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Meslek alanlarımızı koruma ve geliştirme
kapsamında, TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı ile Odaların başkan ve
yöneticilerinden oluşan TMMOB heyeti,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nu ziyaret ederek başarı dileklerini
ilettiler ve İstanbul’un sorunlarına ilişkin
görüş alışverişinde bulundular.

Meslek alanlarımızı koruma ve geliştirme
kapsamında bir diğer ziyarette CHP
Genel Başkanına yapıldı. Oda Heyetimiz,
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezini
ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı
Aykut Erdoğdu ile görüştü.
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Sunuş

MESLEK ALANLARIMIZI
KORUMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
TMMOB’nin 1973-1980 yılları arasında Başkanlığını yapan, mühendis-mimar hareketinin yurtsever toplumcu
bir çizgiye sahip olmasında büyük rolü bulunan sevgili
Teoman Öztürk’ü aramızdan ayrılışının 25. yıldönümünde anıt mezarında andık. TMMOB Başkanı ve Teoman
Öztürk’ün mücadele arkadaşlarının yaptığı konuşmaların
ardından anıt mezara karanfiller bıraktık.

Bir diğer ziyaret CHP Genel Başkanına yapıldı. Oda heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezini ziyaret
ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel
Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile görüştüler. Oda heyetinde Oda Başkanı, OYK Sayman Üyesi, Oda Müdürü,
Ankara, Bursa, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanları
ve İzmir Şube Yönetim Kurulu Sekreteri yer aldılar.

Teoman Öztürk’ü anma etkinlikleri 19 Eylül TMMOB
Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin içinde sürecek.

Endüstri Mühendisliği Dergimiz e-dergi olarak (e-ISSN:
2667-7539) olarak DergiPark sisteminde yayımlanmaya
ve makale kabulüne başladı. Dergiye, Türkçe veya İngilizce yazılmış, Endüstri Mühendisliği kapsamındaki özgün
kuramsal ve uygulamalı makaleler kabul edilmektedir.

Geçtiğimiz ay TMMOB çalışmalarında önemli bir yeri
olan yeri olan Jeoloji Mühendisi Haydar İlker dostumuz
ile TMMOB ve Odamızın önceki dönem yöneticilerinden Emin Gök aramızdan ayrıldılar. Yine geçen ay, SES’in
önceki başkanlarından ve Odamızın işyeri hekimlerinden
Köksal Aydın’ı ölümünün birinci yıldönümünde; Odamızın emektarı Nermin Süleymanoğlu’nu aramızdan ayrılışının 11. yıldönümünde andık.
TMMOB-Oda çalışmaları ve ülkemizin bağımsızlık, demokrasi, emek mücadelesinde yitirdiğimiz tüm ağabey
ve dostlarımız ile 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta katledilen
aydınlarımızı saygıyla, sevgiyle anıyoruz.
		 *

*

*

Meslek alanlarımızı koruma, geliştirme ve kamuoyunu
aydınlatma çabalarımız sürüyor.
Meslek içi eğitim çalışmalarımızı ve her Şubede verilen
eğitimleri içeren MİEM Kataloğu Temmuz 2019’un yayınlandığını belirtmek isteriz.
Yine meslek alanlarımızı koruma ve geliştirme kapsamında; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı ile Odaların
başkan ve yöneticilerinden oluşan TMMOB heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu
ziyaret ederek başarı dileklerini ilettiler ve İstanbul’un
sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundular.
Ziyarete Oda Başkanı ve İstanbul Şube Yönetim Kurulu
Başkanı da katıldılar.
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Geçen ay kamuoyuna yönelik önemli birçok açıklama
yaptık. LPG’li araçların gaz sızdırmazlık raporu olmaksızın kapalı otoparklara alınmasının doğru olmadığı; yapılan elektrik zamları üzerine 2019 Temmuz Ayı İtibarı
ile Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları,
Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler
Üzerine Oda Raporu”, 2004 yılındaki Pamukova “hızlı
tren kazası”nın yıldönümünde Ulaşımda Demiryolu Gerçeği Oda Raporu, artış gösteren fabrika/tesis yangınlarını
önlemek için endüstriyel yangın güvenliği önlemleri ve
kamusal denetimin şart olduğuna dair açıklamalar yaptık.
Bu arada kalkınma amaç ve içeriği ile plan özelliklerinden
yoksun, serbestleştirme-özelleştirme, rant ve gerici rejimi sürdürme amaçlı On Birinci Kalkınma Planı üzerine
Oda görüşünü TMMOB’ye ilettiğimizi belirtmek isteriz.
“Bunalım, Teknoloji ve Mühendisler” ana temalı,
Odamız yürütücülüğünde 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak olan TMMOB Sanayi Kongresi’ne sunulmak
üzere bir TMMOB Üye Profili Araştırması başlamıştır.
Odamız, TMMOB ve diğer Odaların internet sitelerinden ulaşılabilen ankete üyelerimizin aktif katılım göstermesini bekliyoruz.
Bayramınızı kutluyor, esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

ATILIM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’Nİ DERECEYLE
BİTİREN MESLEKTAŞLARIMIZLA BİRARAYA GELDİK
Ankara Şubemiz, 4 Temmuz 2019 tarihinde, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina, Endüstri, Enerji
Sistemleri, Otomotiv, İmalat ve Mekatronik bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilerle, Odamızda düzenlenen
etkinlikle bir araya geldi. Etkinliğe Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk de katıldı.
Etkinliğe; bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilerin
yanısıra, Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Hasan Akay, İmalat Mühendisliği Bölüm Başkan
Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Kalkan ve İmalat Mühendisliği
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merih Şengönül ile öğrencilerin
aileleri de katıldı.
Açılış konuşması Şube Teknik Görevlisi Ali Göktaş
tarafından yapılan etkinlikte, Teknik Görevliler Corç
Işıldar, Mualla Özgür Özkan ve Egegün Ünveren
tarafından da bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda Oda
ve Şube çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha
sonra Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk ve
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Seyit Ali Korkmaz
tarafından öğrencilere yönelik birer konuşma yapıldı.
Konuşmalarda, Oda üyeliğinin öneminden bahsedilerek,

daha etkin bir Oda ve Şube için çalışmalara katılımın
önemi vurgulandı.
Bölüm hocalarının da birer konuşma yaptığı etkinlik
sonunda öğrencilere hediyeleri ve plaketleri verilerek,
bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilendi.

ASANSÖR KONTROL MERKEZİ'NİN NDT FAALİYETLERİNE
YÖNELİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamız Asansör Kontrol Merkezi'nin tahribatsız muayene (NDT) faaliyetlerine yönelik değerlendirme toplantısı
4-5 Temmuz 2019 tarihlerinde İzmir Şube'de gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantıya aşağıda isimleri verilen kişiler
katıldı.
Bülent Göksülük		
Oda Merkezi
Hikmet Pekdur		
Adana Şube
Ersan Gönül		
Bursa Şube
Zafer Tuğcu		
İstanbul Şube
S. Zafer Güneş		
İzmir Şube
Volkan Erdem		
İzmir Şube
Melih Emre		
İzmir Şube
Uğur Topaloğlu 		
İzmir Şube
Salih Kara		
Kocaeli Şube

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 13 Temmuz 2019 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurul’a iletilen 39 dosya üzerinde görüşüldü.
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ASANSÖR PERİYODİK KONTROL SÜREÇLERİNE YÖNELİK TOPLANTISI
Asansör Periyodik Kontrol faaliyetlerine yönelik, Şubelerimiz tarafından uygulanmakta olan randevu/kontrol
süreçlerinin tartışıldığı toplantı 12 Temmuz 2019 tarihinde Oda Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Oda Yönetim
Kurulu Sekreteri Elif Öztürk de katıldı.
Toplantıya aşağıda isimleri bulunan personel katıldı;
Bülent Göksülük			
Oda Merkezi
Egemen Ceylan			
Oda Merkezi
Ali Şenyılmaz			
Adana Şube
Gülistan Çıtak			
Ankara Şube
O. Bulkan Karaçoban		
Ankara Şube
Lale Ekmen			
Antalya Şube
Özkan Akaltun			
Bursa Şube
Ethem Kayhan Kaymakçı		
Denizli Şube
Emre Aydınlı			
Denizli Şube
Emre Dereli			
Edirne Şube
İbrahim Küçükaçıl			
Eskişehir Şube
İrfan Atcıuşağı			
Gaziantep Şube
Ertan Demirci			
İstanbul Şube
Serkan Sevat			
İstanbul Şube
Ayberk Sarıdede			
İstanbul Şube
Çiçek Şimşek			
İzmir Şube
Nefdal Mengi			
Kayseri Şube

Çetin Sözal			
İsmail Dal			
Fatma Güneş			
Soner Akyıldız			
İlknur Mengüç			
Ayhan Hilalcı 			

Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Mersin Şube
Samsun Şube
Trabzon Şube
Zonguldak Şube

