işler olarak gerektiğinde demiryolları taşımacılığını tamamlayıcı nitelikteki feribot dahil, her türlü deniz ve kara
taşımacılığı yapmak; çeken ve çekilen araç ve gereçler ile
benzerlerini yapmak ve yaptırmak; görevlerinin gerektirdiği ambar, antrepo, depo ve benzeri tesisler ile yolcu
ihtiyaçları için gerekli tesisleri kurup işletmek; yurt içinde
ve dışında yapılmakta ve yapılacak olan demiryolu inşaatlarını üstlenmek yükümlülükleri olarak tanımlanmıştır.
Bugün yapılan ise bu kamucu yaklaşımın tasfiyesidir.
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı AŞ Genel Müdürlüğü’nün
kurulmasına ilişkin kanun; taşınmazların satışı, özelleştirmelerle ve demiryolu çalışanlarının geleceği ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. Kısaca, TCDD parçalanarak şirketleştirilmiş, kamu hizmeti anlayışı yerine
serbest piyasa gereklerini gözeten bir model esas alınmış, TCDD’nin taşınmazları satılmaya başlanmış, çalışanlar güvencesiz çalışma biçimlerine tabi kılınmıştır. Sayıştay raporlarına yansıdığı üzere TCDD zarar etmektedir.
Kamu-toplum yararı eksenli ulaşım hakkı, kara ve havayolundan sonra demiryolunun ticarileştirilmesi ve piyasaya açılması süreci ile tasfiye edilmektedir.
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Basın Açıklamaları

Bu yanlış politikalara alternatif önerilerimiz
aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
- Ulaştırmanın bütünü ve demiryollarında; altyapı, araç,
arazi, tesis, işletme ve taşınmazlara yönelik bütün özelleştirmeler, belediyeler ile üçüncü şahıslara devirler durdurulmalıdır.
- Ciddi bir “Ulaştırma Ana Planı” yapılmalı; bu plan kapsamında, demiryolu, denizyolu, havayolu ve karayolu için
ayrı ayrı ana planlar hazırlanmalıdır.
- Ulaşım politikaları karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu taşımacılığının, seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve
hızlı, tek bir taşıma zinciri oluşturacak şekilde entegre
edilmesini içeren Kombine Taşımacılığa yönelim ekseninde belirlenmelidir.
- Tüm ulaşım modları arasında uyum sağlanarak yük ve
yolcu taşımada ağırlık demiryolu taşımacılığına verilmeli,
demiryolu taşımacılığı planlı olarak geliştirilmelidir.
- Gerekli altyapı, bakım, yenileme çalışmaları eşliğinde
eski hatlarda “sürat demiryolu” projelerine yönelinmeli;
yeni altyapı ve yüksek standartlı yeni hat yapımına dayanmayan “hızlı/hızlandırılmış tren” projeleri durdurulmalı;
bu konuda meslek odaları, sendikalar, uzmanlar, bilim
insanları ve üniversitelerin görüş ve uyarıları mutlaka dikkate alınmalıdır.
- Yeni raylı sistemlerin mevcut ulaşım ağları ile entegrasyonu sağlanmalı, kentlerde başta metro olmak üzere hafif raylı sistemler yaygınlaştırılmalıdır.
- Ulaştırma master planlarında, birim enerji tüketimi
daha düşük demiryolu ve denizyolu sistemlerine öncelik verilmeli, mevcut sistemler kapasite ve verimlilikleri
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geliştirilerek kullanılmalı; ulaşımda petrol bağımlılığının
azaltılması hedeflenmeli; mevzuat bu doğrultuda gözden
geçirilmelidir.
- TCDD’nin parçalanarak işlevsizleştirilmesi, siyasi kadro
atamaları ve her düzeydeki uzman kadro kıyımına son
verilmelidir. TCDD’nin personel açığı siyasi değil mesleki
ve teknik ölçütler içinde giderilmeli; “performansa göre
ücret”, “toplam kalite yönetimi” vb. uygulamalar kaldırılmalıdır.
- TCDD, nitelikli personel yetiştirilmesi için üniversiteler
ve meslek odalarıyla işbirliği yapmalı, meslek içi eğitim
geliştirilmeli, kapatılan meslek liseleri yeniden açılmalıdır.
- Hizmet dışı bırakılan bakım-tamir atölyeleri ve bütün
tesisler yeniden işlevli kılınmalıdır.
- TCDD’nin borçlandırılması ve zarar ettirilme politikası
terk edilmelidir.
- TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ gibi TCDD fabrikaları, lokomotif ve vagon üretecek teknik düzeye getirilmeli, montaj değil üretim esaslı bir yapıya sahip olmalı;
demiryolu yan sanayisine (ray, tekerlek vb.) yatırım yapılmalıdır.
- Demiryolu modlarındaki atıl kapasitelerin değerlendirilmesi için işletme iyileştirmeleri yapılmalı; demiryolu
hatları ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarılarak yeniden
yapılandırılmalı; ulaşım güvenliğini etkileyen hatlar en kısa
sürede onarılmalı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimleri karşılanmalıdır.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basında Odamız

basında odamız

Temmuz 2017

Odamız tarafından İzmir Şube yürütücülüğünde 19-22
Nisan 2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen 13. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuarı,
Termoklima Dergisi’nde “Aldağ A.Ş. yeni nesil ürünlerini,
teskon+Sodex fuarında sergiledi” ve Doğalgaz Tesisat
Klima Dergisinde “ALDAĞ, ürünlerini + S0DEX Fuarı’nda
sergiledi” başlıklarıyla haber yapıldı.
Odamız tarafından İzmir Şube yürütücülüğünde 22-25 Kasım
2017 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek olan VIII.
Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi HPKON2017,
Hidrolik Pnömatik Dergisinde “VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik
Kongresi ve Sergisi’nin hazırlıkları devam ediyor” başlığıyla
haber yapıldı.

01.07.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı “6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Yasası Kabul Edileli Beş Yıl Oldu Ancak İş
Cinayetlerinden Ölümler Önceki 6 Yıla Göre Yüzde 154 Arttı”
başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “ISG Yasası ölümleri
engelleyemedi,” Evrensel Gazetesinde “Patronun yükümlü
olmadığı sistem ölümleri engellemez,” Ankara Son Söz
Gazetesinde “MMO/Çakar: İş güvenliği yasasından sonra
ölümler arttı” ve Aydınlık Gazetesinde “İş cinayetleri 5 yılda
yüzde 154 arttı” başlıklarıyla haber yapıldı.

01/25.07.2017
LPG’li araçlarda kamusal denetimin ortadan kaldırılmasına
ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği,
Antalya Hilal Gazetesinde “Yetkili firmalar verecek,”
(04.07.2017) Yeni Karaman Gazetesinde “Araç imal
tadıl montaj yönetmeliği değişti,” Hürses Gazetesinde
“ Bakanlıktan LPG’li araç sahiplerine müjde,” Son Haber
Gazetesinde “LPG’li araçlarda denetim kalkıyor,” Ordu
Güncel Gazetesi, Takip, Manisa Olay, Osmaneli Haber
(06.06.2017) Altınova, Boğazlıyan Haber, Giresun Gündem,
Ekip, Akdeniz Gazetesi, (07.07.2017) Safranbolu’da Son Söz,
İstanbul Gazetesi, Hudut Yeni Bozüyük Gazetelerinde “LPG’li
araçlar için önemli uyarı,” Enerji Petrol Gaz Gazetesinde
“LPG’li araçlara rapor düzenlemesi,” (08.07.2017) Hürses
Gazetesinde “‘LPG’li araçlarla ilgili yönetmelik değişikliği

denetimi zorlaştırır,” Karabük Postası ve (13.07.2017) ve
Güzel Vatan Gazetelerinde “LPG’li araçlar için önemli uyarı,”
(25.07.2017) Beş Eylül Gazetesinde “ Sızdırmazlık raporu
kalkıyor” ve Enerji Petrol Gaz Gazetesinde “ LPG’li araçlara
rapor düzenlemesi” başlıklarıyla haber yapıldı.

12/31.07.2017
Odamız tarafından Mersin Şube yürütücülüğünde 22-23
Eylül 2017 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenecek olan
VII. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi,
Güney Gazetesinde “Güneş Sempozyumuma destek tekim
kabul edildi” ve (31.07.2017) Yeni Güney Gazetesinde
“Yenişehir’den “7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumuma
tam destek” başlıklarıyla haber yapıldı.

12.07.2017
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin’in Evrensel Gazetesi
Muhabiri Tamer Arda Ersin’e çalışma saatlerine ilişkin
verdiği demeç, “İşçinin can güvenliği için çalışma saatleri
düzenlenmeli” başlığıyla haber yapıldı.

18.07.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı “İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği Oda Raporu’na Göre İş Kazalarında Vahim
Artışlar Var” başlıklı açıklama, Adana Çukurova Metropol
Gazetesinde “Raporlar oldukça üzücü gerçeklere imza atıyor”
başlığıyla haber yapıldı.

19.07.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı “Cadı Avına,
Hukuk Dışı İhraçlara Son Mehmet Sarıca Arkadaşımız
ve Meslektaşlarımız Görevlerine İade Edilmelidir” başlıklı
açıklama Evrensel Gazetesinde “MMO: Meslektaşlarımız
göreve iade edilsin” başlığıyla haber yapıldı.

