




TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Denizli Şubesi XII. Dönem  Yönetim Kurulu

Sayın Üyemiz 

Değerli Meslektaşlarımız

Yoğun ve yorucu bir dönemi umutla geride bıraktık. Yüksek Seçim 
Kurulu’nun sandığa yansıyan halk iradesini gasp etmesinin ardın-
dan tekrarlanan 23 Haziran seçimlerinde bir kez daha laiklikten, 
cumhuriyetten, demokrasiden, özgürlükten, adaletten, haktan ve 
hukuktan yana olanlar kazandı. Şaibeli 16 Nisan Referandumu’yla 
ilk adımı atılan, 24 Haziran seçimleriyle geçilen başkanlık sistemi, 
tam da birinci yılında yerel seçim sonuçlarıyla yenildi. Türkiye 23 
Haziran’da AKP rejimine net bir refleks gösterdi. Bu noktada ülke-
nin aydın bireyleri olarak bizlerin yerel yönetimlerin kamudan ve 
halktan yana uygulamalarına destek olma; yaratıcı fikirleri günde-
me taşıma sorumluluğumuz bulunuyor.

Sevgili Meslektaşlarımız,

2019 yılının ilk altı ayında şubemiz çalışmaları özverili bir şekilde 
devam etmektedir. Teknik birimlerimiz ve eğitim birimimiz üyeleri-
mize ve sanayiye daha fazla ulaşmak için çalışmalarını sürdürmek-
tedir. Yönetim Kurulu olarak yerel idareler ile ikili ilişkilerin geliştiril-
mesi ve daha iyi bir şekilde devam ettirilebilmesi için 31 Mart 2019 
Mahalli İdareler Seçimleri’nde göreve gelen belediye başkanlarını 
ziyaret ettik. Oda çalışmalarımızı ve oda hizmetlerimizi anlattık.

Kıymetli Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere; 26-27-28 Eylül tarihlerinde 9. Uluslararası BTKS’de 
buluşacağız. Bu etkinliğimizde üyelerimize düşen çeşitli görevler 
bulunmaktadır. İşletmelerde çalışan üyelerimizin delege olarak 
katılmaları, bünyelerindeki personelleri kongre ve sergiye yönlen-
dirmeleri, çeşitli eğitimlere katılmaları, kongreyi takip etmeleri ve 
kongre ile ilgili bilgileri kendi çevreleri ile paylaşmaları bize güç ve-
recektir. 

Değerli Üyelerimiz,

Tüm bu çalışmalar ışığında; sizler ve diğer paydaşlarımız ile 2019 
yılının ikinci altı ayında da çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Saygılarımızla...



  ŞUBEMİZE BAĞLI İL TEMSİLCİLİKLERİ

MUĞLA İL TEMSİLCİLİĞİ 

Emirbeyazıt Mh. Turgutreis Caddesi
Seyfi Ülkümen İşhanı Kat: 3 No: 6 MUĞLA
Tel: 0850 495 06 66 - Faks: 0252 212 38 63

AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİ

Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 
41 Sk. No: 23/A  AYDIN
Tel: 0850 495 06 66 - Faks: 0256 215 01 12

UŞAK İL TEMSİLCİLİĞİ

Ünalan Mahallesi Aytaş Apartmanı No: 26/B
Merkez - UŞAK
Tel: 0850 495 06 66 - Faks: 0276 212 40 10

  ŞUBEMİZE BAĞLI İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ

BODRUM İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

Temel Yapı İş Merkezi Kat: 2 No: 2 
Gümbet / Bodrum - MUĞLA
Tel: 0252 317 19 19 - Faks: 0252 317 13 11

FETHİYE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

Tuzla Mahallesi 526 Sk. No: 28/1
Fethiye - MUĞLA
Tel: 0252 612 87 01 - Faks: 0252 612 07 73

MARMARİS İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

Armutalan Mahallesi Yunus Nadi Caddesi
No: 86 Marmaris - MUĞLA
Tel: 0252 413 51 71 - 0252 413 57 89

MİLAS İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

Hacı İlyas Mahallesi Avcılar Sokak No:19
Artun İş Merkezi Milas/Muğla
Tel: 0252 513 66 16 - Faks: 0252 513 66 16

NAZİLLİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

Yeni Mahalle 86 Sokak No: 16/A 
Nazilli-Aydın
Tel: 0256 313 17 15 - Faks: 0256 313 17 15

ORTACA MESLEKİ DENETİM BÜROSU

Beşköprü Mahallesi 114 Sk. D. 611 
Tel: 0252 282 03 37 Ortaca - MUĞLA

KUŞADASI MESLEKİ DENETİM BÜROSU

Camikebir Mah. Kemal Arıkan Caddesi 
No: 34/207 Kuşadası - AYDIN

DİDİM MESLEKİ DENETİM BÜROSU

Söke Yolu Üzeri Abalı Kavşağı No: 1 
Didim - AYDIN

SÖKE MESLEKİ DENETİM BÜROSU

Konak Mahallesi 2. Hasırcılar Sk. No: 4/201 
Söke - AYDIN

MMO Denizli Şubesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk
(Şube Başkanı)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mehmet Sarıca 
(Şube Sekreteri)

Yayın Kurulu
Kahraman Dağdeviren
Behiç Akkan
Dr. Olcay Polat
Güllü Gürsoy
Muharrem Tanju Sarıca
Behice Çetinkaya Dilbaz 
Mustafa Cemal Özkan

Yayın Tasarım & Baskı Hazırlık 
Yaşar Tok

Yayım Tarihi (digital)
Temmuz 2019

Yayın Yönetim
MMO Denizli Şubesi
Sırakapılar Mh. Saltak Cd. No: 83
Merkezefendi-Denizli 
Tel: 0850 495 06 66
Faks: 0258 263 88 36

TMMOB MMO Denizli Şubesi 
İki aylık süreli dijital platform yayını.

bülten Yıl 26  Mayıs-Haziran 2019/3
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Denizli Şubesi süreli yayını. Ücretsiz.