MÜHENDİS VE MAKİNA GÜNCEL DERGİSİ YAYIN KURULU TOPLANTISI
Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu dönem içi düzenli periyodlarda gerçekleştirdiği
toplantılarına, sonuncusunu 22 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıyla devam etmektedir.
Gerçekleştirilen Yayın Kurulu dönem içindeki 23.
toplantısında; önümüzdeki sayılarda karma konularda
hazırlanan sayılarımıza ilaveten Savunma, Beyaz Eşya,
Otomotiv vb. alanlarda yapılan Ar-Ge İnovasyon
çalışmaları, test ve simülasyonlar, İmalat ve yerli üretim,
enerji, medikal cihazlar,” konularında özel sayıların
hazırlanmasına karar verilmiştir.
Bu konularla ilgili, özel işletmelerin test ve simülasyon
merkezleri, üniversiteler bünyesinde kurulmuş Ar-Ge
Merkezleri, ilgili bölüm başkanları ile iletişime geçilerek
güncel çalışmalarla ilgili yazı akışı sağlanacaktır.
Ayrıca ilgili yabancı kaynaklardan çeviriler de dergimizde
ile gündem doğrultusunda önümüzdeki sayılarda
yer alması planlanan röportaj isimleri önerilerinde
bulunulmuş ve yeni yazı çağrıları yapılmıştır.
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Katılımcılar:
Aylin Sıla Aytemiz
Melih Şahin
Fuat Tiniş
Yılmaz Yıldırım

Yayın Sekreteri
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi

Haber

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, DERGİPARK SİSTEMİNDE
YAYIMLANMAYA BAŞLANMIŞTIR

Her dönem olduğu gibi, bu dönem de, araştırma
kurumları ve üniversitelerde yürütülen bilimsel ve
teknolojik çalışmaları bünyesinde okuyucuları ile
buluşturacak olan Endüstri Mühendisliği Dergisine, gerek
makale göndererek ve gerekse görüşlerde bulunarak
katkılarınızı bekliyoruz.
Kurulduğu yıldan beri, yayımlanan özgün çalışmalarla,
endüstri mühendislerinin çağdaş gelişmeleri yakından
takip edebilmelerine olanak tanımak, edinilen deneyim
ve bilgi birikiminin tüm endüstri mühendislerince
paylaşılmasına ve ülke çapında yaygınlaştırılmasına fırsat
vermek ve süreklilik kazandırmak, endüstri mühendisliği
uygulamalarının topluma duyurulmasında aracı olmak,
meslek sorunlarının tartışıldığı bir zemin oluşturmak
Endüstri Mühendisliği Dergisinin (ISSN : 1300-3410)
başlıca hedefleri arasında yer almaktadır.
Bu doğrultuda, 30 yıldır yayın hayatını sürdüren Endüstri
Mühendisliği dergisi, alanında önemli bir başvuru
kaynağıdır. International Abstracts in Operations
Research ve EBSCO veritabanında yer almakta olan
ve 120 ülkeden elektronik ortamda takip edilebilen
Endüstri Mühendisliği dergisi, https://www.mmo.org.
tr/endüstri adresinden de ilgilenen herkesin erişimine
sunulmaktadır.

Dergimiz, bu dönem e-dergi olarak (e-ISSN : 26677539) olarak DergiPark sisteminde makale kabule ve
yayımlanmaya başlanmıştır.
Dergiye, Türkçe veya İngilizce yazılmış, Endüstri
Mühendisliği bilimlerindeki özgün kuramsal ve uygulamalı
makaleler kabul edilmektedir.
Editörler Kurulu’nda yurt dışı üye mevcut olup
“Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ne göre
hakemli ve “Uluslararası Dergi” özelliğindedir.
Dergide yayımlanan tüm makaleler teşvik kapsamına
girmektedir. Makaleler,
Dergipark’daki veritabana
yüklenmekte ve değerlendirme süreçleri bu sistem
üzerinden yürütülmektedir.
Her dönem olduğu gibi, bu dönem de, araştırma
kurumları ve üniversitelerde yürütülen bilimsel ve
teknolojik çalışmaları bünyesinde okuyucuları ile
buluşturacak olan Endüstri Mühendisliği Dergisine, gerek
makale göndererek ve gerekse görüşlerde bulunarak
katkılarınızı bekliyoruz.
Dergi hakkında ayrıntılı bilgiler Dergipark
web sayfasında (https://dergipark.org.tr/
endustrimuhendisligi) verilmiştir.
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CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU ZİYARETİ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener başkanlığındaki Oda Heyetimiz, 29 Temmuz 2019 tarihinde
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel
Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile görüştü.

Oda çalışmaları hakkında bilgi verilen görüşmede daha
sonra karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan
Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun katıldığı görüşmeye Oda
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim

Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin, Oda Müdürü Evren
Sağ, Ankara Şube Başkanı Sadettin Özkalender, Bursa
Şube Başkanı Fikri Düşünceli, İstanbul Şube Başkanı
Battal Kılıç ve İzmir Şube Yönetim Kurulu Sekreter üyesi
Selda Ünver katıldı.

NERMİN'İ ÖZLEMLE
ANIYORUZ

DOKTOR KÖKSAL AYDIN'I
ÖZLEMLE ANIYORUZ

27 Temmuz 2008 tarihinde aramızdan ayrılan Odamızın
emektarı, mesai arkadaşımız, değerli dostumuz
Nermin Süleymanoğlu`nun aramızdan ayrılışının 11.
Yıldönümünde özlemle anıyoruz.

31 Temmuz 2018 tarihinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu
yitirdiğimiz SES eski Genel Başkanı ve Odamızın iş yeri
hekimlerinden Köksal Aydın'ı ölümünün 1. yıldönümünde
sevgi ve özlemle anıyoruz.
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Haber

TMMOB ÜYE PROFİLİ ARAŞTIRMASI
2019 TMMOB Sanayi Kongresi’nde sunulmak üzere "TMMOB Üye Profili Araştırması" gerçekleştirilecektir.

Değerli TMMOB Üyesi
TMMOB
adına
Makina
Mühendisleri
Odası
sekretaryalığında iki yılda bir düzenlenen ve TMMOB
bünyesinde düzenlenen tüm kongre, kurultay,
sempozyum etkinliklerinin finali niteliğinde olan
TMMOB Sanayi Kongresi, 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde
Ankara’da düzenlenecektir.
İlki 1962 yılında gerçekleştirilen Sanayi Kongresi,
tam 57 yıldır Türkiye’nin sanayileşme serüveninin
takipçisi olmakta ve meslek disiplinlerimizin toplumsal
gereksinimler doğrultusunda gelişmesine olanak
tanımaktadır.
Ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik duruma
bağlı olarak bu yıl kongremizin ana teması “Bunalım,
sanayi ve mühendisler” olacaktır.
Makina Mühendisleri Odası, 2015 yılından bu yana
mühendislerin yaşadığı sınıfsal ve mesleki dönüşümlere
ışık tutabilmek adına ankete dayalı alan araştırmaları
gerçekleştirmekte, bu araştırmaları raporlaştırarak
kamuoyu ile paylaşmakta ve sanayi kongrelerinde
sunmaktadır.

Bu kapsamda bugüne kadar raporlaştırılan
çalışmalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:
1-Üretim Zincirlerinde Mühendislerin Yeri ve Yaşam
Koşulları / Gebze Havzası Örneği (2015 TMMOB Sanayi
Kongresi’nde sunulmuştur).
2-Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri
Araştırması/ Gaziantep, Ergene ilçesi ve Konya Örnekleri
(2017 TMMOB Sanayi Kongresi’nde sunulmuştur).
Bu çalışmaların bir devamı niteliğinde 2019 TMMOB
Sanayi Kongresi’nde sunulmak üzere bu yıl da "TMMOB
Üye Profili Araştırması" gerçekleştirilecektir. Bu çalışma,
daha önce lokal olarak gerçekleştirilen araştırmaları
mühendis, mimar ve şehir plancılarını da kapsayacak
şekilde Türkiye geneline taşımayı hedeflemektedir.
Oda web sitesinde paylaşılan anket, "TMMOB Üye
Profili Araştırması" çalışmasının temelini oluşturmaktadır.
Üyelerimiz başta olmak üzere tüm mühendis, mimar
ve şehir plancılarının yaşadığı mesleki, ekonomik ve
sosyal dönüşümlere ışık tutacak bu araştırmaya katılım
göstermeniz ve anket sorularını eksiksiz yanıtlamanız
büyük bir önem taşımaktadır.
bülten 254
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Etkinlik

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019
YÜRÜTME KURULU V. TOPLANTISI
TMMOB Sanayi Kongresi 2019 Yürütme Kurulu V. Toplantısı, 26 Temmuz 2019 tarihinde Oda Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Sanayi Kongresi 2019 hazırlıkları kapsamında bir araya
gelen Yürütme Kurulu Üyeleri, 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak olan Kongre’de gerçekleştirilecek program taslağı konusunda son güncellemeleri tamamladı.
İki gün boyunca “Bunalım, Sanayi ve Mühendisler” temasıyla gerçekleşecek olan Sanayi Kongresi’nin oturum
konuları, katılımcılar hakkında düzenlemeler yapıldı.
Yürütme Kurulu Toplantısına; Yunus Yener, Aylin Sıla
Aytemiz, Aslı Aydın, İlhan K. Turan, Korkut Boratav,
Hayri Kozanoğlu, Aziz Konukman, Mustafa Sönmez,
Oğuz Türkyılmaz ve Osman Serter katıldı.

8. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI

Mersin Şube Sekreteryalığında Oda adına 8. si düzenlenecek olan Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisinin
Düzenleme Kurulu Toplantısı 06 Temmuz 2019 tarihinde Divan Oteli’nde yapıldı.
Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Erpolat ve Fatma Dilek Öznur katıldı.
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SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK
UNUTTURMAYACAĞIZ
Sivas Katliamının 26. yıldönümünü nedeniyle Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 1 Temmuz 2019
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
26 yıl önce Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak
Otelinde yakılarak katledilen demokrat, toplumcu, yurtsever yazar ve ozanlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz.
Madımak’ta insanlarımızı yakan ve yaktıranlar aydınlanma ve bilim düşmanı dogmatizmin karanlığının sürmesini
isteyenlerdir.
Aydın ve sanatçılarımıza kıyan gerici faşist güçler, bilinir ki
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik düşmanlarıdır.

Diğer yandan ülkemizde eğitimde, kamusal ve toplumsal
yaşamda dinselleştirme bilinçli olarak yayılmaktadır.
Din, mezhep, inanma-inanmama farklılıkları, düşmanlık
ve çatışma tohumları ekmeye varacak tarzda kullanılmaktadır.
Bu nedenle günümüz Türkiye’sinde demokrasi, laiklik,
eşitlik, özgürlük ve adalet istemleri her zamankinden
daha fazla önem taşımaktadır.

16 Şubat 1969 Kanlı Pazar’ından 1 Mayıs 1977 katliamı,
2 Temmuz 1993 Sivas katliamı, 10 Ekim 2015 Ankara
ve daha birçok katliamı yapan gerici gelenek ülkemizdeki
ilerici, aydın kesimlere karşı hep tahammülsüz olmuştur.
Birçok yurtsever demokrat insan bu nedenle katledilmiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak,
2 Temmuz 1993 Madımak katliamını ve gericiliği lanetliyor; bağımsız, eşit, özgür, demokratik, laik, başka bir
Türkiye özlemini kamuoyu ile paylaşıyoruz.

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

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basın Açıklamaları

LPG’Lİ ARAÇLARIN KAPALI OTOPARKLARA ALINMASI GİRİŞİMİ
TAŞIDIĞI HAYATİ RİSKLER NEDENİYLE DURDURULMALI,
SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ/RAPORU UYGULAMASI YENİDEN
BAŞLAMALIDIR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 5 Temmuz 2019 tarihinde, “LPG’li Araçların Kapalı Otoparklara
Alınması Girişimi Taşıdığı Hayati Riskler Nedeniyle Durdurulmalı, Sızdırmazlık Kontrolü/Raporu Uygulaması
Yeniden Başlamalıdır” başlıklı bir açıklama yaparak yetkilileri göreve çağırdı.
19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmasını öngören
taslak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe
açılmıştır.
Değişiklik taslağında, konutların yer aldığı binalar hariç
olmak üzere TS 9881 standardı ve İtfaiye Teşkilatından
gerekli izinlerin alınması kaydı ile LPG kullanan araçların
kapalı otoparklara alınması öngörülmektedir.
Söz konusu düzenleme girişimi, ülkemizdeki otoparkların ve araçların büyük kısmının mevcut durumu nedeniyle oldukça riskli ve tehlikeli sonuçlar oluşturabilecektir.
Odamızın görüşü, mevcut şartlarda LPG’li araçların kapalı otoparklara alınmaması yönündedir.
Söz konusu düzenleme yerine otoparkların uygun olan
bir kısmının, Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmeliğe göre otopark katının taban alanlarının yüzde 5’nin yan alanlarında açıklık bırakılarak açık otopark
olarak düzenlenmesi ile LPG’li araçlar için otopark sorunu kısmen de olsa çözülebilir.
Ancak yine de belirtmeliyiz ki, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın 2017 yılında yaptığı bir mevzuat değişikliği
(24.07.2017 tarih ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) ile
LPG’li araçların gaz sızdırmazlık kontrolü; araç tadilatını
yapan ya da araç yakıt sistemini değiştiren firmaların inisiyatifine (beyanına!) bırakılmış, araçların kontrol ve denetimi ortadan kaldırılmıştır.
Böylelikle LPG’li araçların bağımsız kurum ve kuruluşlarca yapılan gaz sızdırmazlık kontrolü tamamen iptal edilmiş ve o günden beri bu araçlar (TÜİK’in 2019 yılı Ocak
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ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 250 adet otomobilin yüzde 37,8’ini
oluşturan 4 milyon 703 bin 163 LPG’lidir) denetimsiz bırakılmış, halkın mal ve can güvenliği tehlikeye atılmıştır.
Halkın can ve mal güvenliği ve kamu düzeni açısından yapılması gerekenler açıktır:
- Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları
üzerlerine düşen görevi yerine getirmeli, önceki dönemlerde olduğu gibi LPG’li araçların yılda en az bir kez olmak üzere Sızdırmazlık Kontrollerinin akredite kurum ve
kuruluşlarca yapılması yeniden sağlanmalıdır.
- Bu koşul sağlanmadıkça ve otoparklarda gerekli teknik düzenlemeler yapılmadıkça LPG’li araçların kapalı otoparklara alınmasına yönelik Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın yapmak istediği düzenlemeden vazgeçilmelidir.
- LPG tanklarının ve dönüşüm sistemlerinin seviyesinin
ECE 67.01 teknik düzenlemesine uygun hale getirilmesi
ve mevcut LPG’li araçların kontrolü sağlanmalıdır.
- LPG’li araçların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlayacak bir takip sistemi oluşturulmalıdır.
- Yetkili ve görevli kılınan kurum ve kuruluşların yapacağı
düzenlemelerde halkın can ve mal güvenliği mutlaka göz
önünde bulundurulmalıdır.
Bu vesileyle Odamızın 1998 yılından itibaren LPG/CNG’li
araçların denetimine yönelik yürüttüğü faaliyetlerde
edindiği birikim ve teknik donanım ile konunun çözümünde kamu kurumlarına her düzeyde yardımcı olmaya
hazır olduğunu kamuoyuna duyururuz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

SİYASAL İKTİDARIN İZLEDİĞİ TOPLUM ÇIKARLARINI DEĞİL ÖZEL
ŞİRKETLERİ KOLLAYAN POLİTİKALAR NEDENİYLE ELEKTRİK VE DOĞAL
GAZ FİYATLARINDA YENİ ZAMLAR GÜNDEMDEDİR
Elektrik ve Gaz Fiyat Artışlarını İrdeleyen, "2019 Temmuz Ayı İtibarı ile Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife
Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine Oda Raporu" 17 Temmuz 2019
tarihinde yapılan basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşıldı.
Başkanlık ve milletvekili seçimleri öncesinde artırılmayan
elektrik fiyatları, 2018 yılı içinde Ocak, Nisan, Ağustos,
Eylül ve Ekim aylarında yapılan zamlarla 2017 yılı sonuna
göre 2018 yılı sonunda; konutlarda yüzde 45, diğer tüketici gruplarında yüzde 71–72 oranlarında artmıştır.
Siyasi iktidar 31 Mart yerel yönetim seçimlerini göz önüne alarak, Ocak 2019’da elektrik fiyatlarına zam yapmamış ve yalnızca konut abonelerine yüzde 10 indirim uygulanmıştır. Bu manevra ile konutlarda elektrik fiyat artış
oranı yüzde 30,5’e çekilmiş olsa da, elektrik fiyatlarının
yıllık enflasyondan konutlarda yüzde 50,2 ve diğer tüketici gruplarında yüzde 250’yi aşan oranda daha yüksek
olduğu gerçeğini değiştirmemiştir.

Ekim aylarında yapılan zamlarla, 2017 sonuna göre konutlarda yüzde 25–37, küçük sanayi kuruluşlarında yüzde 29,5, büyük sanayi kuruluşlarında yüzde 100, elektrik
üretimi için yakıt olarak doğalgaz kullanan santrallerde
yüzde 146 oranında artmıştır. Doğalgaz satış fiyatlarında sürdürülmekte olan sübvansiyon, elektrik üretim
tesislerinde önemli ölçüde, büyük sanayi kuruluşlarında
kısmen kaldırılmıştır. 2019 başında, doğalgaz satış fiyatlarında, konutlara ve küçük sanayi kuruluşlarına yüzde 10,
elektrik üretim tesislerine yüzde 8,8 indirim yapılmıştır.
01.07.2019’da ise elektrik üretimi için satılan doğal gazın fiyatı yüzde 6.45 oranında artırılmıştır. Konut tüketici
fiyatlarına uygulanan sübvansiyonu göz ardı etmeksizin,

2019 Temmuz ayı başında yapılan yüzde 15 oranında
zamla, son bir buçuk yıl içinde tüm tarife grupları için
elektrik fiyatları yüzde 50–98,2 oranlarında artmıştır. 1
Temmuz zamlı tarifeleri ile birlikte; asgari yaşam standartlarında (4 kişilik) bir ailenin aylık 230 kWh olan elektrik enerjisi tüketiminin Haziran ayında 123,63 TL olan
fatura tutarı, Temmuz zamları ile birlikte yüzde 15’lik
artışla 142,17 TL’ye yükselmiştir.
İktidarın izlediği kamu kaynaklarını özel sermaye şirketlerine aktarmaya yönelik enerji politikaları ile 2018’de
yaklaşık 32 milyar TL özel şirketlere transfer edilmiştir.
Yalnız az sayıda şirketin çıkarına olan alım garantili yüksek fiyatlarla yerli kömür santrallarına tanınan alım garantisi, yerli kömür, ithal kömür ve doğal gaz santralları için
oluşturulan kapasite mekanizması ile ilave ödeme yapılması gibi bedeli milyarlara varan uygulamaların yanı sıra
amaçlarının çok dışına çıkmış olan ve yatırımcılara kâr
garantisi sağlayan YEKDEM-Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması vb. uygulamalar; elektrik
maliyetlerinin ve fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Bu uygulamaların mevcut haliyle sürdürülmesi, yeni
zamların gerekçesi olacaktır.
Doğalgaz fiyatları ise, 2018 yılı Nisan, Ağustos, Eylül ve
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Basın Açıklamaları