22.07.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı “Pamukova Kazasının
Nedeni Olan Mesleki ve Bilimsel Politikaların Tasfiyesi,
Facianın 13. Yılında Devam Ediyor” başlıklı açıklama, BirGün
Gazetesinde “13 yıl geçti sorunlar değişmedi” ve Evrensel
Gazetesinde “Ulaşım sisteminde güvenlik yok tasfiye var”
başlıklarıyla haber yapıldı.
bülten 230
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Basında Odamız

1 Temmuz 2017 Evrensel

1 Temmuz 2017 BirGün

12 Temmuz 2017 Evrensel

Temmuz 2017 Termoklima Dergisi

Temmuz 2017 Hidrolik Pnomatik Dergisi
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18 Temmuz 2017 Çukurova Metropol

1 Temmuz 2017 Son Söz

MİEM Kurslarımız

Temmuz 2017'de MİEM Kurslarına Katılım
Temmuz ayı boyunca 17 şubemizde, 13 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 1348 kişi katıldı.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama
Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sıınavı
Doğalgaz İç Tesisat
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

Tarihi
10-11 Temmuz 2017
24-25 Temmuz 2017
28-29 Temmuz 2017
14-16 Temmuz 2017
1-9 Temmuz 2017
6-9 Temmuz 2017
6-9 Temmuz 2017
14-16 Temmuz 2017
15-23 Temmuz 2017
27-30 Temmuz 2017
27-30 Temmuz 2017
23 Temmuz 2017
5-8 Temmuz 2017
3-6 Temmuz 2017
4 Temmuz 2017
5 Temmuz 2017
5 Temmuz 2017
7 Temmuz 2017
7 Temmuz 2017
7 Temmuz 2017
8 Temmuz 2017
10 Temmuz 2017
10 Temmuz 2017
10 Temmuz 2017
11 Temmuz 2017
11 Temmuz 2017
11 Temmuz 2017
11 Temmuz 2017
11 Temmuz 2017
12 Temmuz 2017
12 Temmuz 2017
12 Temmuz 2017
12 Temmuz 2017
13 Temmuz 2017
13 Temmuz 2017
13 Temmuz 2017
13 Temmuz 2017
13 Temmuz 2017
13 Temmuz 2017
14 Temmuz 2017

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

Katılımcı Sayısı
24
24
22
16
17
18
26
30
19
17
21
8
13
16
19
5
13
13
8
19
20
19
11
16
23
7
22
16
17
16
14
17
18
23
17
5
7
17
10
19
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Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

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

Mekanik Tesisatı

Şantiye Şefliği
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15 Temmuz 2017
15 Temmuz 2017
15 Temmuz 2017
17 Temmuz 2017
17 Temmuz 2017
17 Temmuz 2017
17 Temmuz 2017
17 Temmuz 2017
18 Temmuz 2017
18 Temmuz 2017
19 Temmuz 2017
19 Temmuz 2017
19 Temmuz 2017
19 Temmuz 2017
20 Temmuz 2017
20 Temmuz 2017
20 Temmuz 2017
21 Temmuz 2017
21 Temmuz 2017
24 Temmuz 2017
25 Temmuz 2017
25 Temmuz 2017
25 Temmuz 2017
26 Temmuz 2017
27 Temmuz 2017
27 Temmuz 2017
28 Temmuz 2017
21 Temmuz 2017
12-14 Temmuz 2017
14-16 Temmuz 2017
18-20 Temmuz 2017
12-16 Temmuz 2017
3-9 Temmuz 2017
3-9 Temmuz 2017
10-16 Temmuz 2017
10-17 Temmuz 2017
17-23 Temmuz 2017
24-30 Temmuz 2017
5-7 Temmuz 2017
7-9 Temmuz 2017
10-12 Temmuz 2017
12-14 Temmuz 2017
12-14 Temmuz 2017
13-15 Temmuz 2017
25-27 Temmuz 2017
28-30 Temmuz 2017

Kayseri Şube
Konya Şube
Gaziantep Şube
Trabzon Şube
Mersin Şube
Denizli Şube
Ankara Şube
Kocaeli Şube
Trabzon Şube
Adana Şube
Denizli Şube
Trabzon Şube
Kocaeli Şube
Zonguldak Şube
Adana Şube
İstanbul Şube
Kayseri Şube
İzmir Şube
Kayseri Şube
Denizli Şube
Antalya Şube
Samsun Şube
Denizli Şube
Ankara Şube
İstanbul Şube
Bursa Şube
İzmir Şube
Ankara Şube
Kayseri Şube
İstanbul Şube
Ankara Şube
Bursa Şube
Kocaeli Şube
Bursa Şube
İstanbul Şube
Konya Şube
İzmir Şube
Ankara Şube
Samsun Şube
İstanbul Şube
Konya Şube
Samsun Şube
Ankara Şube
Kocaeli Şube
Bursa Şube
İstanbul Şube
Toplam

17
15
16
11
16
26
7
5
13
11
11
16
12
10
22
11
10
15
15
12
16
18
7
16
14
14
8
9
15
26
31
7
5
20
16
15
14
23
19
22
14
18
17
11
24
16
1.348
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Ağustos 2017 MİEM Kurs Programı
Ağustos 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 Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sınavı

Doğalgaz İç Tesisat*
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

Ankara Şube

4 Ağustos 2017

14-15 Ağustos 2017

İstanbul Şube

16 Ağustos 2017

15-16 Ağustos 2017

İzmir Şube

17 Ağustos 2017

1-3 Ağustos 2017

Eskişehir Şube

4 Ağustos 2017

5-7 Ağustos 2017

Ankara Şube

8 Ağustos 2017

18-20 Ağustos 2017

İstanbul Şube

21 Ağustos 2017

3-6 Ağustos 2017

Adana Şube

6 Ağustos 2017

3-6 Ağustos 2017

İstanbul Şube

7 Ağustos 2017

8-11 Ağustos 2017

Bursa Şube

12 Ağustos 2017

22-25 Ağustos 2017

Bursa Şube

26 Ağustos 2017

5 Ağustos 2017

Ankara Şube

5 Ağustos 2017

6 Ağustos 2017

Ankara Şube

6 Ağustos 2017

19 Ağustos 2017

Ankara Şube

19 Ağustos 2017

20 Ağustos 2017

Ankara Şube

20 Ağustos 2017

10-13 Ağustos 2017

İstanbul Şube

14 Ağustos 2017

14-17 Ağustos 2017

Ankara Şube

18 Ağustos 2017

24-27 Ağustos 2017

İzmir Şube

28 Ağustos 2017

19-22 Ağustos 2017

Ankara Şube

23 Ağustos 2017

1 Ağustos 2017

Antalya Şube

10 Ağustos 2017

İstanbul Şube

19-20 Ağustos 2017

Ankara Şube

21 Ağustos 2017

1-3 Ağustos 2017

Denizli Şube

4 Ağustos 2017

1-3 Ağustos 2017

İzmir Şube

3 Ağustos 2017

24-26 Ağustos 2017

Eskişehir Şube

26 Ağustos 2017

25-27 Ağustos 2017

İstanbul Şube

27 Ağustos 2017

7-11 Ağustos 2017

İzmir Şube

11 Ağustos 2017

14-18 Ağustos 2017

Ankara Şube

18 Ağustos 2017

Mekanik Tesisat

7-13 Ağustos 2017

İstanbul Şube

14 Ağustos 2017

Soğutma Tesisatı

22-23 Ağustos 2017

Ankara Şube

24 Ağustos 2017

Havalandırma Tesisatı

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (5 Gün)

Şantiye Şefliği
Yangın Tesisatı
*

Tarihi
2-3 Ağustos 2017

11-13 Ağustos 2017

Eskişehir Şube

13 Ağustos 2017

18-20 Ağustos 2017

İstanbul Şube

20 Ağustos 2017

18-20 Ağustos 2017

İzmir Şube

21 Ağustos 2017

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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TMMOB’den

GERİCİLİĞE KARŞI EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, LAİKLİK, DEMOKRASİ
VE ADALET KAZANACAK
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 2 Temmuz Sivas Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle bir basın
açıklaması yaptı.
24 yıl önce, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Sivas’ta Madımak
Oteli’nde yakılarak katledilen ilerici, yurtsever, demokrat
sanatçı, yazar ve ozanlarımızı sevgi ve saygıyla anıyoruz.
Biliyoruz ki Madımak Oteli’nde, 33 canı yakarak katleden
ve bu katliamın arkasında duranlar; gericiliğin, aydınlanma ve bilim düşmanlığının bugün de sürmesini isteyenlerdir. Ülkemizin bu zamana kadar yaşadığı 1969 Kanlı
Pazar, 1977 2 Mayıs, 1978 Maraş, 1980 Çorum, 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak, 10 Ekim Ankara katliamları
tümüyle dinci-mezhepçi gericilik ve milliyetçiliğin eliyle
gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizde gericilik; aydınlanmaya, ilerici düşünceye,
demokrasiye, emeğe karşı her zaman tahammülsüz ve
saldırgan olmuş; bu saldırganlık ülkemizin tarihini bir katliamlar tarihine çevirmiştir. Kitle katliamlarının dışında;
Bedrettin Cömert’ten Turan Dursun’a ve Hrant Dink’e
varana kadar birçok ilerici, demokrat gerici faşizm tarafından katledilmiştir. Emperyalizmin ve yerli gericiliğin
kışkırttığı çağdışı şeriatçı yapılar, toplu katliamlarla ülkemizi ve bölgemizi kana bulamıştır.
Sivas’ta 33 canımızı katleden gericilik, her geçen gün tırmandırılmaktadır. Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve halkımız bugün çok yönlü, şiddetli bir saldırı altındadır. Başta
eğitim alanı olmak üzere tüm kamusal alanlarda dinselleştirme hakim kılınmaktadır. Din üzerinden toplumsal
düşmanlık körüklenmekte; mezhepçilik iç ve dış siyasette savaş eksenli bir hat oluşturmak için kullanılmaktadır.