ŞUBEMİZE BAĞLI MESLEKİ DENETİM BÜROLARI
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IX. Uluslararası BTKS 
Danışmanlar Kurulu 
toplandı

Söke Belediye 
Başkanlığına Ziyaret

Bahar Kahvaltısında En 
Fazla Çocuklar Eğlendi

Şubemizde 
Bayramlaşmaştık

IX. Uluslararası BTKS Danışmanlar 
Kurulu toplantısı 14 Haziran 2019 günü 
şubemiz toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya kongre danışmanlar kurulu 
üyelerinin yanısıra, OYK Başkanı Yunus YENER ve OYK Saymanı Bedri TEKİN’de katıldılar.

Şubemiz Aydın İl Temsilciliği Yürütme 
Kurulu 31 Mart yerel seçimlerinde Söke 
Belediye Başkanlığı›na seçilen Sayın 
Levent TUNCEL›e hayırlı olsun ziyaretin-
de bulundu.

Aydın İl Temsilciliği Yürütme Kurulu 
Başkanı İsmail ECE, Yürütme Kurulu Sekreteri Tunç ERLAÇİN, Söke Mesleki Denetim Sorum-
lusu İbrahim USTA ve temsilcilik teknik görevlisi Emre AYDINLI’nın yer aldığı görüşmede yeni 
çalışma döneminde başarı temennilerinin ardından, iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek 
iş birliği ve ülkemizdeki güncel konular üzerinde görüş alış verişnde bulunuldu.

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 
Komisyonu›nun organize ettiği Pazar 
Kahvaltısı’nda üyelerimiz ve değerli 
aileleri ile bir araya geldik. Özellikle 
çocukların büyük keyif aldığı gözlenen 
kahvaltı etkinliği, sabahın geç saatlerine 
kadar devam etti.

Şubemizde bayramlaşma 31 Mart tari-
hinde yapıldı. 

Bayramlaşmaya şube yönetim kurulu 
üyeleri, şube personeli ve üyelerimiz 
katıldı.
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Yapı Ruhsatı Formu 
Danıştay'dan Döndü

Gezi Parkı Davası
6 yıl sonra başladı

Yapı ruhsatı formundan meslek men-
suplarının ıslak imzalarının kaldırılması-
na ilişkin 02 Mayıs 2018 tarih ve 30409 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 
10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin bel-
gesi Standartına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı 
Standandartına ilişkin tebliğe, TMMOB tarafından açılan ve Odamızın da müdahil olduğu da-
vada, ıslak imza bölümünün kaldırılmasını hukuka aykırı bulan Danıştay 6. Dairesince yürüt-
meyi durdurma kararı verildi.

Gezi Parkı davasının ilk duruşması, İstan-
bul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri 
Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısın-
daki binada 24 Haziran 2019’da görülme-
ye başlandı.

Gezi eylemleri Mayıs 2013’te Taksim 
Gezi Parkına iş makinelerinin girmesiyle 
başladı. Gezi Parkına yapılması planlanan Topçu Kışlasını protesto eylemleri kısa bir sürede 
Türkiye’nin pek çok yerine yayıldı. Ağaçları korumakla başlayıp yaşam biçimini savunmaya dö-
nüşen eylemlerde sekiz kişi hayatını kaybederken 10 bine yakın insan da yaralandı.

Aradan geçen altı yılın sonunda 657 sayfalık bir Gezi İddianamesi yazıldı. 16 kişinin “Hüküme-
ti Devirmeye Teşebbüs” suçuyla yargılandığı davanın ilk duruşması 24 Haziran’da görülmeye 
başlandı.

Birçok gözlemciye göre, Silivri yerleşkesinde 'şimdiye kadar görülmüş en kalabalık duruşmaya' 
sahne olan davaya, sanık yakınları, milletvekilleri, siyasi parti üyeleri, yabancı konsolosluk tem-
silcileri, yerli ve yabancı basın mensuplarının yanı sıra TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, TMMOB II. Başkanı Selçuk 
Uluata, TMMOB Yönetim Kurulu üyesi 
Ayşegül Oruçkaptan, Oda Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Yunus Yener, Oda Yö-
netim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin, 
TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir 
Efe Akçelik, TMMOB İstanbul İKK bile-
şenleri ve çok sayıda Oda yöneticisi ka-
tıldı.
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Oda ve Şube Müdürleri
Toplatısı Gerçekleşti

Oda ve Şube Müdürleri Ortak toplantısı, 
17 Mayıs 2019 tarihinde “MİEM Çalışma-
ları, PBK/MYK Çalışmaları ve Oda teknik 
hizmetleri çerçevesindeki İSİG faaliyetle-
ri” gündemiyle Oda Merkezi’nde gerçek-
leştirildi.