Ankara, İstanbul ve Bursa gibi konut abonelerinin en çok
olduğu kentlerde, bu indirim sonrasında dahi fiyatların
2017 sonuna göre yüzde 18,5–29,13 oranında artmış olduğunu belirtmek gerekir.
Odamız, uzun süredir enerji yoksulları ve yoksunlarına,
çağdaş yaşam koşullarını sağlayacak miktarda ücretsiz
elektrik ve doğalgazın kamu tarafından temin edilmesini
savunagelmiştir. Toplum yararını gözeten bu önermemizi, siyasi iktidar yakın zamana kadar yok saymış, yanıt
vermemiş, adeta kulaklarını tıkamıştır.
Ankara’da Başkent Gaz’ın Temmuz 2019’da, konutlar
için doğal gaz satış fiyatı KDV dahil 1.4657 TL/m³’tür. Bireysel ısınmada konut başı doğal gaz tüketimi Ankara için
yıllık 1500 m³, aylık ortalama 125 m³’tür. Bu durumda,
bir ailenin Temmuz 2019’da ödeyeceği doğal gaz bedeli 183,21 TL’dir. Aylık su tüketimini 10 m³, yine Ankara
ASKİ konut fiyatı olan 9.48 TL/m³ veri alındığında aylık su
faturası 94,80 TL olmaktadır. Aylık elektrik, doğal gaz ve
su fatura bedelleri toplamı ise 420,18 TL’ye ulaşmakta
olup, bu tutar asgari ücretin beşte birinden fazladır (yüzde 20,79).

Günümüzde yaşamı idame ettirmek için vazgeçilmez
olan elektrik, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının nihai tüketiciye yeterli, kesintisiz ve ödenebilir koşullarda sunulması için, öncelikle sektörde toplumsal yararı gözeten,
bütünleşik politikaların ve uygulamaların yaşama geçmesi, enerji yatırımlarının; tüketiciye, çevreye ve ekonomiye
gereksiz yükler getirmeyecek şekilde, toplum çıkarlarını
gözeten kamusal bir planlama dâhilinde yapılması gerekmektedir.
Bu temel gereklilikler yerine getirilmediği takdirde nihai
tüketicinin doğrudan ya da dolaylı olarak karşı karşıya
kalacağı zararları bütünüyle önlemek mümkün olamayacaktır.
Birçok şirketin kâr hırsına terk edilmiş bu düzensiz ve
plansız yapının, öncelikle mevcut dağınıklıktan kurtarılması, kamusal hizmeti esas alan, toplum çıkarlarını gözeten özerk bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.
Yurtiçi doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerinin yoğunlaşması, yerli doğalgaz üretiminin de mutlaka artırılması
gerekmektedir.
Bu noktada, karasal alanların yanı sıra denizlerdeki
aramalara mutlaka hız verilmelidir. Bir “Master Plan”
dâhilinde ülke karasında ve denizlerinde arama seferberliğine girişilmelidir.
Akdeniz’i kendi çıkarları doğrultusunda parsellemeye yönelen ülkelerin girişimlerine kararlı bir şekilde karşı çıkılmalı, Türkiye; Lübnan, Suriye, Libya, Mısır vb. ülkelerle
işbirliği içinde, Akdeniz’de münhasır ekonomik bölgesini
ve kıta sahanlığını ilan etmeli, egemenlik haklarını titizlikle
savunmalıdır.

Bütün bu verilerin gösterdiği enerji yoksulluğu ve yoksunluğunun ciddi bir sorun olduğudur. Bu sorunu çözme
yönünde:
- Elektrik yardımının kapsamının genişletilmesi,
- Kömür yardımı yerine doğal gaz desteğinin sağlanması,
- Yerel yönetimlerin düşük gelir gruplarına ücretsiz su
desteği vermesi,
- Kamusal kaynaklardan sağlanan bu desteklerin kötüye
kullanımını önlemek uygulamanın toplum çıkarları gözetilerek denetlenmesi gerekmektedir.
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Kendi egemenlik alanları içinde petrol ve gaz bulunma
olasılığının olduğu bölgelerde sismik çalışmalar yoğunlaştırılmalı, sismik çalışmaların sonuçlarına göre deniz sondajlarına yönelinmelidir.
Mevcut gaz alım anlaşmaları kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde incelenmeli, ülke aleyhine hükümlerin iptali yeniden
görüşme konusu yapılmalıdır.
Temel bir ihtiyaç olan doğalgazın fiyatları üzerindeki
KDV yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmeli, ÖTV kaldırılmalıdır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

“KAZA” GİBİ SUNULAN PAMUKOVA VE DİĞER DEMİRYOLU CİNAYETLERİ,
KAMU İŞLETMECİLİĞİ VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNİN GEREKLERİNİN
TERK EDİLMESİNDEN KAYNAKLANIYOR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 19 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı basın açıklaması ile Ulaşımda
Demiryolu Gerçeği Oda Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı.
Bilindiği üzere, ilgili meslek kuruluşları ve uzmanların
uyarılarına karşın başlatılan yüksek hızlı tren (YHT) seferleri başlangıçta oldukça trajik bir sonuca yol açmıştı.
22 Temmuz 2004 tarihinde 41 yurttaşımızın ölümüne,
81 yurttaşımızın yaralanmasına yol açan Pamukova YHT
“kazası” yaşanmış ve o son kaza olmamıştır. Daha sonraki birçok kazanın dışında geçen yıl Tekirdağ Çorlu’da 25
insanımızın ölümüne yol açan tren kazası ile Ankara’da
sinyalizasyon eksikliği nedeniyle 9 insanımızın ölümüne
yol açan YHT “kaza”sı hafızalardadır. Aynı şekilde geçen
ay İstanbul-Ankara hattındaki YHT seferi sırasında Arifiye’deki bir menfezde rayların altının yağışlar nedeniyle
boşaldığının makinistlerce görülmesi üzerine trenin durdurulması vakası da gösteriyor ki, gerek konvansiyonel
hatlarda gerekse YHT hatlarında önemli sorunlar bulunmakta ve üzerine ciddiyetle gidilmemektedir.
İki yılda bir güncellenen ve tam metnini ekte sunduğumuz Ulaşımda Demiryolu Gerçeği Oda Raporu’muzda
demiryolu politikası ayrıntılı olarak incelenmekte ve ülkemizdeki demiryolu kazalarının önemli bir nedeni olarak, TCDD’nin yeniden yapılandırılmasına yönelik uygulamalar saptanmaktadır.
Demiryolu işletmeciliği yatırımdan bakıma, yenilenmeye,
personele, eğitime ve yeni hatların kurgulanmasına dek
merkezi bir planlamayı gerektirmektedir. Ancak Booz,
Allen-Hamilton, Canac, Euromed vb. kuruluşların hazırladığı raporlar ve AB uyum programları ile gündeme
gelen serbestleştirme ve TCDD’nin yeniden yapılandırılması politikası uyarınca 163 yıllık demiryolu kazanımları
tasfiye edilmektedir. Neoliberal politikalarca dayatılan
ve bütün resmi dokümanlarda ifade edilen serbestleştirme (dolayısıyla özelleştirme) ve TCDD’nin yeniden
yapılandırılması politikaları uyarınca kurum parçalanarak
şirketleştirilmiş, altyapı ve işletmecilik bölünmüş, kamu
hizmeti anlayışı yerine piyasacı yaklaşım benimsenmiş,
mühendislik hizmetleri ve kriterleri ile teknik mükemmellik yaklaşımı terk edilmiş, altyapı ile bakım, sinyalizasyon, elektrifikasyon yatırımları ihmal edilmiş, bakım