SİVAS KATLİAMINDA HAYATINI
KAYBEDENLER ANILDI
24 yıl önce 35 kişinin yakılarak öldürüldüğü Sivas katliamı çeşitli kentlerde düzenlenen etkinliklerle bir kez daha
lanetlendi. Ankara’da Kurtuluş kavşağında toplanan binlerce kişi Madımak Otel’de yakılarak katledilenlerin fotoğraflarını taşıyarak Kolej Meydanı’na yürüdü. TMMOB
yöneticileri ve üyeleri de mitinge geniş katılım sağladı.
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Türkiye’de bağımsızlık, laiklik, aydınlanma, demokrasi,
eşitlik özgürlük ve adalet talepleri büyütülen bu gericiliğe
ve katliamlara karşı her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Tüm halk kesimleri tarafından bu talepler için
sürdürülen mücadelede TMMOB, emeğin, eşitliğin ve
adaletin tarafında olan herkesle dayanışma içindedir.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye tarihinin her evresinde çeşitli alt eğilimler ve biçimler altında
yayılmasını sürdüren gericiliği kendi karanlığında bir kez
daha lanetlemektedir.
İnsanlarımızın, aydınlarımızın katledilmediği, düşüncenin
suç sayılmadığı, düşüncelerinden dolayı insanların öldürülüp yakılmadığı; eşit, özgür, laik, demokratik “Başka
bir Türkiye” için mücadele kararlılığımızı bir kez daha
belirtiyoruz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YILLARDIR KURUMLARIMIZ ARASINDA
SÜRDÜRÜLEN İŞBİRLİĞİNİ TEK TARAFLI OLARAK BİTİRMİŞTİR
TMMOB, KAMU VE MESLEKTAŞ YARARLARINA AYKIRI OLAN BU KARARI
KABUL ETMEMEKTEDİR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB ve SGK arasında imzalanan asgari ücret
protokolünün SGK tarafından tek taraflı iptaline ilişkin 4 Temmuz 2017 tarihinde bir basın toplantısı
düzenleyerek konuyu kamuoyu ile paylaştı.
Birliğimiz ile T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
arasında, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretli
çalıştıkları sektörlerde kayıt dışı istihdamı önleme amacıyla 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü SGK tarafından 09.06.2017 tarihinde tek taraflı
olarak feshedilmiştir.
Feshedilen protokol gereği Birliğimiz, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için belirlediği asgari
ücreti her yıl Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na
iletmekte ve uygulanmak üzere bağlı meslek odaları ile
kamuoyuna duyurmaktaydı. Ücret belirlemesinde ağırlıklı olarak kamu kurumlarında yeni işe başlayan mühendis,
mimar ve şehir plancılarının ücreti dikkate alınmaktaydı.
Sosyal Güvenlik Kurumu, imzalandığı tarihten bugüne sorunsuz olarak uygulanmakta olan protokolü, “yürütülen
iş ve işlemlere esas teşkil eden mevzuatta önemli değişiklikler yaşandığı” gerekçesiyle revize etmek istemiştir.
Aslında, protokolün imzalandığı 2012 yılından günümüze,
protokol değişikliğini gerektirecek herhangi bir mevzuat
değişikliği bulunmamaktadır.
Tarafımıza iletilen revize protokol taslağı incelendiğinde,
mevcut protokolün esasını oluşturan “TMMOB’nin asgari ücret belirlemesi” ve “kurumun mühendis, mimar ve
şehir plancılarına ödenecek ücretlerin bu asgari seviyenin
altında olmaması için gerekli tedbirleri alması” hükümleri
çıkarılarak protokolün içinin boşaltılmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu nedenle revize protokol taslağı Birliğimizce
kabul edilmemiştir.
SGK’nın yazısında yer alan “kurumumuzun amacı, 4857
sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari ücrete alternatif bir ücret seviyesi
belirlemek veya arz talep ilişkisi sonucunda piyasa tarafından belirlenen ücret seviyelerine müdahale etmek de-

ğil, sigortalıların kurumumuza gerçek ücretleri üzerinden
bildirilmesini sağlamaktır” ifadesi esas niyeti açıkça ortaya
koymaktadır. Böylece SGK, kendisi ile TMMOB arasında
belirlenen asgari ücreti değil, işveren/sermaye piyasasının serbestçe belirlediği farklı ve “gerçek”, yani “düşük”
ücretleri esas almayı; kamu yararı ve meslektaşlarımızın
korunması gerekliliklerinden uzaklaşmayı tercih etmiştir.
Diğer yandan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari ücretin, lisans düzeyinde eğitim almış mühendis, mimar ve şehir plancısı meslek
mensuplarının almakta oldukları ücret bağlamında gerçek durumu yansıtan ve insani gereksinimleri karşılayan
bir rakam olmadığı bilinmektedir.
Asli görevi çalışanların haklarını ve sosyal güvencelerini
korumak üzere ilgili usul ve esasları düzenlemek olan
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, mevzuattaki yetersizliğe
sığınarak işbirliğinden kaçınması değil, meslek kuruluşları
ile birlikte çalışarak bu eksikliği gidermeye yönelik çalışmalar yapması beklenir.
TMMOB bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler
yaparak kurumu bu son derece yanlı ve yanlış kararından
döndürmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştır. Zira
görüşülen yetkililer, işveren kesimleri tarafından kuruma
büyük bir baskı uygulandığını, bakanlık üst düzey bürokrasisinin bu durumdan rahatsız olduğunu açıkça söylemektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu, maalesef bizlerin, yani emekçilerin taleplerini dikkate almak yerine, patronların ve
parlamentodaki temsilcileri olan hükümet yetkililerinin,
bakanların baskılarına boyun eğerek, yüzbinlerce mühendis, mimar şehir plancısının almış oldukları eğitim ve
verdikleri hizmetin niteliğini hiçe saymıştır. Mühendis,
bülten 230
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mimar ve şehir plancılarını düşük ücretlerle çalışmaya ve
sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle güvencesiz
bir geleceğe mahkûm etmiştir.
Belirtmek isteriz ki, kuruluş amacı “sosyal sigortalar ile
genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına
almak” olan SGK’nın bu kararı kendi tarihinde kara bir
leke olarak yer alacaktır.
Öte yandan bünyesinde “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele” adında bir birimi bulunan ve “…kayıt dışı çalışmanın
önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve
her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri
denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği
yapmak, projeler oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak”
konusunda yasa ile görev ve yetki verilen SGK; kuşku yok
ki kayıt dışılığın yalnızca sigortasız işçi çalıştırmak olmadığını, çalışanların aldığı gerçek ücret üzerinden sigorta
pirimi ödememenin de bir çeşit kayıt dışılık olduğunu iyi
bilmektedir.
Bu protokolün feshi nedeniyle devlet ciddi bir gelir kaybına uğratılacak ve vergi kaçakçılığı teşvik edilecektir.
TMMOB ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile yürütülen işbirliğini geliştirerek daha ileriye
götürmesi gereken SGK yetkilileri protokolü feshederek
suç işlemektedir.
“Protokolün Feshi” başlıklı protokolün 6. maddesi “İş
bu Protokol maddelerinde belirtilen hükümleri, yasal ve
idari işleri düzenleme gerekçesiyle yeni bir protokol yürürlüğe girdiğinde kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.
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Ancak taraflar anlaşarak da bu protokolü feshedebilirler.” şeklindedir. Gelinen aşamada taraflar arasında yeni
bir protokol yürürlüğe girmemiştir ve protokol feshi konusunda Birliğimiz ile bir anlaşmaya varılmamıştır. SGK
imza attığı protokolün hükümlerini de çiğneyerek, hukuksuz biçimde tek taraflı olarak protokolü feshetmiştir.
Bilinmelidir ki TMMOB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
bu kararını kabullenmeyecektir! Birliğimiz nasıl ki, üyelerimizin çalışma hayatını olumlu yönde etkilemesi öngörülen işbirliği protokolünü imzalandığı 2012 yılında tüm
üyelerine duyurmuşsa, “tek taraflı fesih” kararını da aynı
şekilde duyurmayı ve bu yanlış adımdan bir an önce geri
dönülmesi için tüm örgüt birimlerini mücadeleye çağırmayı bir zorunluluk olarak görmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na sesleniyoruz; sosyal güvenlik toplumun
tüm bireyleri için temel bir haktır. 500.000’i aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının ekmeği ile oynamayın,
geleceklerini karartmayın. Bu yanlış karardan bir an önce
geri dönün.
TMMOB, başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli çalışan tüm üyelerimizin kazanılmış haklarını geri dönülmez biçimde yok edecek “tek taraflı fesih” işleminin
geri alınması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması
için mücadele edecektir.
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den

TMMOB SGK PROTOKOLÜNÜN İPTALİNE KARŞI SOKAĞA ÇIKTI
Türkiye genelinde TMMOB’ye bağlı İl Koordinasyon Kurulları, 6 Temmuz 2017 tarihinde SGK İl Müdürlükleri
önlerinde kitlesel basın açıklamaları düzenleyerek; 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolünün SGK tarafından 9 Haziran 2017’de tek taraflı fesedilmesini protesto ettiler.
SGK’nın Ankara Mithatpaşa Caddesi’ndeki binası önünde konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, “Biz bu gömleği giymeyeceğiz” diyerek tüm
mühendis, mimar ve şehir plancılarına mücadele çağrısı
yaptı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Sosyal Güvenlik Kurumu suç işlemektedir. TMMOB olarak
SGK il ve ilçe müdürlükleri önünde, SGK’yı göreve çağırıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun görevi patronların,
sermayenin hakkını savunmak değil, çalışanların emekçinin hakkını savunmaktır” diyerek SGK’nın protokol feshine tepki gösterdi.
Koramaz, sosyal güvenlikle ilgili mevzuat hazırlanırken
çalışanların hukuklarının gözetilmesi gerektiğini belirtti.
Mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının alacakları asgari ücretin piyasa tarafından belirlenecek olmasını
eleştiren Koramaz, “Biz o piyasanın ne olduğunu çok iyi
biliyoruz. O piyasada kiralık işçilik var. Hafta sonu tatillerimizin kaldırılması var. Kıdem tazminatların yok edilmesi
var” dedi. SGK ve onlara emir veren iktidar yetkililerinin
karşılarında 500 bin mühendis, mimar ve şehir plancısını bulacağını vurgulayan Koramaz, “Bilsinler ki bizler bu
haksız uygulamaya evet demeyeceğiz. Mücadele adım
adım büyüyecektir” diye konuştu.