Toplantıya aşağıdaki isimler katılım 
sağladı:

Elif Öztürk   Oda Merkezi

Bedri Tekin  Oda Merkezi

Haydar Şahin  Oda Merkezi

Arife Kurtoğlu  Oda Merkezi

Evren Sağ  Oda Merkezi

Bülent Göksülük Oda Merkezi

Derya Baran  Oda Merkezi

Cem Şavur  Oda Merkezi

Meltem Özdemir Oda Merkezi

Aslı Çağlayan Turan Oda Merkezi

Hikmet Pekdur  Adana Şube

Cenk Lişesivdin  Ankara Şube

Egemen Ceylan  Ankara Şube

Ceren Yılmaz Aras Antalya Şube

Kaan Özten  Bursa Şube

Behice Çetinkaya Dilbaz Denizli Şube

Sıdık Akman  Diyarbakır Şube

Gülru Topçu  Edirne Şube

İlker Özcan  Eskişehir Şube

Neşet Aykanat  Eskişehir Şube

Kerem Yelekçi  Gaziantep Şube

İbrahim Tataroğlu İstanbul Şube

Hasan Özger  İstanbul Şube

Necmi Varlık  İzmir Şube

Dursun Ayyıldız  Kayseri Şube

M.Ali Elma  Kocaeli Şube

Alpaslan Güven  Kocaeli Şube

M.Levent Şam  Konya Şube

Önder Ova  Mersin Şube

Ayşe İşdar  Mersin Şube

Kadir Serkan Atılgan Samsun Şube

İlknur Mengüç  Trabzon Şube

Ayhan Hilalci  Zonguldak Şube

TMMOB Heyeti Ekrem
İmamoğlu'nu ziyaret etti
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz ile Oda Başkan ve Yöneticile-
rinden oluşan TMMOB Heyeti, 19 Tem-
muz 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 
ziyaret ederek başarı dileklerini ilettiler 
ve İstanbul'un sorunlarına ilişkin görüş 
alışverişinde bulundular. Ziyarete Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve İstanbul Şube 
Başkanımız Battal Kılıç da katıldı.
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Aramıza Yeni Katılan Meslektaşlarımız: Hoşgeldiniz!

TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 
RAPORU ELE ALINDI

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Enerji Çalışma Grubu tara-
fından 2010’dan bu yana her yıl sü-
rekli güncellenen “Türkiye Enerji 
Görünümü” başlıklı çalışmanın 
detayları, 16 Mayıs Perşembe 
günü Kadir Has Üniversitesi’nde 
ele alındı.

2015 yılında Kadir Has Üniversitesi bünyesinde kurulan “Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi (CESD)” tarafından 2016 yılından bu yana Türkiye’nin enerji tüke-
timi ve politikalarına ilişkin yapılan araştırmalar kamuoyu ile paylaşılırken, aynı zamanda enerji 
konusu üzerine birçok seminer ve konferans düzenlendi.

Son olarak 16 Mayıs Perşembe günü TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Gru-
bu tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Görünümü başlıklı çalışma Kadir Has Üniversitesi’nde 
tanıtıldı. Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ile Çalışma Grubu üyesi Orhan Aytaç 
tarafından sunulan çalışmada Türkiye’nin enerji sisteminin durumu ele alındı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu tarafından 2010’dan bu yana her yıl 
sürekli güncellenen “Türkiye Enerji Görünümü” sunumunda, “birincil enerji tüketimi”, “elektrik 
enerjisi üretimi”, “kapasite kullanımı”, “yakıtlar ve kaynaklar”, “dışa bağımlılık” ve diğer konular 
hakkında güncel bilgilere yer verildi.

Etkinlik kapsamında, “elektrik enerjisi sektöründe son bir senede yaşanan gelişmeler”, “ka-
pasite mekanizması”, “yerli kömürden üretilen elektriğe sabit fiyatla alım garantisi verilme-
si”, “çevre koruyucu yatırımları öteleme niyeti”, “YEKDEM’in amaç dışı kullanımı”, “YEKA’lar”, 
“enerji sektöründe alınan kredilerdeki sorunlar”, “Akdeniz’de doğal gaz arama” konuları ülke ve 
toplum yararı doğrultusunda çözümler içeren önerilerle masaya yatırıldı.Türkiye Enerji Görü-
nümü çalışmasının 2010’dan beri her yıl yenileniyor olmasının önemine değinen CESD Müdürü 
Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Türkiye’de tek olan bu çalışmanın politika yapıcıları, endüstri ve aka-
demi dünyası için vazgeçilmez bir kaynak” olduğunu vurguladı.