atölyeleri kapatılarak azaltılmış, TCDD’nin taşınmazları
ve limanları satılmaya başlanmış, kurumun meslek lisesi, basım ve dikimevleri, çamaşırhaneleri ve eczaneleri
kapatılmış, hastaneleri elden çıkarılmış, birçok istasyon
ve atölye kapatılmış ya da işlevsizleştirilmiş, birçok kamusal hizmet taşeronlardan alınmaya başlanmış, güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaşmış, azaltılan personelle
çok iş çıkarma benimsenmiş, kurumda kadro ve nitelik
düzeyinde önemli gerilemeler olmuş, siyasi ve ehil olmayan kadrolaşma yaygınlaşmıştır. Öyle ki 1959 yılında 66
bin 595 olan TCDD’nin çalışan sayısı 2000 yılında 47 bin
212’ye, 2017 sonunda 17.747’ye; binlerce yol ve geçit
bakım görevlisinin çalışması gereken hatlarda bakım görevlisi sayısı da 39’a düşmüştür.
Özetle kamusal hizmet, kamu-toplum yararı eksenli güvenli ve ucuz ulaşım hakkı; demiryolları, karayolları, havayolları, denizyolları işletmeciliğinin ticarileştirilmesi ve
demiryolu işletmeciliğinin zayıflatılması süreciyle tasfiye
edilmektedir.
En son Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Planı’nda, Türkiye
Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında
Kanun çerçevesinde özel sektör tren işletmeciliğinin gelişmesine değinilmekte ve 2018 yılı Ekim ayı itibarıyla bir
kamu, iki özel sektör firmasının demiryolu işletmeciliği
organizatörlüğü ve bir özel sektör firmasının da yük taşımacılığı acente yetki belgesi aldığı belirtilmiştir.
YHT hatları nedeniyle Hazine’nin en fazla kaynak ayırdığı
KİT olan TCDD, 2017 Yılı Yatırım Programı kapsamında
ayrılan 5,7 milyar TL ödeneği aşarak 5,8 milyar TL ödenek kullanmış ancak Sayıştay raporuna göre 2017 yılını
yaklaşık 2 milyar lira zararla kapatmıştır. Kurumun geçmiş yıllarla birlikte toplam bilanço zararı 18 milyar lirayı
aşmıştır. Sayıştay raporunda TCDD’nin konvansiyonel
hatların modernizasyonuna ağırlık vermesi gerektiği de
belirtilmektedir.
Diğer yandan demiryollarının 1950’lerden itibaren karayolu ağırlıklı ulaşım politikaları nedeniyle ikinci plana itil-
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diğini belirtmeliyiz. Resmi verilere göre 1950’de karayolu
yolcu taşımacılığı oranı yüzde 49,9 oranında iken günümüzde yüzde 88,8; karayolu yük taşımacılığı da yüzde
17,1 iken günümüzde yüzde 89,2 oranına yükselmiştir.
Demiryolu yolcu taşımacılığı oranı ise 1950’de yüzde
42,2 iken günümüzde yüzde 1’e; demiryolu yük taşımacılığı da yüzde 55,1’den yüzde 4,3’e gerilemiştir.
Demiryolu hat uzunluklarına ilişkin göstergeler de önemli gerçeklere işaret etmektedir. Demiryolu hatlarının 4
bin 112 km’si Cumhuriyetin ilanından önceki 67 yılda; 3
bin 746 km’si 1923-1950 yılları arasındaki 27 yılda; 945
km’si 1951-2003 yılları arasındaki 52 yılda; bin 649 km’si
2003-2018 yılları arasındaki 15 yılda yapılmıştır. 2017 yılı
sonunda bin 213 km’si YHT olmak üzere toplam 12 bin
608 km hat uzunluğu bulunmaktadır. Yani 1950 sonrası
68 yılda ancak 4 bin 732 km demiryolu yapılmıştır.
Yıllık ortalama olarak da Cumhuriyet öncesi dönemde 62
km, 1923-1950 döneminde 139 km, 1951-2003 döneminde 18 km, 2003-2017 döneminde 117 km demiryolu
yapılmıştır.
1923-1950 dönemi Türkiye’sinin olanakları ile günümüzdeki olanaklar karşılaştırıldığında demiryollarına bugün
ne kadar az önem verildiği anlaşılabilmektedir. YHT ise
bir gereklilik olmakla birlikte yük taşımacılığının dışlanması, yolcu taşıma ağırlıklı ve imaj/prestij eksenli olarak
uygulanmaktadır ve 2009’dan itibaren yılda ortalama olarak ancak 134 km hat yapılabilmiştir.
Mevcut demiryolu hatlarının da 4 bin 660 km’si elektrikli,
5 bin 534 km’si sinyallidir. Toplam yol uzunluğu içindeki
oranları da sırasıyla yüzde 37 (4 bin 660 km) ve yüzde
44’tür (5 bin 534 km).
Diğer yandan YHT dışında iki ayrı projeksiyon daha
söz konusudur. İlki “Hızlı Demiryolu Projeleri”, diğeri “Hızlı Tren Hatları” şeklindedir. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı’nın “Ulaşan ve Erişen Türkiye 2018” başlıklı
dokümanında belirtilen hatların yapımının planlanması
olumlu olmakla birlikte, 2023 yılı hedefi olarak 12 bin
915 km’si yüksek hızlı ve hızlı tren hattı; 12 bin 115 km’si
konvansiyonel hat olmak üzere toplam 25 bin 30 km hatta; 2023-2035 hedefi olarak da 31 bin km’ye ulaşılacağı
belirtilmektedir. Fakat iktidarın 17 yıllık yeniden yapılandırma ve hat yapım, bakım, yenileme, elektirifikasyon,
sinyalizasyon pratiği gözetildiğinde bu hedeflerin hiç gerçekçi olmadığını söylemek mümkündür.
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Oysa doğru bir demiryolu politikası, kamu işletmeciliği,
kamusal hizmet perspektifi, ulaşımın kombine taşımacılıkla bütünlüklü bir şekilde planlanması gibi asli öğelere
ve maliyet, arazi, kullanım ömrü, güvenlik, enerji verimliliği, çevre gibi unsurlara dayanması gerekir. Bu noktada
önemle belirtmeliyiz, demiryolu yapım maliyeti karayoluna göre düz arazide 8 kat, orta engebeli arazide 5 kat
daha ekonomiktir. Demiryollarının enerji tüketim toplamı içindeki oranı yüzde 2 iken karayollarının enerji tüketimi yüzde 80’in üzerindedir.
Doğru bir demiryolu politikasına dönüş için ulaşım politikaları karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu taşımacılığının seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve hızlı, tek bir
taşıma zinciri oluşturacak şekilde birleştirilmesini içeren
Kombine Taşımacılığa yönelim ekseninde belirlenmelidir.
Tüm ulaşım modları arasında uyum sağlanarak yük ve
yolcu taşımada ağırlık demiryolu taşımacılığına verilmeli,
demiryolu yük ve yolcu taşımacılığı planlı olarak geliştirilmelidir.
Ulaştırmanın bütünü ile demiryollarında altyapı, araç,
arazi, tesis, işletme ve taşınmazlara yönelik bütün serbestleştirme ve özelleştirmeler ile belediyeler ve üçüncü
şahıslara devirler durdurulmalıdır. Hizmet dışı bırakılan
bakım-tamir atölyeleri ve bütün tesisler yeniden işlevli
kılınmalıdır.
TCDD’nin parçalanarak işlevsizleştirilmesi, siyasi kadro
atamaları ve her düzeydeki uzman kadro kıyımına son
verilmelidir.
TCDD’nin yanlış politikalarla oluşan personel açığı siyasi
değil bilimsel mesleki teknik ölçütler içinde giderilmeli, mühendislik bilimlerinin kriterlerine ve ehil kadroya
önem verilmelidir.
TCDD, nitelikli personel yetiştirilmesi için üniversiteler
ve meslek odalarıyla işbirliği yapmalı, meslek içi eğitim
geliştirilmelidir.
Demiryolu modlarındaki atıl kapasitelerin değerlendirilmesi için işletme iyileştirmeleri yapılmalı, ulaşım güvenliğini etkileyen bütün hatlar ciddi ve bütünlüklü bir tarzda
onarılmalı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimleri
ivedilikle karşılanmalıdır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

ARTIŞ GÖSTEREN FABRİKA/TESİS YANGINLARINI ÖNLEMEK
İÇİN ENDÜSTRİYEL YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ VE
KAMUSAL DENETİM ŞARTTIR
Endüstriyel Yangın Güvenliği Önlemleri üzerine Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından 31
Temmuz 2019 tarihinde yazılı bir basın açıklaması yapıldı.
Kamuoyuna yansıdığı üzere neredeyse hemen her gün
bir fabrika yangını olmaktadır.
2017 yılında en az 182 endüstriyel yangın, 2018 yılında
en az 385 endüstriyel yangın olayı olmuştur. Bu yangınlarda en az 25 kişi ölmüş, en az 72 kişi de yaralanmıştır.
(Yangın oluşan işyerlerinin sadece yüzde 23’ünün unvanları basına yansımıştır.) Bu yangınların 107’si (yüzde 25’i)
tekstil sektöründe, 71’i (yüzde 16’sı) metal sektöründe,
58’i (yüzde 13’ü) ağaç-kâğıt-mobilya sektöründe, 50’si
(yüzde 11’i) plastik sektöründe, 44’ü gıda sektöründe
(yüzde 10’u) olmuştur.
Yangınların yüzde 55’i Marmara Bölgesinde, yüzde
14’ü Ege Bölgesinde; il bazında ise yangınların 157’si
İstanbul’da, 23’ü Kocaeli’nde, 19’u İzmir’de, 18’i
Sakarya’da, 16’sı Bursa’da olmuştur. Yangınların yüzde
75’inin nedeni bilinmemektedir. Nedenleri bilinen endüstriyel yangınların yüzde 67’si mekanik kıvılcım, yüzde
12,84’ü elektriksel kıvılcım, yüzde 4,13’ü aşırı ısınma nedeniyle oluşmuştur.
Endüstriyel yangınlar kapsamında değerlendirilmesi gereken bu yangınların özellikle son yıllarda sıklıkla olması,
konuya ciddiyetle eğilmeyi gerekmektedir. Bu noktada
4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı İş Güvenliği Kanunu vb. düzenlemelerle getirilen sistemin yangın, patlama ve iş kazaları/iş cinayetleri vakalarını önlemek üzerine
kurgulanmadığını belirtmeliyiz.
Getirilen kimi kurallar da kâğıt üzerinde kalmaktadır.
İşyerlerindeki olaylarda tüm sorumluluk eğer var ise iş
güvenliği uzmanlarına yüklenmekte ve bu uzmanların
belirttikleri teknik gereklilikler yerine getirilmemektedir.
Endüstriyel yangınlara yaygın yaklaşım sorunlu
Ülkemizde özellikle sanayi bölgelerinde ciddi bir sorun
olan yangın güvenliği problemi, medyadaki yangın haberleri ile kendini belli etmektedir.
Yangınlarda ve sonrasında yapılan çalışmalar, yangınların
ilk tespitlere yansıyan kaynağını bulmaktan öteye gitme-