Koramaz, TMMOB ve bağlı meslek odalarının yetkilerinin yavaş yavaş azaltıldığını belirterek, “Rant ekonomisini
üretim ekonomisinin önüne hakim kılarak meslek uygulama alanlarımızı adım adım bitirdiler. Tek taraflı feshedilen kararla SGK’nın ve siyasi iktidarın eğitimli iş gücüne
nasıl baktığını gözler önüne sermektedir. Mimar, mühendis ve şehir plancılarına dayatılan uygulamalar güvencesiz
çalışma ve sefalet ücretidir. Biz bu gömleği giymeyeceğiz.
Bizler bir avuç sermaye kesiminin değil üretenlerin söz
yetki ve karar sahibi olduğu, insanların insanca bir geleceklerinin olduğu bir ülke, dünya istiyoruz” dedi.
Aynı gün ayrıca İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa,
Bolu, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kırklareli, Mersin veTekirdağ’da basın açıklamaları yapıldı.

TMMOB-ODA SEKRETER ÜYELER VE ANKARA İKK TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Oda Sekreterleri ve Ankara İKK “SGK ve TMMOB arasında imzalanan asgari ücret protokolünün
SGK tarafından tek taraflı iptali” gündemiyle 4 Temmuz 2017 tarihinde toplandı.
TMMOB toplantı salonunda yapılan toplantıya; TMMOB
Yöntim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB
Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Genel Sekreter
Yardımcısı Gülsüm Sönmez; Odalardan, Adil Güneş
Akbaş (BMO), Alaattin Ali Yolcu (EMO), Emre Metin
(EMO), Taner Özden (EMO), Bahattin Sarı (İMO), Özgür
Topçu (İMO), Halil Kavak (KMO), Yunus Yener (MMO),
Seyit Ali Korkmaz (MMO), Sinan Tütüncü (MO), Ayşen
Gül Şimşek (MO), Burak Sevim (Peyzaj MO) ve Gözde
Gürdal (ŞPO) katıldı.
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SGK PROTOKOLÜNÜN İPTALİNE İLİŞKİN ÜYELERE MEKTUP
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB ve SGK arasında imzalanan asgari ücret
protokolünün SGK tarafından tek taraflı iptaline ilişkin TMMOB üyelerine açık mektup gönderdi. Mektupta;
mühendis, mimar, şehir plancılarının haklarının gaspedilmesine karşı mücadelede birlikte hareket etme çağrısı
yapıldı.
Sevgili Meslektaşlarımız,
Ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancısı üyelerimiz adına önemli kazanımlarımızdan biri olan, Sosyal
Güvenlik Kurumu ile TMMOB arasında yaklaşık 6 yıldır
bir protokol çerçevesinde sürdürdüğümüz asgari ücrete
ilişkin karşılıklı işbirliği, kurumun protokolü tek taraflı feshetmesi nedeniyle sonlanmış bulunmaktadır.
2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıt dışı ekonomiyi önlemek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında
Birliğimize yaptığı davet üzerine bir dizi toplantılar sonucu çerçevesi ortaklaşa belirlenerek imzalanan protokol;
mühendis ve mimarların ücretlerinin TMMOB tarafından
belirlenerek SGK’ya iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için kurum tarafından gerekli tedbirlerin alınması
esasına dayanmaktaydı.
Protokolün fesih nedeni mevcut protokolün içini tamamen boşaltacak ve anlamsızlaştıracak yeni bir protokol
taslağını kabul etmeye zorlanmamız ve imzalamayı reddetmemizdir.
SGK, 4857 sayılı iş kanununun 39. maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari ücrete alternatif bir ücret olarak
algılandığı gibi bir gerekçeye sığınarak Birliğimizin bildirdiği asgari ücret üzerinden denetim yapmayı bırakmak
istemiştir. Gerekçe inandırıcı değildir, zira protokolün
imzalandığı 2012 yılında da 4857 sayılı kanunun ilgili hükmü yürürlüktedir.
Bilindiği üzere feshedilen protokol uyarınca, bir işyerinde mühendis kodu ile girişi yapılan bir kişinin prime
esas ücretinin TMMOB tarafından belirlenen ücret seviyesinin altında olduğunun görülmesi durumunda SGK
için bu işyeri denetlenmesi gereken işyeri olarak değerlendirilmekteydi. Kurumun sunduğu protokol taslağında
ilgili maddedeki asgari ücretin sınır değer olduğuna ilişkin
ifadeler kaldırılmak suretiyle mühendis kodları”nı işlevsiz
hale getirmek ve denetime esas eşik değer ortadan kaldırılmak istenmiştir.
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Birliğimiz yürütülmekte olan işbirliğinin korunarak ve geliştirilerek devam etmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde görüşmelerde bulunmuş, “ İşçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım,
kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en
az düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak tanımlanan zorunlu asgari ücretin, lisans düzeyinde eğitim almış
mühendis, mimar ve şehir plancısı meslek mensuplarının
almakta oldukları ücret bağlamında reel durumu yansıtan
bir rakam olmadığını anlatmış, ancak kuruluş amacı “sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri
güvence altına almak” olan SGK, kendisi ile TMMOB arasında belirlenen asgari ücreti değil, işveren/sermaye piyasasının serbestçe belirlediği farklı ve “gerçek” yani düşük
ücretleri esas almayı; kamu yararı ve meslektaşlarımızın
korunması gerekliliklerinden uzaklaşmayı tercih etmiştir.
Sosyal güvenlik toplumun tüm bireyleri için temel bir
haktır. Devletin asli görevi sırf birtakım işveren kesimleri
rahatsız oluyor diye doğru ve yerinde bir uygulamayı kaldırmak değil aksine sosyal güvenlik hakkının korunması
için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

TMMOB’den
Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı siz değerli üyelerimizin ücretlerinin SGK’ya eksik bildirimi kayıt
dışı istihdama ve emeklilik haklarınızın gaspına yol açacaktır.
TMMOB ve bağlı odaları 500.000’i aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısı çalışanın piyasa tarafından belirlenmiş düşük ücretlerle çalışmaya mahkum ederek bugününü, reel ücret yerine asgari ücret üzerinden prim
yatırılmasına olanak verdiği için geleceğini karartacak
olan bu tavrını sessizce kabullenmeyecektir.
TMMOB Yönetim Kurulu, başta yeni mezun üyelerimiz
olmak üzere ücretli çalışan tüm üyelerimizin kazanılmış
haklarını geri dönülmez biçimde yok edecek “tek taraflı
fesih” işleminin geri alınması için üye kampanyası yapma
kararı almıştır.
TMMOB örgütlülüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu

yanlış kararından geri dönmesi için gerekli tüm girişimlerde bulunma kararlılığındadır.
Bu kapsamda; 6 Temmuz Perşembe günü İl Koordinasyon Kurullarımız SGK önlerinde yada kent merkezlerinde kitlesel basın açıklamaları yapacaktır. Ayrıca sizlere
ilettiğimiz dilekçe örneği tüm meslektaşlarımız ile SGK’ya
faks yada e-posta yolu ile gönderilecektir.
Şimdi tüm örgüt yöneticilerimize, örgüt birimlerimize
ama en önemlisi siz değerli üyelerimize düşen görev, Çalışma ve Sosyal Bakanlığını ve Sosyal Güvenlik Kurumunu
bu yanlış kararından bir an önce geri dönmeye zorlamak
ve bu kapsamda yürütülecek mücadeleye omuz vermektir.
Saygılarımızla,
Emin KORAMAZ

		