Sicil no Adı Soyadı 

120497 İlkay Ünal

120498 Nejat Göksu

120545 Necati Kılınç

120499 Beytullah Başeğmez

120546 Ahmet Haldun Durukan

120547 Kazım Yıldız

120544 Alirıza Tercan

120605 Selin Başlamışlı

120603 Tuğba Cenikli Avcı

120604 Kemal Sezer Demiralay

120638 Ahmet Yasir Aybakan

120800 Mehmet Bayoğlu

120798 Yunus Emre Toğar

120799 Şadiye Bozkurt

120810 Selçuk Demir
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9. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 
Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
26-27-28 Eylül 2019 tarih-
lerinde Denizli Pamukka-
le Üniversitesi Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilecek 9. Ulusla-
rarası BTKS için çalışmalar 
son sürat devam ediyor. 
TMMOB Makina Mühen-
disleri Denizli Şubesi’nde 
gerçekleştirilen 3. danış-
ma kurulu toplantısına 
TMMOB Makina Mühen-
disleri Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yunus Yener, 
Denizli Şubesi Başkanı 
Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk ve organizasyonun ilkinden itibaren gerçekleşmesinde emekleri 
olan mühendislerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Başkan Yener’den 
‘Bakım Mühendisliği Yetkilendirme Progamı’ Müjdesi
Toplantıda sözlan TMMOB 
Makina Mühendisleri Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener, “Kongremiz 
Eskişehir, Kocaeli gibi iller-
de yapıldıktan sonra tek-
rar doğduğu yere döndü. 
Buradaki ilk kongreden 
itibaren kongredeki sonuç 
bildirgelerinden edinilen 
ve tartışma konusu olan 
‘Bakım Mühendisliği Yetki-
lendirme Proramı’na başlı-
yoruz. Program yönetim 
kurulunda da kabul edildi. 
Hazır olan şubelerimizde programları açacağız. Bu uzun bir çalışma ile ortaya çık birşeydir. 
Programda bakım mühendisin neler bilmesi gerektiği, neler yapabileceği anlatılacak. Meslek 
içi eğitim ile yol ve yöntem öğretilecek. Program ihtiyaçlara göre zenginleştirmeye açık olacak. 
Sadece bakım eğitimi değil, meslek içi eğitim programımızı 80’e çıkardık. Odamıza üye olan 29 
ayrı mühendislik disiplininin 200’e yakın uzmanlık alanı var.Amacımız, üniversiteden mezun 
olan arkadaşlarımızın mesleğini bilerek yapmalarını sağlamaktır”dedi.



9bülten mayıs-haziran 2019/3ŞUBE HABER

9.BTKS Uluslararası Düzeyde Gerçekleştirilecek
Başkan Yener, "9. Ulus-
lararası Bakım Teknolo-
jileri Kongre ve Sergisi 
Denizli’de başladı. Aslında 
1. uluslararası demek lazım. 
Bu yıl ilk defa uluslararası 
seviyede yapıyoruz" diye-
rek, bu yıl yapılacak kong-
renin uluslararası niteliğine 
vurgu yaptı.

Denizli Şubesi Bir Sonraki Organizasyona da Talip
TMMOB Makina Mühen-
disleri Odası Denizli Şube-
si Başkanı Prof. Dr. Harun 
Kemal Öztürk ise,”Makina 
Mühendisleri Odası Denizli 
Şubesi için bakım mühen-
disliği kongresini başlat-
mış olmak çok önemliydi. 
İlk başlatan arkadaşlarımız 
aramızda. Kongrenin te-
meli ilk burada atıldı. Bu-
gün kongremiz uluslara-
rası boyuta kadar taşındı. 
Bunu daha yukarı taşıya-
bileceğimizi düşünüyorum. 
Çünkü burada çok büyük bir birikim var. Ben şimdiden bir sonraki kongreyi burada ulusla-
rarası seviyede yapmak 
istediğimizi söyleymek 
isterim”şeklinde konuştu.

Toplantı 9. Uluslararası Ba-
kım Teknolojileri Kongresi 
ve Sergisi Kongre Sekreteri 
Z. Göksel Parlar’ın sunumu 
ve fikir alışverişi ile sona 
erdi.
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Bundan tam 5 yıl önce, 2014 yılı Mayıs ayın-
da Soma’da 301 maden işçisini yitirmiştik. Bu 
süre zarfında acılarımızın hafiflemesi bir yana, 
yaraları daha da kanatan gelişmeler yaşandı.

Bilindiği gibi, madenin patronu Can Gürkan 
ölümünden sorumlu olduğu her işçi için yak-
laşık 5 gün hapis yatmasının ardından geçtiği-
miz aytahliye oldu. Böylece 301 maden işçisi 
arkadaşımızın ardından adalet de göçük altın-
da kaldı.

İşçinin emeğinin olduğu kadar yaşamının da 
ucuz olduğu bu düzende, insanlık bir kez daha 
göçük altında kalmış oldu.

Bu göçük ülkeyi yönetenlerin eseri olan hu-
kuki bir göçüktür, ahlaki bir göçüktür.

Ülkemizde hukukun çöküşü Soma davasıyla 
bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Davayı 
Soma’dan kaçıran, katliamda sorumluluğu 
bulunanları yargılama konusu yapmayan, 
maden patronu ve yöneticilerini “olası kasıt” 
üzerinden değil; “bilinçli taksir” ile “cezalan-
dırarak” adeta ödüllendiren yargı sistemi, bir 
işçi için 5 gün hapis yatmayı yeterli görmüş; 
ülkemizde “hukuk”un geldiği noktayı bir kez 
daha gözler önüne sermiştir.

Başından beri madenlerde gerekli denetimi 
yapmayanlar, Soma’daki öldüren çalışma dü-
zenine izin verenler, güvencesiz ve taşeron 
çalıştırma biçimlerini egemen hale getirenler, 
sendikalaşmanın önüne engeller koyanlar 
hiçbir biçimde hesap vermemiştir. Aksine bu 
boyuttaki katliamların “fıtrat” olduğunu ifade 
ederek, katliamın politik savunusuna devletin 
tepesinin imzasını atmışlardır.