mekte ve çoğu zaman olay çözülmüş sayılmaktadır. Yaşanan can kayıpları, yangınların çevreye/doğaya etkileri ve
yaşanan maddi kayıplar ile asıl yapılması gerekenler ise
göz ardı edilmektedir.
Endüstriyel tesislerin uygun olmayan imar planlarına, tekniğe, yönetmelik ve standartlara uygun yapılmayan pasif
ve aktif yangın önlemleri sonucunda felaketler kaçınılmaz
hale gelmektedir.
Örneğin yangın için hayati önem taşıyan itfaiye araçları
için tasarlanan ring hatlarının birçok firmada depolama
alanı olarak kapatılması, ciddi bir yangın sıçraması ve itfaiyenin müdahale edememesi riskini ortaya çıkarmaktadır.
Endüstriyel yangınların teknik nedenleri
Endüstriyel yangınların nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür: Elektrik kaynaklı (statik elektrik, elektriksel kıvılcım, yıldırım vb.); sıcak yüzeyler (eritme potaları, buhar
boruları, fırın ve aşırı ısınan motorlar vb.); uygun olmayan koşullarda depolanan parlayıcı ve patlayıcı maddeler;
uygun olmayan üretim koşulları ve teknikleri; ateşli yapılan işler (kaynak, taşlama, kesme vb.); tozlu ortamlardan kaynaklı patlamalar ve yangınlar; uygun olmayan akü
şarj odaları; tütün ürünleri; iş kazası ve doğal afet sonrası
oluşmalar; komşu tesisten çıkan yangın sıçraması; gaz ve
sıvı sızıntıları.
Ve belki en büyük sorun da konusunda uzman olduğu
düşünülen kişilerin konunun ciddiyetinin farkına varamamış olması veya yeterli teknik altyapılarının olmamasıdır.
Yangın sonrası yapılan
edilmesi gerekenler

incelemelerde

dikkat

Yangın sonrası uzmanlar ve bilirkişiler tarafından olay yerinde çok titiz ve ayrıntılı bir inceleme yapılmalı ve aşağıda belirtilen konulara özen gösterilmelidir.
1. Yapının tehlike sınıfı ile ilgili firma faaliyetinin mevcut
proje ve yangın sistemine uygunluğu ve alınan önlemlerin
yeterliliği hesaba katılmalıdır.

bülten 254
ağustos 2019

15

Basın Açıklamaları

2. Mimari, Tesisat(Makina) ve Elektrik Projelerinin;
Yönetmelikler ve standartlar kapsamında yapılıp yapılmadığı incelenmeli, hesaplamaların ve tasarım kriterlerinin uygunluğu,
Mimarlık disiplini açısından; kullanılan yapı malzemelerinin uygunluğu, uygulama teknikleri, güvenlik holleri,
kaçış merdivenleri, yangın duvarları, kompartımanlar vb.
uygunluğu,
Makina Mühendisliği disiplini açısından; yangın söndürme sistemleri, su deposu, yangın pompaları, kolektörler,
sabit boru tesisatları, vanalar, kolon hatları, anahatlar,
yangın dolapları, hidrantlar, branşmanlar, kuru ve sulu
sprinkler sistemi ve konumları, hidrolik hesaplar, tehlike
sınıfları, yangın yükleri, mimari boyutların tasarıma etkisi,
söndürücü cinsi, gazlı söndürme sistemleri, merdiven basınçlandırma, duman tahliye vb. uygunluğu,
Elektrik Mühendisliği disiplini açısından; uyarı ve algılama sitemlerinin uygunluğu kontrol edilmelidir.
3. Ruhsat vermeye yetkili kurumlar tarafından verilen
onaylar ve izinler, yapı denetim raporlarının kontrolü,
söz konusu onay izin ve raporlarda yönetmeliğe aykırılık
var ise sorumlu veya sorumluların tespit edilmesi gereklidir.
Mekanik ve Elektrik Yangın Sistemlerinin “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereği en az yılda bir Periyodik Kontrollerinin yapılıp
yapılmadığının tespiti ve yapıldı ise yönetmelik ve standartlara uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.
Neler yapılmalı? Endüstriyel yangınların önlenmesi
için bazı öneriler
Her şeyden önce 2012 öncesinde olduğu gibi bina inşaat
ruhsatlarının alınması konusunda itfaiye ve meslek odalarının onayları geri getirilmelidir.
Bu onay işlemlerine inceleme onayları da eklenerek binaya ait bütün riskler pasif ve aktif önlemlerle bina inşaatına
başlanmadan test edilmelidir. Bu sayede yönetmelik ve
standartlar ile gerekli sistemler projeye yansıtılmalıdır.
Özellikle endüstriyel tesislerin kabul komisyonlarında itfaiye ve ilgili meslek odalarından ilgili teknik uzmanlar ile
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) uzmanlarının bulundurulması zorunlu hale getirilmelidir.
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Her tür yangın/patlama, kaza ve ölümleri engellemek için
“önce insan, önce insan hayatı, sıfır kaza” ana prensip olmalıdır.
Kuruluş amacı ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde
bulunmak, çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurmak, çalışma
hayatının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut şartlarının
iyileştirilmesi, güvenlik kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde çalışmasını
esas almak ve tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlamak olan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
etkin bir şekilde çalıştırılmalıdır.
İSG tedbirleri eksiksiz olarak alınmalı ve işyeri denetimleri ile iş güvenliği denetimleri artırılmalı, denetimler şeffaf
bir biçimde sendikalar ve meslek odalarıyla paylaşılmalı, işyeri denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklarda
“caydırıcı” idari ceza işlemleri mutlaka uygulanmalıdır.
İşyerlerinde önlem almanın esasen işveren yükümlülüğü
olduğu gerçeği bilinmeli, kamu ve adli makamlar buna
göre karar almalıdır.
Bilindiği üzere yangınlar sadece tesisler için değil, çevreleri için de risk oluşturur.
Bu nedenle belediyelerin imar ve ruhsatlandırma işlemleri disipline edilmeli, sanayi tesisleri ve imalathane türü işletmeler toplu yaşam ve iskân alanlarının dışına çekilmeli,
yapı denetimi, imar, çalışma, iş yasaları ve ilgili tüm mevzuat buna göre düzenlenmeli, mahalle araları ve konutlaşmanın olduğu alanlarda sanayi işletme ruhsatları verilmemeli, sanayi kuruluşları mümkün olduğunca OSB’lerde
veya fiziksel olarak bağımsız/uygun mekânlarda olmalıdır.
Örnek vermek gerekirse bir tekstil üretim tesisinin hemen yanına madeni yağ üretimi tesisinin kuruluşu veya
varlığının riski artıracağı açıktır, bu sebeple bu tür uygulamalara izin verilmemelidir.
Yerel yönetimlerce, mekanik tesisat konusunda proje
üreten müellif ve uygulayıcı firmaların bünyesinde Odamızca yetkilendirilmiş makina mühendisleri olup olmadığı
kontrol edilmelidir.
Projelerin ilgili meslek odalarının mesleki denetimlerinden geçirilmesi ve tesisatların ulusal, uluslararası teknik
mevzuatlar kapsamında yapılması sağlanmalıdır.
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Tesislerin uluslararası kabul görmüş standart ve teknik
şartnameler çerçevesinde sürekli olarak bakım ve periyodik kontrollerinin yapılarak işler durumda kalması sağlanmalıdır.
Denetimler ve periyodik kontroller sırasında ruhsat bilgilerinin güncelliğinin kontrolü, otomatik yangın söndürme sistemlerinin devre dışı bırakılıp bırakılmadığı, başka
amaçlarla kullanılıp kullanılmadığı, yangın kompartımanların iptal edilip edilmediği, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince yangın tesisatlarının projesine uyumluluğu, tesisatın
kontrolü, duman tahliye sisteminin çalışıp çalışmadığı,
yangın pompalarının performans testleri yılda en az bir
kez yapılmalı, acil durum tahliye planı, uygun kaçış yolu,
merdivenler ve yeterli sayı ve genişlikte kaçış kapıları,
yine yüksek katlı binalarda yangın kaçış mahalleri/yangın
merdivenleri, kapıları ve merdiven sahanlığı basınçlandırılması ölçümleri yapılarak uygunluğu kontrol edilmelidir.
Kamu kurumları denetimlerini sıklaştırmalı ve denetimler
sırasında “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda firmaların çalışanları yangın eğitimi almalı, yangın senaryosu uygulamaları gerektiğinde
itfaiye ile birlikte sıklıkla prova edilmeli, yangın tatbikatları aracılığıyla ilgili kuruluş ve personelinin olası yangınlara

hazırlıklı olup olmadıkları denetlenmelidir.
Yangın nedenleri ve hasarları üzerine veri ve bilgilerin
toplandığı Yangın Bilgi Bankası kurulmalı edinilen bilgiler doğrultusunda “Binaların Yangından Korunması
Yönetmeliği”nin ve “İSG Yönetmeliği”nin revize edilmesi için TMMOB, Tabipler Birliği, belediyeler, sendikalar,
işveren temsilcileri, sigorta şirketleri ile Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan oluşan ortak bir Çalışma Grubu kurulmalıdır.
Binalarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca uygulamaya
konulan “Asansör Yönetmeliği” kapsamında Odamız ile
Belediyeler arasında yapılan protokoller uyarınca yapılan
Asansör Periyodik Kontrollerine benzer bir uygulamanın Endüstriyel Tesisler Yangın Tesisatı Periyodik
Kontrolleri için de yapılmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Son olarak, bütün itfaiye teşkilatları, meslek odaları ve İş
Teftiş Kurulu arasında koordinasyon kurularak kamusal
denetimin sağlanması ve nihai çözümlere yönelik adım
atılmalıdır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basında Odamız