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DARBELERE HAYIR, DİKTAYA SON!
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 15 Temmuz’un 1. yılına
ilişkin olarak 15 Temmuz 2017’de bir basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin üzerinden tam 1 yıl
geçti. Aradan geçen 1 yıllık süreye rağmen ne darbenin
gerçek sorumluları açığa çıkartılabildi ne de darbe hakkındaki soru işaretleri giderilebildi.
Darbe Girişiminin hemen ertesi günü yaptığımız açıklamada, darbelere karşı olduğumuzun altını çizerek,
darbelerin panzehrinin baskı ve istibdat uygulamalarının
artırılması değil, demokrasi ve özgürlüklerin sınırlarının
genişletilmesi olduğuna dikkat çekmiştik. Ne var ki, darbe girişiminden sonra üç aylığına ilan edilen Olağanüstü
Hal Rejimi, AKP’nin olağan yönetim biçimi haline getirildi.
Darbecileri bertaraf etme gerekçesiyle başlatılan
OHAL, tüm muhaliflerin tasfiye edildiği bir cadı avına
dönüştürüldü. Her türden anayasal hak ve özgürlüklerin
askıya alındığı bu dönemde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle 120 bininin üzerinde kamu çalışanı
sorgusuz sualsiz görevlerinden ihraç edildi, dernek ve
kurumların faaliyetleri durduruldu, basın-yayın organları

kapatıldı, mahkemeler zapturapt altına alındı. Anayasa
değişikliği referandumu bile OHAL koşullarında gerçekleştirilerek, seçimlerdeki usulsüzlükler örtbas edildi.
Daha birkaç gün önce bizzat Cumhurbaşkanı, OHAL’i
grevleri ertelemek için kullandıklarını açık biçimde dile
getirdi. Türkiye şu anda muhalif siyasi parti başkanlarının ve milletvekillerinin cezaevlerinden tutulduğu, gazetecilerin yüzlerce yıllık ceza istemiyle yargılandığı, toplumun tüm kesimlerinin baskı altında tutulduğu tam bir
karanlık dönem yaşıyor.
TMMOB olarak dün olduğu gibi bugün de, darbelerin ve
diktatörlüklerin karşısında tutum almaya devam edeceğiz. Baskının, zulmün ve sömürünün hüküm sürdüğü bir
ülke yerine, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın
ve adaletin egemen olduğu bir Türkiye istemiyle mücadelemizi sürdüreceğiz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MİLYONLAR ADALET TALEBİ İLE BULUŞTU
Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla 15 Haziran 2017 tarihinde Ankara’dan başlayan ve on binlerin katıldığı Adalet Yürüyüşü, iki milyon yurttaşın katıldığı mitingle 9 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul Maltepe’de son buldu.
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla Ankara’dan
İstanbul’a başlatılan Adalet Yürüyüşü, 25’inci gününde
Maltepe’de Büyük Adalet Mitingi ile son buldu. Yürüyüşe destek veren on binlerce kişi, Maltepe’de toplanan iki
milyondan fazla yurttaşla birleşti.
8 Temmuz Cumartesi günü, Birliğimize bağlı Odaların
Başkan ve Yöneticileri, şubelerimiz ve temsilciliklerimizin
yöneticileri ve üyelerimizle birlikte, Adalet Yürüyüşü’ne
katılarak Maltepe miting alanına varıştan önceki son bekleme noktasına kadar TMMOB olarak “Ülkemiz, Halkımız, Geleceğimiz için ADALET” pankartı eşliğinde yüzbinlerle birlikte yüründü.
9 Temmuz Pazar miting günü illerden gelen üyeleriyle
birlikte alanda toplanan TMMOB milyonlarla buluşarak
“Adalet” talebini büyüttü.
Siyasi partiler, emek ve demokrasi güçleri, sendikalar,
sivil toplum örgütleri ve sanatçıların yanı sıra Türkiye’nin
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dört bir yanından gelen kadın-erkek, genç- yaşlı yurttaşlar yaşanan hukuksuzlukları, AKP politikalarını protesto
etti ve ‘Adalet’ talep etti.
Miting alanında sahneye çıkan sanatçı Onur
Akın, yürüyüşün sembollerinden olan ‘Bekle Bizi İstanbul’ şarkısını milyonlarla birlikte söyledi. Onur Akın’ın
ardından Zülfü Livaneli sahneye çıkarak türkülerini seslendirdi.

Mitingde Kemal Kılıçdaroğlu 10 maddelik bir
deklarasyon okudu. 10 Madde şöyle;
1- 15 Temmuz darbe girişimini açık bir şekilde lanetliyoruz. 249 şehidimizin aziz hatırası ve 2301 gazimiz için
FETÖ terör örgütünün siyasi ayağı ortaya çıkarılmalı ve
gerçek darbecilerden hesap sorulmalıdır.
2- İktidar tarafından 20 Temmuz’da getirilen OHAL ile
biz buna sivil darbe diyoruz yasama yürütme ve yargı tek
elde toplanmıştır. OHAL bir an önce kaldırılmalıdır.

TMMOB’den
3- Yargıyı siyasetin emrine vermek demokrasiye ihanettir. Kollektif suç gibi insan haklarına aykırı uygulamalardan vazgeçilmelidir.
4- OHAL mağdurlarının yargıya erişim ve sosyal güvenlik
haklarını kısıtlayan tüm uygulamalara son verilmelidir.
5- FETÖ ile hiçbir ilişkisi ile bulunmayan ama sırf hükümete muhalif olduğu için görevlerinden alınan akademisyenler görevlerine dönmeli ve tutuklu milletvekilleri
serbest bırakılmalıdır.
6- Mesleklerini yaptıkları için tutuklu bulunan gazeteciler
serbest bırakılmalıdır.
7- OHAL ortamında ve devlerin tüm imkanları seferber
edilerek yapılan anayasa değişikliği gayrimeşrudur.

Bu bir mühürsüz seçimdir. Türkiye gayrimeşru bir anayasa ile yönetilemez, yönetilmemelidir.
8- Demokratik parlamenter sistem üzerindeki her türlü
vesayet kaldırılmalıdır. Eğitimde laiklik ilkesinin aşındırılmasına son verilmelidir.
9- Sadece hukuk alanında değil toplumsal alanın tüm alanlarında adaletsizlik devam etmektedir. Yoksulluk, yaygın
şiddet, terör gibi sorunlara karşı ortak irade geliştirilmelidir. Toplumsal adaletsizliğin en vahimlerinden olan kadın
hakları konusunda ayrımcılığın önüne geçilmelidir.
10- Son zamanlarda uygulanan saldırgan dış politika ülkemiz içindeki sorunları da kökleştirmiştir. Türkiye coğrafyasındaki tüm halklara kardeşçe yaklaşan adilane bir dış politikaya dönüş yapmalıdır.
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TMMOB KMO YÖNETİCİLERİ HAKKINDA AÇILAN DAVANIN
İKİNCİ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu’nun görevden alınması yönünde açılan davanın ikinci duruşması 10 Temmuz 2017 tarihinde Ankara
Adliyesi Ek Binasında gerçekleştirildi.
AKP iktidarının TMMOB’ye yönelik yürüttüğü politikanın
bir devamı olarak açılan dava, Ankara 24. Asliye Hukuk
Mahkemesinde görüldü.
TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, Oda Yönetim Kurulu
başkanları ve üyeleri, TMMOB ve Oda avukatları duruşmaya katıldı.
Mahkeme, Birliğimize bağlı Odalarımızın ve Oda Avukatlarının müdahillik taleplerini kabul etti.
Davanın üçüncü duruşması, mahkemenin ilgili yasanın
Ek-3 ve Ek-4 maddelerini incelenmesinden sonra görüşülmesi kararı alınarak 25 Eylül 2017 saat 10.00’a verildi.

10 EKİM KATLİAMI DAVASI 4. DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
10 Ekim Ankara Tren Garı Katliamı Davası’nın 4. duruşması 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü başladı.
Duruşmanın ilk gününde, tutuklanan sanıklar hakim karşısına çıkarılırken; katliamda hayatını kaybedenlerin
aileleri, katliam mağdurları da dinlendi.

Mahkeme sürerken avukatların itirazı üzerine mahkeme heyetinden tanıkların SEGBİS yöntemi ile değil asli olarak
mahkemede bulunarak dinlenmesi gerektiği talep edildi. Avukatların itirazı ile davanın seyri açısından tanık olarak dinlenen kişilerin sanıklarla bağlantılı olduğu ortadayken bu kişilere ait dosyaların da Ankara’da görülmekte olan bu dava
ile birleştirilmesi ve tanık olarak ifade veren yine bu kişilerin tutuklanması gerektiği savunuldu. Duruşma esnasında
sanıklar, avukatlara yönelik hakaret ve tehditlerde bulundu.
10 Ekim Davası’nın 4. Duruşmasına TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu,
Emek-Meslek Örgütleri temsilcileri, katliamda yaralananlar ve katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri katıldı.
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TEOMAN ÖZTÜRK’Ü ANDIK
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 1973-1980 yılları arasında başkanlığını yapan, mühendis-mimar
hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında ön saflarda yer alan, TMMOB ile bütünleşen Teoman Öztürk
11 Temmuz 2017 Salı günü, ölümünün 23. yıldönümünde anıldı.

Teoman Öztürk için önce Karşıyaka Mezarlığında bulunan anıt mezarda anma etkinliği gerçekleştirildi,
daha sonra İMO Rüştü Özal Toplantı Salonu’nda “AKP
TMMOB’ye Neden Saldırıyor” başlıklı bir forum düzenlendi.
Teoman Öztürk’ün Karşıyaka Mezarlığında bulunan
anıt mezarı başında gerçekleştirilen anmada konuşan
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Teoman Öztürk’ün çizdiği yolda bugün de mücadelenin devam ettiğini belirtti.
Emin Koramaz’dan sonra Oğuz Türkyılmaz ve Hüseyin

Yeşil söz alarak Teoman Öztürk ile ilgili duygularını aktardı.
Teoman Öztürk anma etkinlikleri anıt mezar anmasından sonra İMO Rüştü Özal Toplantı Salonu’nda “AKP
TMMOB’ye Neden Saldırıyor” başlıklı bir forum ile devam etti.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz açış
konuşmasının ardından forumun moderatörlüğünü de
üstlendi. Emin Koramaz’dan sonra sırasıyla Ali Ekber Çakar (MMO), Tezcan Karakuş Candan (MO), Oğuz Türkyılmaz (MMO), Mehmet Soğancı (MMO) söz aldılar.