Bu düzen, daha fazla kar için daha fazla kan 
dökülmesini meşru gören bir düzendir. Soma 
katliamının ardından “Artık hiçbir şey eksisi 
gibi olmayacak” diyenler, hiçbir şeyi değiştir-
memiş ve her şey eskisi gibi devam etmiştir. 
Soma katliamından bugüne en az 28 Soma 
katliamı kadar daha işçinin yaşamını yitirme-
si kaza değil, tesadüf değil, hata değil, ülkeyi 
yönetenlerin kasıtlı bir tercihidir. İşçi Sağlığı 
İş Güvenliği yasasının, İş Sağlığı ve Güvenliği 
olarak değiştirilmesi, iktidar için işin ve pat-
ronların güvenliğinin işçinin yaşamından daha 
öncelikli olduğunu göstermektedir. Sadece 
kavramlardaki değişimde bile kendi göste-
ren bu zihniyetinin sonucu olarak, Türkiye iş 
cinayetlerinin en fazla olduğu ülkelerden biri 
olmuştur.

Gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini 
bilerek ve isteyerek almamak hata değil, ka-
sıttır.

Yıllık üretim planının neredeyse üç katı üretim 
yapmak için işçileri zorlamak hata değil, kasıt-
tır.

Madenlerdeki taşeron, rodövans, dayıbaşı-
lık gibi güvencesiz çalıştırma uygulamalarını 
yaygınlaştırmak, madenleri özelleştirmek, 
kamu denetiminden çıkarmak hata değil, ka-
sıttır.

301 işçi kardeşimiz göz göre göre gelen bir 
katliam sonucu hayatını kaybetmiştir. Karşı-
mızda insan hayatına karşı büyük bir tehdit 
haline gelmiş; hukuki, politik, ekonomik ve 
ahlaki olarak göçmüş bir düzen vardır.

Soma katliamını unutmamak unutturmamak 
hepimizin görevidir. Soma’nın hesabını er ya 
da geç soracağız. Bu ülkede çalışırken ölme-
yeceğimiz, insanca çalışacağımız, insanca ya-
şayacağımız güzel günleri elbet göreceğiz.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Soma fa-
ciasının yıldönümünde yaşamını yitiren 
maden emekçilerini anmak ve iş cina-
yetlerine dikkat çekmek için 12 Mayıs'ta 
Soma’da 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü ise 
kent merkezlerinde kitlesel basın açıkla-
maları düzenledi.

İŞÇİLER MEZARDA
SORUMLULAR DIŞARIDA
ADALET İSTİYORUZ!
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Acıpayam Depremi 
Depremzedeler ve beklentiler

20 Mart 2019 günü sabah 
saatlerinde Acıpayam ilçe-
si AFAD'a göre 5.4,, Kan-
dilli Rasathanesi'ne göre 
5.5, Avrupa Deprem İzleme 
Merkezine göre  ise 5.7 öl-
çeğinde depremle sarsıldı. 
Deprem uzmanları gerçek-
leşen sarsıntıyı richter öl-
çeği kıstaslarına göre "orta 
ölçekli" olarak belirlediler. 
Depremin, neydana geldi-
ği bölge Acıpayam Ovasının ortasında, tabanı sulak olup, yanal atımlı fay hattı 
üzerinde bulunmaktaydı. Hasarın beklenenden ağr olmasının diğer bir sebebi ise 
geleneksel  köy evi özelliklerine sahip mimari yapıların yerleşim alanlarındaki yo-
ğunluğuydu.

Afetin meydana geldiği 20 Mart tarihinden yaklaşık bir ay sonra TMMOB İl Koordinasyon Ku-
rulu bölgeye düzenlediği gezi sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamada mevcut durumun tespiti 
yapılıyor, afetzedelerin içinde bulundukları fiziki şartlar değerlendirilerek ihtiyaçlar aciliyet du-
rumuna göre belirleneren yetkililere çağrıda bulunuluyordu.

Sözkonusu afetin üzerinde 6 ay, TMMOB-İKK gezi ve çağrısının üzerinden beş ayı aşkın süre 
geçti. Bu zaman zarfında basına yansıyan haberlerde ve depremzedelerin açıklamalarında da 
görüleceği üzere yetkililer tarafından vaadedilen pek çok şey yapılmadı. Yeterince barınma im-
kanı (konteyner temini), sağlık için gereken yeterli altyapı kurulumu (banyo, tuvalet gibi hijye-
ne yönelik kurulumlar) depremzede yurttaşların şikayetine konu olageldi.

Önümüzdeki aylar, soğuk hava şartlarında şimdiki sorunların giderek ve hızlı biçimde katlana-
rak artacağı aşikar. Barınmanın yanısıra hayvancılık yapana ailelerin hayvanlarına toplu bakım 
şartları giderek zorlaşacak. Ayrıca ısınma büyük bir soruna dönüşecek. Kızılay ve AFAD çadır-
larında süren yaşam, ısınma ve aydınlatma araçlarının yaratacağı potansiyel tehlikelerle karşı 
karşıya kalacak.

Yukarıda özetlenen başlıca sorunlar, halen Acıpayam depreminden etkilenen ova köylerinin 
acil çözüm bekleyen sorunları olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Siyasi kişiliklerin, mil-
letvekillerinin bölgeye zaman zaman yaptıkları geziler sonrası dile getirdikleri sorunlar ve şi-
kayetler, suya yazılan yazı gibi uçup gitmekte, kamuoyunda ve ilgili kurumlar nezdinde hiç bir 
etkiye sahip olmamaktadır.