02.07.2019
Oda Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan
“Türkiye’nin Enerji Görünümü 2019” raporu, Cumhuriyet
Gazetesinde “Enerji yatırımları yerinde sayıyor” başlığıyla
haber yapıldı.
04.07.2019
Odamız tarafından düzenlenecek olan X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ve Sergisi hazırlıkları, Adana
Çukurova Press Gazetesinde “Adana’da Uluslararası İşçi
Sağlığı Kongresi hazırlığı” ve Adana İlk Haber Gazetesinde
“Adana Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresine hazırlanıyor” başlıklarıyla haber yapıldı.
06/08.07.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “LPG’li Araçların Kapalı Otoparklara Alınması Girişimi Taşıdığı Hayati Riskler
Nedeniyle Durdurulmalı, Sızdırmazlık Kontrolü/Raporu Uygulaması Yeniden Başlamalıdır” başlıklı açıklama, BirGün
Gazetesinde “LPG’li araçlara dikkat,” Cumhuriyet Gazetesinde “LPG otoparka girmesin,” Tigris Haber Gazetesi’nde
“Makina Mühendislerinden LPG açıklaması,” Ankara
Başkent Gazetesinde “MMO’dan LPG’li araç uyarısı” ve
(08.07.2019) Ankara Güçlü Anadolu Gazetesinde “LPG’li
araçların kapalı otoparka alınmasına izin verilmemeli”
başlıklarıyla haber yapıldı.
18/25.07.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Siyasal İktidarın
İzlediği Toplum Çıkarlarını Değil Özel Şirketleri Kollayan
Politikalar Nedeniyle Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarında Yeni Zamlar Gündemdedir” başlıklı açıklama, BirGün
Gazetesinde “Asgari ücretin 5’te biri faturalara gidecek,”
Cumhuriyet Gazetesinde “Faturalar enflasyonu katladı,”
Aydınlık Gazetesi’nde “Elektrik ve doğalgazda yeni zamlar
gündemde,” Dünya Gazetesinde “Doğalgazda KDV yüzde
1’e düşsün,” Korkusuz Gazetesinde “Elektrik ve doğalgaza
yeni zamlar,” Sözcü Gazetesinde “Elektrik ve doğalgaza
yeni zam yolda,” Yurt Gazetesinde “Elektrik ve doğalgaz
zamları yolda,” Yeni Yaşam Gazetesinde “MMO Başkanı: Zam Kapıda,” Yeni Asya Gazetesinde “Bu faturalarla
yaşanmaz,” Yeni Adana Gazetesinde “Elektrik ve doğal-
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gaza zamlar gelecek,” Kale’nin Sesi Gazetesinde “Elektrik
ve doğalgaza yeni zamlar yolda,” Taka Gazetesinde “Yeni
zamlar yolda,” Şok Gazetesinde “Zamlar soluk aldırmıyor,” Gemlik Körfez Gazetesinde “Elektrik ve doğalgaza
zam,” Siirt’te Son Söz Gazetesi’nde “Elektrik ve doğalgaza
yeni zamlar yolda,” Milli İrade Gazetesinde “Yeni bir zam
yolda mı?” Pazarcık Gazetesinde “Elektrik ve doğalgaza
yeni zamlar yolda,” Karadeniz Gazetesinde “Yeni artışlar
yaşanabilir,” Fethiye Türk Gazetesinde “Elektrik ve doğalgaza yeni zamlar yolda,” Ege Gazetesi’nde “Elektrik
ve doğalgaza yeni zamlar yolda,” Ankara Başkent Gazetesinde “Elektrik ve doğalgaza yeni zamlar gündemde,”
Bingöl Online Gazetesinde “Elektrik ve doğalgaza yeni
zamlar yolda,” (20.07.2019) Çorum Kesin Karar Gazetesinde “Elektrik ve doğalgaza yeni zamlar yolda,” Urfanatik
Gazetesinde “Elektrik ve doğalgaza yeni zamlar geliyor,”
Afyon Odak Gazetesinde “Elektrik ve doğalgaza yeni zamlar yolda,” (22.07.2019) Hudut Gazetesinde “Elektrik ve
doğalgaz fiyatları raporu açıklandı” ve (25.07.2019) Şok
Gazetesinde “Yandık ki ne yandık, faturalara çalışıyoruz”
başlıklarıyla haber yapıldı.
20/24.07.2019
Odamız tarafından yayınlanan Ulaşımda Demiryolu Gerçeği Oda Raporu, BirGün Gazetesinde “Facialara davetiye
çıkardılar,” Evrensel Gazetesinde “163 yıllık demiryolu
kazanımları tasfiye edildi,” Aydınlık Gazetesi’nde “Kazanımlar törpülendi ulaşım payı yüzde 1’e düştü,” Korkusuz
Gazetesi Yazarı Ümit Zileli’nin köşe yazısında “Arkadan
hançerlenen demiryolları,” Yeni Mesaj Gazetesinde “Demiryolu hatlarında hayati sorunlar var,” Gaziantep Sabah
Gazetesi’nde “Demiryollarında sadece 39 bakım görevlisi
var” ve (24.07.2019) Ticari Hayat Gazetesi Yazarı R. Bülent Kırmacı’nın köşe yazısında “Demiryolu taşımacılığı”
başlıklarıyla haber yapıldı.
25.07.2019
Odamız tarafından düzenlenen 2019 Öğrenci Üye Kurultayı, Bizim Anadolu Gazetesinde “Mühendislik eğitimi beceri ve yetkinlik odaklı olmalı” başlığıyla haber yapıldı.

Basında Odamız

20 Temmuz 2019 BirGün

20 Temmuz 2019 Evrensel

20 Temmuz 2019 Aydınlık

18 Temmuz 2019 Korkusuz

20 Temmuz 2019 Yeni Mesaj

18 Temmuz 2019 Sözcü

18 Temmuz 2019 Yurt

18 Temmuz 2019 Dünya
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MİEM Kurslarımız

Temmuz 2019'da MİEM Kurslarına Katılım
Temmuz ayı boyunca 13 şubemizde, 14 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 313 kişi katıldı.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Doğalgaz İç Tesisat

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı
Sayısı

26-27 Temmuz 2019

İstanbul

17

28-29 Temmuz 2019

Eskişehir

9

4-7 Temmuz 2019

Antalya

11

9-12 Temmuz 2019

İzmir

10

9-12 Temmuz 2019

Ankara

8

22-25 Temmuz 2019

Ankara

19

22-25 Temmuz 2019

İzmir

7

24-27 Temmuz 2019

İstanbul

6

13-16 Temmuz 2019

Bursa

14

27-30 Temmuz 2019

Ankara

21

8-10 Temmuz 2019

Diyarbakır

16

25-27 Temmuz 2019

Konya

16

22-24 Temmuz 2019

Zonguldak

4

22-28 Temmuz 2019

Zonguldak

5

4-5 Temmuz 2019

Denizli

22

13-14 Temmuz 2019

Adana

8

16-17 Temmuz 2019

İzmir

20

18-19 Temmuz 2019

Kocaeli

15

26-27 Temmuz 2019

İstanbul

12

20-21 Temmuz 2019

Antalya

11

20-21 Temmuz 2019

Kayseri

11

29-31 Temmuz 2019

İzmir

11

Soğutma Tesisatı

6-7 Temmuz 2019

İstanbul

5

Klima Tesisatı

8-12 Temmuz 2019

Ankara

5

8-11 Temmuz 2019

Ankara

7

18-20 Temmuz 2019

İstanbul

14

23-26 Temmuz 2019

Diyarbakır

12

13-21 Temmuz 2019

İstanbul

12

17-19 Temmuz 2019

İzmir

4

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
Mekanik Tesisat

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

Yangın Tesisatı
Temel Bilirkişilik
Jeotermal Enerjisi Santrali Eğitimi
Üretim Planlama Sertifikasyon Programı
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1-5 Temmuz 2019

İzmir

6

Toplam

338

MİEM Kurslarımız

Ağustos 2019 MİEM Kurs Programı
Ağustos ayında düzenlenecek olan MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali
www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