TMMOB, KESK’İ ZİYARET ETTİ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II.
Başkan Züber Akgöl, Sayman üye Bahattin Şahin, Yürütme
Kurulu Üyeleri Mehmet Besleme, Kemal Zeki Taydaş ve
Genel Sekreter Dersim Gül’den oluşan TMMOB Heyeti,
KESK 9. Olağan Genel Kurulu sonrası 28 Temmuz 2017
tarihinde KESK Merkez Yürütme Kurulu üyelerini ziyaret
ederek KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Basın Yayın
ve Eğitim Örgütlenme Sekreteri İlhan Yiğit ve Hukuk, TİS
ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Yusuf Şenol ile görüştü.
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HUKUKSUZ İHRAÇLARA SON!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 14 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan 692 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile 300’ün üzerinde meslek mensubunun ve 7000’in üzerinde kamu çalışanının ihraç
edilmesine ilişkin olarak bir basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz darbe girişimi yıldönümünün bir gün öncesi,
14 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan 692 sayılı KHK ile
300’ün üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı dahil
olmak üzere 7348 kamu çalışanı daha ihraç edilmiştir.
İhraç edilenler arasında, kamu ve toplum yararı doğrultusunda mesleki, bilimsel çalışmalar ve sendikal faaliyet
yürüten TMMOB eski İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri, bağlı Odalarımızın Şube yönetim kurulu üyeleri ve
başkanlarının da olduğu meslektaşlarımız bulunmaktadır.
Ömürleri, 15 Temmuz’un arkasındaki karanlık zihniyete
ve darbelere karşı mücadele etmekle geçmiş, emek ve
demokrasi mücadelesinde aktif yer almış olan üyelerimiz
kamu görevlerinden ihraç edilmesinin kabul edilebilir
yanı bulunmamaktadır.
15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki unsurların
bertaraf edilmesi amacıyla ilan edilen Olağanüstü Hal,
AKP’nin kendisine muhalif olan tüm kesimleri susturmak,
sindirmek için kullanmaktadır. Hukuksuz ve keyfi biçimde yapılan bu uygulamalar hem kamu vicdanını zedele-
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mekte, hem de Darbenin gerçek sorumlularıyla hesaplaşılmasını güçleştirmektedir.
Ülkemizdeki eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesinin parçası olan arkadaşlarımızın yaşadıkları mağduriyet büyümeden biran evvel görevlerine iade edilmelidir. Amacından saptırılarak baskı ve korku rejimine
dönüştürülmüş Olağanüstü Hal uygulaması derhal kaldırılmalıdır. Nasıl ve kimler tarafından hazırlandığı bilinmeyen ve yarattığı toplumsal tahribatı giderek büyüyen
KHK’lara son verilmelidir.
Bu ülkedeki 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir
plancısının sesi olarak bizler, OHAL ve KHK hukuksuzluğuna karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.
Üyelerimize ve arkadaşlarımıza sahip çıkacağız!
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den

OHAL DEĞİL DEMOKRASİ,
BASKI YASALARI DEĞİL ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL’in yeniden 3 ay uzatılmasına ilişkin olarak, 20 Temmuz
2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz yıl 21 Temmuz’da “darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi” için ilan edilen Olağanüstü Hal, Bakanlar Kurulu tarafından dördüncü kez uzatıldı. Başbakan
Yardımcısı’nın “Belki de 3 ay bile sürmez” dediği OHAL,
böylelikle 15 aya kadar uzatılmış oldu.

Gelinen noktada OHAL ile sadece kişisel hak ve hürriyetler değil, halkın oylarıyla seçilen TBMM’nin yasama yetkisi de bütünüyle askıya alınmış durumdadır. Bu dönemde
çıkartılan KHK’ler TBMM onayından geçirilmediği için,
yargı süreçleri de işletilememektedir. AKP, OHAL yoluyla tek adam rejimini fiilen hayata geçirmiştir.

15 Temmuz Darbe Girişimini “Allah’ın büyük bir lütfu”
olarak değerlendiren zihniyet, OHAL uygulamasını da
tüm iktidar dönemi boyunca elde edemediklerini ele
geçirmek, çıkaramadığı akıl almaz kanunları çıkarmak ve
toplumsal muhalefetin her katmanını susturmak için bulunmaz bir fırsat olarak görmektedir.

Giderek içine sürüklendiğimiz bu karanlık girdaptan kurtulabilmek için OHAL ve KHK rejimine derhal son verilmelidir. Yargı süreçleri hukuk devleti anlayışına uygun
biçimde, hızlı ve adil biçimde işletilerek darbenin tüm
sorumluları cezalandırılmalıdır. Ömürlerini darbelere ve
darbenin arkasında bulunan cemaat ilişkilerine karşı mücadeleye adamış, özgürlükten, demokrasiden, barıştan
yana kamu emekçileri ve akademisyenler derhal görevlerine iade edilmelidir.

Bilinmelidir ki, Olağanüstü Hal sınırsız bir hukuksuzluk
yönetimi değildir. Belirli bir amaca ve sınırlı bir süreye
bağlı olmak zorundadır. Oysa son bir yıldır yaşadığımız
deneyim, ülkemizdeki OHAL uygulamasının anayasada
tanımlandığı biçimiyle bir “Hukuk Rejimi” olmaktan tamamen çıktığını göstermektedir.
Son 1 yılda çıkarılan KHK’lere herhangi bir hukuki ya da
idari soruşturma olmaksızın 130 bine yakın kişi kamu
görevinden uzaklaştırılmış, basın yayın organları kapatılmış, dernekler mühürlenmiştir. Aileleriyle birlikte yarım
milyona yakın kişi kendi tanımlamalarıyla “sivil ölüme”
mahkûm edilmiştir.

TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da darbelere karşı halkın egemenliğini, diktatörlüklere
karşı demokrasiyi, baskılara karşı özgürlükleri savunmaya
devam edeceğiz!
Ne Darbe, Ne Dikta,
Yaşasın Bağımsız, Demokratik Türkiye!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
bülten 230
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DEPREM DEĞİL, GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMAMASI
YIKIMLARA NEDEN OLUR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 21 Temmuz 2017’de yaşanan Bodrum Depremi’ne ilişkin
olarak 22 Temmuz 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
21 Temmuz 2017 tarihinde Türkiye saati ile 01.31’de
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Mw: 6.6 büyüklüğünde ve odak derinliği yaklaşık 5 km civarında olan bir
deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından büyüklüğü 4’ten fazla olan yüzlerce artçı deprem kaydedilmiş
ve yeni artçı sarsıntılar kaydedilmeye devam edecektir.
Deprem ülkemiz karasuları içinde, Gökova Körfezindeki Bitez Mahallesi’ne yaklaşık 10 km uzaklıkta denizde
meydana gelmiştir. Gökova Fayı’nın deniz içindeki 20-25
km uzunluğunda bir segmentinde yaşanan kırılma sonucu bu depremin yaşandığı düşünülmektedir. Depremin
11 saniye süreyle devam etmesi ve “çok güçlü hissedilir”
şiddetle yaşanması bölge halkını panik ve korkuya sürüklemiştir.
Bu depremin en önemli özelliği depremin ardından bir
“tsunami’nin” meydana gelmiş olmasıdır. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem sonucunda liman içinde
yaklaşık 13 cm yüksekliğinde tsunami dalgaları meydana
gelmiş ve kıyıdan karaya doğru onlarca metre ileriye bu
dalgalar ulaşmıştır. Tsunami dalgalarının daha yüksek olarak görüldüğü yerlerde denizin karaya ilerlemesi, araçların sürüklenmesine ve kıyıda baskınlara neden olmuştur.
Bodrum depremi sonucunda meydana gelen yerel ölçekteki küçük tsunami, ülkemizin de deprem sonrası
meydana gelen tsunami tehlikesi ile yüz yüze olduğunu
göstermiştir. Geçmişte Ege Denizi içinde gelişen şiddetli
depremler yaşanmış ve bu depremler de ciddi hasarlara
yol açan tsunamiler oluşturmuştur. Depremin yol açacağı tsunamileri engellemek mümkün olmasa da, alınacak
tedbirlerle yol açacakları zararın önüne geçilebilir.
Ülkemizde siyasal iktidar, doğa olaylarından ve yaşananlardan ders almamaktadır. Yakın tarihte yaşanan 17
Ağustos 1999 Marmara ve 23 Ekim 2011 Van depremleri
başta olmak üzere ülkemizde 1900 yılından bugüne kadar otuza yakın büyük ölçekli deprem yaşanmış ve resmi
kayıtlara göre 100 bin civarında insan hayatını kaybetmiş;
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yerleşim alanlarında büyük hasarlar meydana gelmiştir.
Doğa olayları engellenemese de doğa olaylarının neden
olduğu yıkım, can kaybı ve panik, gerekli önlemler alınarak engellenebilir. Doğa olayları ve afetlerin verecekleri
zararı en aza indirmenin yolu ise bilim ve mühendisliğin
getirdiği bilimsel veri ve bilgiyi dikkate almaktır.
Yerel yönetimler tarafından yürütülecek jeolojik, jeoteknik ve jeofizik etütler ile kıyılarda yer alan yerleşim
alanlarında tsunami planları yapılmalı, bu planlar ışığında
depremlere hazırlıklı olunmalıdır. Ülkemizin bir deprem
kuşağı ülkesi olduğu göz önünde bulundurulmalı ve MTA
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay
Haritası’na deniz içi aktif faylar eklenmelidir. 2012 yılında
bu harita güncellenmiş olsa da deniz içi aktif faylar konusunda henüz bir çalışma yapılmamıştır. Depremlere ve
diğer afetlere karşı bütünlüklü, sağlıklı, insanca bir yaşam
ve çevre için gereken önlemler ivedilikle alınmalı ve gerekli bilimsel çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır.
Deprem ve afetlerin neden olduğu zararın en aza indirlmesi için ülkemizin deprem ve afet planlarının geliştirilmesi, ülkemizin yapı stokunda gerekli mühendislik incelemelerinin yapılarak riskli yapılardaki risklerin giderilmesi,
kıyı şeridinde tsunami planlarının yapılması yönünde bir
an önce adım atılması gerekmektedir.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB:
OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ VE ADALET İSTİYORUZ!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, OHAL/KHK rejimine karşı, geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan bu
adaletsiz düzene karşı mücadeleyi yükselteceğiz diyerek 26 Temmuz 2017 tarihinde TÜM BEL-SEN’de bir
basın toplantısı düzenlediler.
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı
Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Sinan Adıyaman, milletvekilleri ve Emek Meslek Örgütlerinin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasını KESK Eş Genel
Başkanı Aysun Gezen okudu.
Basın açıklamasının tam metni şöyle:
OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ VE ADALET
İSTİYORUZ! (K)eyfi, (H)ukuksuz (K)ıyım Rejimi ve
OHAL Derhal Kaldırılmalıdır!
15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi bir biçimde bastırılmıştır. Fakat AKP iktidarı darbeyle mücadele etmek için Türkiye’nin daha demokratik, laik bir
ülke olması yolunda adımlar atmak yerine 20 Temmuz’da
OHAL ilan etmiştir. OHAL’in ilan edildiği tarihten bugüne bir yılı aşkın bir süre geçmiş ve bu süre içerisinde
Türkiye’de tam bir hukuksuzluk ve keyfiyet rejimi hakim
olmuştur.
Gelinen noktada OHAL ile sadece kişisel hak ve hürriyetler değil, halkın oylarıyla seçilen TBMM’nin yasama yetkisi de bütünüyle askıya alınmış durumdadır. Bu dönemde
çıkartılan KHK’ler TBMM onayından geçirilmediği için,
yargı süreçleri de işletilememektedir. AKP, OHAL yoluyla tek adam rejimini fiilen hayata geçirmiştir.
Bugüne kadar çıkan 26 kanun hükmünde kararname ile
130 bine yakın kişi kamu görevinden ihraç edilmiş, 107
kanunda değişiklik yapılmıştır. Sınırlı bir süreyle ve belirli amaçlar için ilan edilmesi ve sadece bu dönemle sınırlı olabilecek düzenlemeler getirmesi gereken OHAL
ile bütün bir geleceğimiz şekillendirilmektedir. Kamu
personel rejiminde, eğitim ve sağlık sisteminde, çalışma
yaşamında büyük değişimler getiren KHK’ler bir yönetim aracına dönüşmüştür. Parlamento işlevsiz kılınmış,
anayasa askıya alınmış, KHK’ler bütün bu değişimleri her
tür denetimden kaçırmak için sıklıkla kullanılır olmuştur.
Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin hiçbir kırıntısı kalmamıştır.

Bugün açıktır ki AKP, siyasi projesini hayata geçirmek,
kültürel hegemonyasını tesis etmek, neoliberal ihtiyaçlar doğrultusunda emek alanını düzenlemek için “Allahın
lütfu” olarak gördüğü darbeyi fırsata çevirmiştir. OHAL
uygulamasını ise tüm iktidar dönemi boyunca elde edemediklerini ele geçirmek, çıkaramadığı kanunları çıkarmak ve toplumsal muhalefeti susturmak için bulunmaz
bir fırsat olarak görmektedir. Darbe girişimi ile ilgisi açıkseçik kurulmaksızın, hiçbir somut delile dayanmadan, adil
yargılama süreçleri işletilmeden haksız hukuksuz biçimde
yüz binin üzerinde kamu çalışanı, emekçi işinden, geleceğinden, vatandaşlık haklarından edilmiştir. Basın yayın
organları, dernekler kapatılmış, aileleriyle birlikte yüzbinlerce kişi açlığa terk edilmiştir. Anayasal güvence altında
olan çalışma ve yaşam hakkı gasp edilmiştir.
Gülen Cemaati’nin devletin her kademesinde yerleşmesini, kadrolaşmasını ve palazlanmasını bilfiil sağlayan AKP
iktidarıdır. Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine
yol açan darbe girişimine kalkışanların devlete yerleştirilmesindeki sorumluluğunun ve bu darbecilerle geçmişte
kurduğu koalisyonun hesabını vermesi gereken AKP, siyasal projesinin önünde engel gördüğü kesimleri, OHAL
dışında suç kabul edilmeyecek ve herhangi bir ceza yaptırımı gerektirmeyecek etkinliklerini bahane ederek ihraç
etmekte, susturmakta ve cezaevine göndermektedir.
Hayatı darbelerle, Gülen Cemaati gibi cemaat ve tarikatlarla mücadele içinde geçmiş olan emek ve meslek
örgütlerinden binlerce kişinin darbe ile ilişkilendirilerek
atılması hiçbir biçimde kabul edilemez. Bugün DİSK üyesi
2000’e yakın işçi, KESK üyesi 4000 kamu çalışanı, 3315
hekim ve TMMOB üyesi 3000’in üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı ihraç edilmiş durumdadır.
OHAL ve KHK rejiminin süreklileştirilmesi iş güvencesinin herkes için tamamen ortadan kaldırılması anlamına
gelmektedir. KHK’lar ile yapılan düzenlemelerle kurum
yöneticilerine de kamu görevinden çıkarma yetkisi verilmiş, emekçilerin kaderi tamamen bir kişinin iki dudağı
arasına terkedilmiştir.
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Gülmen ve Semih Özakça’nın tutukluluk halleri derhal
sonlandırılmalı, telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya
çıkmadan, bir an önce görevlerine iade edilmeleri sağlanmalıdır.
Herkes için ulaşılabilir, eşit, parasız kamusal hizmet sağlanmalıdır.
Kıdem tazminatı hakkının, iş güvencesinin gaspına son
verilmeli; herkes için güvenceli iş, güvenceli gelecek ve
insanca yaşanacak ücret sağlanmalıdır.