Bu gün Acıpayam depremzedelerini bekleyen kış şartlarına karşı alınacak önlemler, en önemli 
sorundur. Bu konuda daha önce verilen sözlerin bir kısmı yerine getirilmiş, ancak önemli kısmı  
halen yerine getirilmeyi beklemektedir. Mali destek dışında koşulların düzeltilmesi, barınma 
imkanlarının elden geçirilmesi, soğuk mevsime uygun düzenlemelerin yapılması elzemdir. 
Devletin ilgili kurumları; başta Denizli valiliği olmak üzere AFAD, KIzılay, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı acilen yapılması gerekenleri gündeme alıp sorunların çözümüne önem vermelidir.
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TMMOB AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ
GÜNCEL DURUM RAPORU YAYIMLANDI

TMMOB Akkuyu Nükleer Güç Santrali İzleme Komisyonu tarafından hazırlanan "TMMOB Ak-
kuyu Nükleer Güç Santrali Güncel Durum Raporu" yayımlandı. TMMOB; başından itibaren hu-
kuksuz ve bilimdışı biçimde izleyen süreci yakından takip ediyor ve Komisyonumuz santralin 
yapım süreçlerini raporlandırıp kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek. Biz burada Raporun 
giriş bölümünü yayınlıyoruz.

Bilindiği gibi Akkuyu Nükleer Santrali (NGS), 
Türkiye’de yapımına karar verilen ve bu konu-
da hükümetlerarası anlaşma yapılarak, yapı-
mı yasa ile belirlenen ilk nükleer güç santrali 
olma niteliğini taşımaktadır. Akkuyu'da nük-
leer santral yapımı için ilk çalışmalar, Mersin 
ili Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi Akkuyu mev-
kisinde yer seçimi yapılarak 1970‘li yılların ba-
şında başlamıştır.

TMMOB, uzmanlık alanları içerisindeki proje-
leri ve yatırımları, ülke çıkarları ve toplum ya-
rarı açısından irdelemek ve bu projelerle ilgili, 
teknik ve bilimsel değerlendirmeler yaparak 
toplumsal farkındalık yaratmayı bir görev ve 
sorumluluk olarak görmektedir.  Bu çerçevede  nükleer santraller Birliğimizin üzerinde çalış-
malar yaptığı konulardan biri olagelmiştir.

TMMOB, elektrik kullanımını toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak nite-
leyerek, insan hakkı olarak kabul etmektedir. Ancak iktidarlar tarafından uygulanan neolibe-
ral politikalar sonucunda elektrik temini bir kamu hizmeti olmaktan çıkarılmış ve bir piyasa 
faaliyeti haline getirilerek ticari bir meta haline dönüştürülmüştür. Buna karşılık, elektriğin 
üretiminden nihai kullanıcıya kadar giden sürecin, sosyo-ekonomik gelişme politikaları ile iliş-
kisinin yanı sıra, kullanılan enerji kaynakları, çevresel etkileri, verimlilik, elektrik enerjisinin eri-
şilebilir ve elektrik fiyatlarının ödenebilir olması gibi toplumu doğrudan ilgilendiren boyutları 



13bülten mayıs-haziran 2019/3BİLİM TEKNİK

vardır. Bu sebeple toplum üzerinde önemli ekonomik etkiye sahip bir unsur olmuştur. Bu du-
rumda elektrik ile ilgili her gelişme toplumu yakından etkilemektedir.

Akkuyu NGS; nükleer enerjiden elektrik elde edilmesinin yarattığı riskler yanında; üreteceği 
elektriğin devlet tarafından çok yüksek bir fiyat ile satın alınma garantisinin verilmiş olması, 
işleyiş ve denetim süreçlerindeki belirsizlikler, dışa bağımlılık, atık sorunu vb. nedenlerle so-
runludur.

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretme teknolojilerinin son yıllarda çok hızlı bir şekilde ge-
lişmesi ve bu kaynakla dayalı elektrik üretimi maliyetlerinin ve fiyatlarının düşmesine karşılık, 
güvenlik riskleri, yapım sürelerindeki gecikmeler nedeni ile nükleer güç santrallerinde son yıl-
larda artan tesis ve üretim maliyetleri ve başlangıçta öngörülen rakamları aşan söküm mali-
yetleri, özellikle Batılı ülkelerde nükleer santrallerden uzaklaşılması sonucunu ortaya koymuş-
tur. Geçmişte meydana gelen nükleer santral kazalarından sonra oluşan hasarların telafisinin 
neredeyse imkânsız olması sonucunda, birçok gelişmiş ülke yeni nükleer santral yapmaktan 
vazgeçmiş ve mevcut nükleer santrallerini kapatmaya ve elektrik gereksinmelerini yenilenebi-
lir kaynaklardan karşılamaya yönelmiştir.

Böyle bir dönemde, ülkemizde teşvikler verilerek, ne pahasına olursa olsun nükleer santral ku-
rulmasındaki ısrar anlaşılabilir ve kabul edilebilir değildir.

TMMOB, şimdiye dek yapmış olduğu çalışmalarla, toplumsal yarar ve elektrik ihtiyacının karşı-
lanması açısından Türkiye’nin Akkuyu NGS’ye ihtiyacı olmadığını net olarak ortaya koymuş ve 
bu hususta önemli bir toplumsal duyarlılık yaratılmasını sağlamıştır.

Bu çalışmaların devamı olarak, TMMOB Yönetim Kurulu‘nun almış olduğu 20 Ekim 2018 tarih 
ve 170 sayılı kararla oluşturulan AKKUYU NGS İzleme Komisyonu, Haziran 2019 itibarıyla Ak-
kuyu NGS’nin güncel durumu hakkında bu raporu hazırlamıştır.

Raporun hazırlanmasında esas olarak Akkuyu NGS hakkındaki genel bilgiler yanında son yıl-
lardaki gelişmeler, projenin hâlihazır durumu, elektrik enerjisi açısından Türkiye’deki gelişmeler 
incelenmiş ve bu çerçevede Akkuyu NGS ekonomik, yasal ve teknolojik açıdan irdelenmiştir.

Rapor, bir güncel durum irdeleme raporu olduğu için genel hususlar kısa verilerle anlatılmıştır. 
Raporda yer alan hususların tamamı devletin verileri, Akkuyu NGS AŞ‘nin duyuruları, kamuya 
açıklamaları ve uygulamalardan elde edilmiş olup kaynakları açıkça belirtilmiştir. Bunun yanın-
da dünyadaki nükleer enerji konusundaki gelişmeler de özetlenmiştir.
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49. YILINDA 
15-16 HAZİRAN 
BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİNİ 
SELAMLIYORUZ!
15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi-
nin 49. Yıldönümünde TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ta-
rafından basın açıklaması yapıldı.

Bundan tam 49 yıl önce 15-16 Haziran 1970 tarihinde Kocaeli ve İstanbul’daki yüzbinlerce iş-
çinin sendikal hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak için gerçekleştirdikleri büyük yürüyüş, ülke-
mizdeki emek ve demokrasi mücadelesinin en görkemli direnişi olarak tarihe geçmiştir.

1970’li yıllardan bugüne miras kalan toplumsal mücadele geleneğimize ilham verip cesaret aşı-
layan bu görkemli direnişi ve o direnişin yaratıcısı olan ülkemizin işçi sınıfını selamlıyoruz!

15-16 Haziran Direnişi, çalışma yaşamını sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillendirmek 
isteyen siyasal iktidara karşı işçi sınıfının çaresiz olmadığının en önemli göstergelerinden birisi 
olmuştur. Fabrikalardaki üretimi durdurarak yollara çıkan işçiler, yan yana geldiklerinde neleri 
başarabileceklerini dosta-düşmana göstermişlerdir.

15-16 Haziran’da sokaklarda bir sel gibi akan 
işçileri barikatlarla durdurmak isteyip bunda 
başarılı olamayanlar, bu toplumsal uyanışı 12 
Mart ve 12 Eylül darbeleriyle boğmak istemiş-
tir. Bu darbelerin öncelikli hedefi işçilerin ör-
gütlenme özgürlüklerini ve sendikal yapılarını 
ortadan kaldırarak yükselen emek hareketini 
bastırmak olmuştur. Bugün sıklıkla karşılaştığı-
mız grev yasakları ve baskı uygulamaları darbe 
zihniyetinin ve uygulamasının devamıdır.

Aradan geçen yıllar boyunca uygulanan neo-
liberal politikalarla emeğin hakları birer birer 
budanırken, örgütlü yapıları da etkisizleştiril-
miştir. Emekçi sınıfları hedef alan bu saldırılar 
17 yıllık AKP iktidarı döneminde had safhaya 
ulaşmıştır. Özelleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma uygulamalarıyla iş güvencesi 
azalmış, esnek çalışma biçimleri yaygınlaşmış, kayıt dışı istihdam artmış ve çalışma koşulları 
ağırlaşmıştır.

49 yılın ardından 15-16 Haziran direnişi bizlere, kaybettiklerimizin değerini yeniden hatırlat-
maktadır. Bizden alınan haklarımızı geri alabilmek, 15-16 Haziran ruhunu yeniden hatırlamak 
ve ayağa kaldırmakla mümkündür.

Bizler bu ülkenin üreten ve yaratan kesimlerinin bir parçası olan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları olarak, emeğin alın terine ve örgütlenme haklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. 
Kırk dokuz yıl önce sokaklara taşan umudu hiç soldurmadan büyüteceğiz.



15bülten mayıs-haziran 2019/3BİLİM TEKNİK

SANAYİNİN SORUNLARI-49

SANAYİ DİPTE 
İŞSİZLİK ZİRVEDE!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
(MMO), her ay iktisatçı-yazar Mustafa 
Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sana-
yinin sorunları bülteninin 49’uncusunu, 
yerel seçim iptali sonrası yaşanan eko-
nomik türbülansa ve tırmanan işsizlik 
konusuna ayırdı.

İlerleyen krizin sanayi odaklı olmaya devam ettiğine dikkat çekilen araştırmada, inşaata girdi 
veren sektörlerle iç talebi hızla daralan dayanıklı tüketim malı üreten sektörlerin krizden en 
olumsuz etkilenen alt dallar olmaya devam ettiğine yer verildi. Ağustos 2018-Şubat 2019 dö-
neminde, 6 ayda sanayide işini kaybedenlerin sayısı ise 342 bine çıktı. Sanayide, artan döviz 
fiyatlarıyla birlikte maliyet artışlarının fiyatlara yansıtıldığı ve sanayici fiyatlarındaki artışın or-
talama yüzde 30 yıllık büyüklüğe ulaştığı vurgulanıyor.

MMO analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:

31 Mart yerel seçimleri sonrasında CHP adayının kazandığı seçimlere rejimin itirazları, 35 gün-
lük bir“bekle-gör” süresine mâl oldu. YSK’nın 6 Mayıs’ta uluslararası hukuk garabeti olarak 
nitelenen gerekçe ile seçimleri iptal etmesi ve seçimin 23 Haziran’da yenilenmesini karara bağ-
laması ise topyekûn bir türbülansa kapı aralandı, en şiddetli sarsıntı ise ekonomide, sanayide 
yaşandı.