Halkın iradesi ile seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, mesleğini icra eden gazeteciler, insan hakları mücadelesi yürütenler, yaşanan kötülüklere karşı çıkan, mesleğini meslek etiğine uygun olarak icra eden üyelerimiz
tutuklanmıştır.
AKP, OHAL sürecinde işten çıkarmayı kolaylaştıran
uygulamaları hayata geçirmiş, kadrolaşmak amacıyla
mülakat sistemini getirmiş, kendisinin sadık kulu olma
potansiyelini sorgulayarak işe alımı yaygınlaştırmış, liyakati tamamen ortadan kaldırmıştır. Sadakatini sunmayan,
kamuda çalışarak yaşamını kazananları ise “terörist” ilan
edip “devlet bunları beslemeyecek” diyerek ihraç etmiştir. AKP Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, grevleri
engellemek için OHAL’i kullandıklarını açıkça söyleyerek
OHAL/KHK rejiminin amacını da tüm kamuoyu karşısında açıklamıştır. 2017 yılı boyunca beş grevi engelleyerek
yaklaşık 25 bin işçinin hakkını gasp etmiş, grev ertelemelerinin kapsamını genişletmiştir.
Bütün çalışma yaşamı, tamamen antidemokratik yollarla,
meclisi işlevsiz kılıp halkın iradesini çiğneyerek düzenlenmektedir. İşçiler, emekçiler ve emekliler açlık sınırında
yaşamaya mahkum edilmektedir. İhraç edilerek çalışma
hakları gasp edilen 37 kişi intihar etmiştir. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça “işimizi geri istiyoruz” diyerek
bütün ihraçların işlerine iadesi talebiyle başlattıkları açlık
grevinde kritik aşamaya gelmişlerdir.
Giderek içine sürüklendiğimiz bu karanlık girdaptan
kurtulmak için OHAL ve KHK rejimine derhal son verilmelidir. KHK’ler iptal edilmeli, ihraç edilenler ve açığa
alınanlar bütün haklarıyla birlikte işlerine iade edilmelidir.
İşe iade talebiyle açlık grevine başlayan ve açlık grevinin
kritik eşiğinde olan, sağlık durumları kötüleşen Nuriye
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Demokratik ve barışçıl yollarla hakkını arayanlara yönelik
şiddet son bulmalıdır.
Toplumsal barışın, bir arada yaşamın kurulduğu, demokratik, laik bir ülkede yaşamak hepimizin hakkıdır!
Hayır Diyerek Adalet İçin Yollara Düşenler Bu Zorba
Düzeni Yenecektir!
Emeğimize, çalışma ve yaşam hakkımıza yönelen, gericimezhepçi bir toplumsal yapı inşası için OHAL ve KHK
rejiminin süreklileştirilmesine hayır diyoruz.
Biz tüm renkleri ve çeşitliliği ile anayasa değişikliğine Hayır diyen milyonlarız.
Adalet için yollara düşen, asfaltları aşındıran, herkes için
adalet isteyen milyonlarız.
Derelerine, ormanlarına, doğasına sahip çıkan halkız biz.
“Savaşa hayır, barış hemen şimdi” diyenleriz.
AKP’nin emek düşmanı politikalarına karşı sesini yükselten emekçileriz.
Emeğine, bedenine sahip çıkan, mücadelenin en önünde
yer alan kadınlarız.
Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan bu adaletsiz düzene karşı geçmişten, mücadele birikimimizden aldığımız güçle
OHAL/KHK rejimine karşı mücadeleyi yükselteceğiz.
Taleplerimiz karşılanana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.
Tüm renkleriyle Hayır’ı kazanan, adalet talebiyle yan
yana yürüyen herkesi, bulundukları alanlarda emeğin taleplerini, barış içinde bir arada yaşam, laik, demokratik
Türkiye mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.
DİSK – KESK – TMMOB – TTB
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YAŞANAN SELLER DOĞAL AFET DEĞİLDİR! ÇARPIK KENTLEŞME
VE YETERSİZ ALTYAPI SELLERE NEDEN OLMAKTADIR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 27 Temmuz 2017’de İstanbul’da yaşanan sel ve taşkınlara
ilişkin olarak 28 Temmuz 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Geçtiğimiz hafta İstanbul ve çevresindeki illerde yaşanan
sel ve taşkınlar, dün bir kez daha İstanbul’da hayatı felce uğrattı. Yetkililer ve yandaş medya “asrın yağmuru”
diyerek sorumluluklarını gizlemeye çalışsalar da yaşanan
her kuvvetli yağışta benzer görüntülerin ortaya çıkması, meselenin sadece yağış miktarıyla açıklanamayacağını
göstermektedir. Doğa olaylarını felakete çeviren, merkezi ve yerel yönetimlerin yanlış politikaları ve uygulamalarıdır. Giderek daha sık ve yakın aralıklarla yaşadığımız
bu felaketler karşısında gerekli önlemler alınmadığı takdirde, çok daha acı sonuçlar doğuracaktır.
Her şeyden önce bilinmelidir ki, yerleşim yerlerinde
yaşanan sel felaketlerinin temel nedenleri, iklim değişikliğinden ziyade, plansız ve çarpık kentleşme, yetersiz
altyapı ile merkezi ve yerel yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesidir.
Başta metropoller olmak üzere, Türkiye’deki kent yapılaşması betonlaşma ve asfalt üzerine oluşturulmuştur.
Yeşil alanların hızla yapılaşmaya açılması, kent ormanlarının yok edilmesi şehirlerimizin doğal dokusunu ortadan
kaldırmıştır. Doğayla barışık olmayan bu kentsel yapılaşma nedeniyle, yağış ve yüzey suları toprak tarafından
emilememekte, hızla akışa geçerek şehrin daha alçak
kesimlerinde ve alt geçitlerde sel, taşkınlara ve su baskınlarına neden olmaktadır.

yolları olan dere yatakları ve taşkın alanlarının bile yapılaşmaya açılmasına neden olarak, felaketin boyutlarını daha
da artırmaktadır. Plansız ve çarpık kentleşme, tarım arazileri üzerine kurulan yerleşim yerleri, yok edilen orman
alanları, bilinçsizce müdahale edilen dere yatakları ve kıyılar yaşadığımız felaketlerin temel nedenidir. Sorumlusu
da yağmur suları değil, hükümet ve yerel yönetimlerdir.
Daha büyük felaketler yaşanmaması için bugüne kadar
sürdürülen ranta dayalı kentleşme anlayışı derhal sona
erdirilmelidir. Yeterli altyapı ve doğayla barışık kentler
inşa edilmelidir. Kent yönetimleri, belediye imkânlarını
rant ve siyasi çıkarlar için değil, kentin ihtiyaçları için kullanmalıdır.

Yağmur suyunu tutması gereken yeşil alanlar birbiri ardına ortadan kaldırılırken, beton ve asfalt zeminde hızla
akışa geçen suyu tahliye etmesi beklenen altyapı, drenaj
ve kanalizasyon sistemleri de ihtiyacı karşılamamaktadır.
Son yıllarda birbiri ardına yapılan çok katlı binaların ve
kentsel dönüşüm uygulamalarının yükünü kaldırmaya uygun altyapı yenilenmesi yapılmamıştır. Altyapı eksikliği,
sadece taşkınlara yol açmamakta aynı zamanda metro,
metrobüs, tramvay hatlarını da kullanılamaz hale getirmekte, yetersiz paratoner ve yangın önleme sistemleri
yangınlara davetiye çıkarmaktadır.

Birliğimiz ve bağlı Odalarımız yıllardır kendi meslek disiplinleri ve uzmanlık alanları konusunda merkezi ve yerel
yönetimleri uyarmakta, kamuoyunu bilgilendirmektedir.
Ne yazık ki bizlerin halk ve doğa yararına bu uyarıları
gözlerini rant hırsı bürümüş yetkililer tarafından dikkate
alınmamaktadır. Merkezi ve Yerel yöneticilerin bu rant
hırsı, ülkeyi felakete sürüklemektedir.

Kentleri teslim alan bu rant politikaları, suların doğal akış

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Daha büyük felaketler yaşamamak için bir an önce bilimin ve aklın sesine kulak verilmelidir.
Emin Koramaz
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Günce


Temmuz
2017
Günce

2 Temmuz 2017 Pazar
Oda yönetici ve çalışanları; 35 insanın yakılarak öldürüldüğü
Sivas Katliamı’nın yirmi dördüncü yıldönümünde, Ankara
Kolej Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.
4 Temmuz 2017 Salı
TMMOB Oda Sekreterleri/Ankara İKK Toplantısı’na OYK
Sekreter Üyesi Yunus Yener katıldı.
5 Temmuz 2017 Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
Oda MYK İş Makinaları Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı.
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ile Oda Saymanı Tahsin
Akbaba, geçmiş dönem Gaziantep Şube Başkanımız Ali
Peri'nin annesinin cenazesine katıldı.
6 Temmuz 2017 Perşembe
Türkiye genelinde TMMOB'ye bağlı İl Koordinasyon Kurulları,
SGK İl Müdürlükleri önlerinde kitlesel basın açıklamaları
düzenlerken; 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan işbirliği
protokolünün SGK tarafından 9 Haziran 2017'de tek
taraflı fesedilmesini protesto edilmesi Ankara'da SGK’nın
Mithatpaşa Caddesi’ndeki binası önünde de üyelerimiz ile
Oda Yönetici ve çalışanların katılımıyla gerçekleşti.
8 Temmuz 2017 Cumartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
EİM MEDAK, 46. Dönem 4. Toplantısı İstanbul Şube’de
gerçekleştirildi.
Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı Düzenleme Kurulu
toplantısı İstanbul Şube'de yapıldı.Toplantıya OYK Sekreter
Üyesi Yunus Yener ve OYK üyesi Nergiz Bilgin katıldı.
9 Temmuz 2017 Pazar
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması ardından
Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla Ankara’dan İstanbul’a
başlatılan Adalet Yürüyüşü, Maltepe’de Büyük Adalet Mitingi
ile son buldu. Oda yönetici ve çalışanları “Ülkemiz, Halkımız,
Geleceğimiz için ADALET” talebiyle Adalet Yürüyüşüne katıldı.
10 Temmuz 2017 Pazartesi
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası hakkında açılan davanın
Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmasına,
Oda yönetici ve çalışanları katıldı.
TÜRKAK tarafından Odamız PBK gözetim ve kapsam
genişletme denetimlerin başlandı.
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11 Temmuz 2017 Salı
Teoman Öztürk, ölümünün 23. Yılında Ankara Karşıyaka’daki
anıt mezarı başında ve İMO Rüştü Özal Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirilen bir forumla anıldı. Anma ve foruma Oda
yönetici ve çalışanları katıldı.
13 Temmuz 2017 Perşembe
TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu Toplantısına Oda Teknik
Görevlisi Derya Baran katıldı.
17 Temmuz 2017 Pazartesi
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
18 Temmuz 2017 Salı
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, “Cadı Avına, Hukuk Dışı
İhraçlara Son. Mehmet Sarıca Arkadaşımız ve Meslektaşlarımız
Görevlerine İade Edilmelidir” başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.
19 Temmuz 2017 Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
20 Temmuz 2017 Perşembe
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Sekreter Üyesi Yunus
Yener ve OYK Sayman Üyesi Tahsin Akbaba; Odamız
Diyarbakır Şubesi’ni ziyaret etti.
21 Temmuz 2017 Cuma
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, Pamukova ‘Kazası’nın on
üçüncü yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.
24 Temmuz 2017 Pazartesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 'enerji yöneticisi ve etüt proje
sınavı'na; Odamız adına gözetmen olarak Oda Teknik Görevlisi Derya Baran katıldı.
26 Temmuz 2017 Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Toplantısı’na, OYK Üyesi
Bedri Tekin katıldı.
28 Temmuz 2017 Cuma
TÜRKAK tarafından 10 Temmuz 2017 tarihinde başlayan
PBK gözetim ve kapsam genişletme denetimleri İstanbul, Bursa, Kocaeli Şubeler ve Oda Merkezi’nde gerçekleştirierek 28
Temmuz'da yapılan kapanış toplantısıyla tamamlandı.