İçeride siyaseti ve ekonomiyi yönetmekte güçlük çeken AKP rejiminin dış iklimden de olduk-
ça olumsuz etkilenmesi, göstergeleri daha da iç karartıcı hale getiriyor. Öncü göstergeler, 31 
Mayıs’ta TÜİK tarafından açıklanacak olan 2019 Birinci Çeyrek GSYH’nin yine negatif gelmesi 
ve 2018 birinci çeyreğine göre yüzde 4 küçülme ihtimalini güçlendirdi.

Sanayinin üretim cephesinde pek düzelme görülmüyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-
Şubat-Mart aylarını kapsayan ilk çeyrekte, sanayi üretim endeksinin 2018 ilk çeyreğine göre 
yüzde 6’ya yakın gerilediğini ortaya koydu.

2019 ilk çeyreğinde imalat sanayisindeki düşüş yüzde 6’yı buldu. Bu düşüş alt sektörlere göre 
analiz edildiğinde, bir önceki çeyrekte görüldüğü gibi, inşaata girdi üreten çimento, seramik, 
cam gibi sanayi dallarında daralma öne çıkıyor.

İmalat sanayisinin alt dallarından otomotiv (motorlu kara taşıtı sektörü) de döviz fiyatlarındaki 
sert artışın girdi ithalatını, dolayısıyla üretici ve tüketici fiyatlarını yükseltmesinden etkilendi. 
Daralan iç talep, üretimi yüzde 11’in üstünde geriletti. Aynı gerileme beyaz eşyayı içeren metal 
sektöründe (fabrikasyon metal) yüzde 9’u buldu.

Sanayide üretim cephesinde kararan tablo, istihdam-işsizlikte de gözleniyor ve işsizlik hızla 
tırmanarak zirveye ilerliyor. TÜİK, Şubat ayı İşgücü İstatistiklerine göre standart-dar tanımlı 
işsizlik oranı yüzde 14,7 olarak belirlendi. Dar tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 1 milyon 376 bin 
artarak 4 milyon 730 bine çıktı. Resmi olan 4 milyon 730 bin işsize, sayılmayan 2,9 milyon işsiz 
katılsaydı, gerçek işsiz sayısı 7,7 milyona yaklaşacak, gerçek işsizlik oranı da yüzde 14,7 değil, 
yüzde 22 olacaktı.
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irleşmiş Milletler (BM), yakın za-
man önce bir çağrıda bulundu. 
Bu çağrının özünde, dijital tek-
nolojinin dünyanın her bölgesine 
ulaştırılması gerektiği yer alıyor-
du. BM’nin çağrısına kulak veren 
teknoloji devi Google, bunu 20 
dolarlık telefonlar sayesinde ger-
çekleştirecek. Peki ama nasıl?

20 Dolarlık Telefonlar Dün-
yayı Birbirine Bağlayacak

merika Birleşik Devletleri mer-
kezli Associated Press adlı haber 
ajansından edinilen bilgiye göre, 
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan çağrı sonrasında Google Başkan Yardımcısı Vinton Cerf 
bir basın toplantısı düzenledi. Cerf, dünyanın diğer yarısı ile dijital farkın kapanması için gerçek-
leştirilecek çalışmanın maliyetinin yüksek olacağını belirtti.

Buna ek olarak böylesi bir projenin maksimum verimlilikle sonuçlanması için fedakarlığın ge-
rektiği ortada. Zaten Google Başkan Yardımcısı Vinton Cerf de fiyatlarda indirime gitmeden 
dünyanın geri kalanını online hale getirmenin mümkün olmayacağını belirtiyor. Cerf ayrıca 
Google’ın çıkarmayı planladığı 20 dolarlık telefonlar sayesinde, BM’nin çağrıda bulunduğu pro-
jede hedeflenen sonuca ulaşılabileceğini vurguladı.

Yüksek bütçeli telefonların sahip olduğu özellikler, elbette ki Google tarafından üretilecek olan 
20 dolarlık telefonlarda olmayacak. Ancak bu telefonlar internete bağlanmak ve uygulamaları 
kullanabilmek için yeterli donanıma sahip olacak.

Amerika’daki İnsanların %15’i İnternete Erişmekte Sorun Yaşıyor

Cerf, internet erişiminde problem yaşanan bölgelerin yalnızca kırsal bölgeler olduğunu dile ge-
tirerek, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bu sanılanın aksine sadece Afrika değil. Amerika’da da yüzde 10 ila 15 arasında bir nüfus inter-
nete sağlıklı bir şekilde erişemiyor”

2030’da Her Yetişkin Çevrimiçi Olacak

Birleşmiş Milletler‘in hazırladığı rapora göre 2030 yılına kadar dünyadaki her yetişkin, dijital 
ağlara buna ek olarak dijital finans hizmetlerine ve sağlık hizmetlerine rahatlıkla erişebilecek.

Bu arada dijital teknolojinin sağladığı faydalara ek olarak bir de olumsuz tarafının olduğunu 
vurgulayan BM, hazırladığı raporda özellikle sosyal medyaya dikkat çekti. Buna göre; sosyal 
medyada istenmeyen ya da doğrulanmamış içerikler, mahremiyet ihlali, kişisel güvenlik, siber 
zorbalık gibi konularda dikkatli olunması gerektiği belirtildi. (Kaynak: Branding Türkiye)

20 Dolarlık Telefonlar 
Dünyayı İnternete Bağlayacak
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