1-4 Ağustos 2019

İstanbul

4 Ağustos 2019

2-4 Ağustos 2019

İstanbul

5 Ağustos 2019

4-6 Ağustos 2019

Eskişehir

7 Ağustos 2019

19-22 Ağustos 2019

Bursa

23 Ağustos 2019

5-8 Ağustos 2019

İzmir

9 Ağustos 2019

22-25 Ağustos 2019

İstanbul

26 Ağustos 2019

2-4 Ağustos 2019

İstanbul

4 Ağustos 2019

27-29 Ağustos 2019

İzmir

29 Ağustos 2019

27-29 Ağustos 2019

Eskişehir

29 Ağustos 2019

1-2 Ağustos 2019

Ankara

2 Ağustos 2019

5-6 Ağustos 2019

Edirne

6 Ağustos 2019

24-25 Ağustos 2019

Adana

25 Ağustos 2019

7-9 Ağustos 2019

Diyarbakır

10 Ağustos 2019

19-21 Ağustos 2019

Ankara

21 Ağustos 2019

26-27 Ağustos 2019

İzmir

28 Ağustos 2019

21-23 Ağustos 2019

İzmir

24 Ağustos 2019

26-28 Ağustos 2019

Kocaeli

29 Ağustos 2019

Asansör Mühendis Yetkilendirme

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat*

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

Soğutma Tesisatı

Yangın Tesisatı

*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

bülten 254
ağustos 2019

21

TMMOB’den

AYDINLIK BİR TÜRKİYE İÇİN GEÇMİŞİN KARANLIĞIYLA HESAPLAŞALIM,
SİVAS’TA YAŞANAN KATLİAMI UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM!
2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta yaşanan katliamın 26. yıldönümü nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz tarafından 2 Temmuz 2019 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Bundan 26 yıl önce, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta
yaşadığımız katliamda kaybettiklerimizin acısı içimizi
yakmaya devam ediyor. Sivas’ta katledilen yurttaşlarımızı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. O gün Madımak
Oteli’nde sadece 35 güzel insanımızı değil, sanatımızla,
edebiyatımızla ve kültürümüzle olan değerli bağlarımızı
yitirdik. O gün Madımak Otelini saran ateşin ve dumanın
içinde, insanlığımız ve vicdanımız onarılmaz yaralar aldı.

lara taşan karanlık da yıllar içinde kendini büyütüp, geliştirdi. Aradan geçen 26 yıl içinde dinci gericilik adeta
devletin resmi ideolojisi oldu, sokaktaki şiddet yaygınlaştı, farklı olana duyulan nefret sınır tanımaz hale geldi.
Toplumumuzu içten içe çürüten, birbirimizle olan derin
bağlarımızı sürekli kemiren bu yozlaşmayı durdurmamız
gerekiyor. Bunun için de tarihimizle hesaplaşmamız, sorumlulardan hesap sormamız gerekiyor.

Şunu bilelim ki, tarihimizle yüzleşmeden, geçmişimizle
hesaplaşmadan ortak bir gelecek inşa edemeyiz. Türkiye’deki toplumsal kutuplaşmanın bu denli büyük olmasının ardında, yaşadığımız toplumsal travmalar karşısında
ortak duygular geliştiremememiz, ortak tavır alamamamız yatmaktadır. Üzerinden geçen 26 yıla rağmen bizler
Sivas Katliamı ile yüzleşemedik. Düşünceleri, inançları,
yaşam tarzları farklı olduğu için insanları katleden karanlıkla hesaplaşamadık.

Dinci gericiliğin, faşizmiz ve ırkçılığın bizi sürüklediği bataklık karşısında, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış
üzerine inşa edilmiş ortak bir gelecek umudunu yeşertmemiz gerekiyor.

Yüzleşilmeyen travmalar, hesaplaşılamayan suçlar nasıl
ki kendilerini büyütmeye devam ederse, Sivas’ta sokak-

TMMOB olarak, 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşadığımız
katliamı lanetliyoruz. Kimsenin düşünceleri, inançları ve
yaşam tarzları nedeniyle katledilmediği aydınlık bir Türkiye için mücadele kararlılığımızı bir kez daha dile getiriyoruz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SİVAS KATLİAMININ 26. YILINDA, KATLEDİLENLER ANILDI
Sivas’ta, 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin
ateşe verilmesi sonucu yaşamını yitiren 33 aydın 2 Temmuz 2019’da Türkiye genelinde anıldı.
Birçok ilden ve yurt dışından gelen binlerce kişi Sivas girişinde kimlik kontrolünden geçirildi. Yürüyüş güzergahı
polis ablukasına alındı.
Binlerce kişi Alibaba Mahallesi’nde toplanarak, katliamın
yapıldığı, bugün Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan
Madımak Oteli’ne yürüdü.
Sivas’ta toplanan binlerce kişi, 33 kişinin yanarak can
verdiği Madımak Oteli’ne yürüdü. Otel önünde toplanan
binler, otelin ‘utanç müzesi’ne çevrilmesini isteyerek,
adalet talep etti. Madımak oteli önünde toplanan kalabalık, semah gösterisini izledi. Katliamda hayatlarını kaybedenlerin yakınları bina önüne çiçek bırakarak, basın açıklaması yaptı. 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde
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katledilenler Ankara’da düzenlenen yürüyüşle de anıldı.
Atatürk Kültür Merkezi’nde toplanan kortej, “Madımak
Oteli Utanç Müzesi Olacak”, “Sivas’ın Işığı Sönmeyecek”
pankartı eşliğinde Anadolu Meydanı’na yürüdü.

TMMOB’den

ŞAİBELİ ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE ZAM DEĞİL,
İNSANCA YAŞAYACAK BİR ÜCRET İSTİYORUZ!
Kamu çalışanlarına yapılan %6.1’lik maaş zammı ve kamuda çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarının
yaşadıkları ücret adaletsizliklerine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 5
Temmuz 2019 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
TÜİK tarafından açıklanan ilk altı aylık enflasyon verileri
sonrasında kamu emekçilerinin alacağı maaş zamları belli
oldu. Buna göre 2019 yılının ikinci yarısında kamu emekçileri % 1.01 enflasyon farkı ve % 5 artış olmak üzere %
6.01 oranında maaş zammı alacaklar.
Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, TÜİK tarafından
açıklanan enflasyon rakamları hayatın gerçekleri ile örtüşmemektedir.
Geçtiğimiz 6 ay içerisinde başta gıda maddeleri olmak
üzere halkın gündelik hayatında yoğun olarak tükettiği
tüm mal ve hizmetlerde büyük fiyat artışları yaşanmıştır.
Halkın gündelik yaşamını neredeyse sürdürülemez hale
getiren bu artışlar ne yazık ki TÜİK’in masa başı işlemleri ve enflasyon sepeti değişiklikleri nedeniyle görünmez
hale getirilmiştir.
Yandaş konfederasyonla imzalanan enflasyona endeksli
toplu sözleşmeler, şaibeli enflasyon rakamlarıyla birleşince kamu emekçilerinin her geçen gün daha da yoksullaşmasına neden olmaktadır.
Bizler şaibeli enflasyon rakamlarına göre zam değil, insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz!
Kamu emekçilerinin emeklerinin değersizleşmesine, reel
gelirlerinin düşmesine ve giderek yoksullaşmasına neden

olan bu düzenden en çok etkilenenlerin başında kamuda
çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları gelmektedir.
Kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan
mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik ve sosyal koşulları, üstlendikleri sorumluluklara ve almış oldukları eğitime uymayan bir düzeye geriletilmiştir. Bu gerilemeyle paralel olarak kamuda çalışan meslektaşlarımızın
maaşları ile diğer meslek gruplarının maaşları arasında
fark da giderek büyümektedir.
AKP’nin iktidardaki ilk yılı olan 2003’te kamuda çalışan
en yüksek kademedeki Mühendisler (1/4) 833 TL, Hakim-Savcılar 1.113 TL maaş alırken, 2019 yılı itibariyle en
yüksek kademedeki Mühendis maaşı 6.274 TL, HakimSavcı maaşı ise 14.957 TL olmuştur.
Giderek büyüyen bu uçurum, meslek emeğimizin giderek değersizleştiğini gösterdiği gibi, toplumsal eşitsizliği
de derinleştirmektedir.
Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin ölçüsü, bir kamu hizmeti olan mühendislik hizmet alanlarındaki gelişmişlik
düzeyi ve bu meslek mensuplarından o ülkenin hak ettiği
hizmetleri alması ile doğru orantılı olduğu aşikardır.
Mühendislik hizmetlerinin nitelikli biçimde sağlanabilmesi içinse meslektaşlarımızın insanca yaşayabilecekleri bir
ücret düzeyine ve özlük haklarına sahip olması gerekmektedir.
Kamuda çalışan mühendis, mimar, şehir
plancıları ve kamu emekçilerinin hak ettikleri özlük hakları verilmeli ve ücret dengesizliği derhal ortadan kaldırılmalıdır.
Yüzdelik maaş zamları yerine, tüm kamu çalışanları için insanca yaşanabilecek bir ücret
düzenine geçilmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB’den

ÇORLU TREN KAZASININ BİRİNCİ YILINDA KAYBETTİKLERİMİZİ
ANIYOR, SORUMLULARIN HAK ETTİKLERİ BİÇİMDE
CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ!
8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren Kazasının 1. yıldönümü nedeniyle
TMMOB Yönetim Kurulu Emin Koramaz tarafından 7 Temmuz 2019 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin de yaralandığı
Çorlu Tren Kazasının üzerinden tam 1 yıl geçti. Kaybettiklerimizin acısı yüreğimizdeki tazeliğini koruyor. Hepsini özlemle anıyor, ailelerine sabır diliyoruz.
Aradan geçen bir yılda yaşanan gelişmeler, ne yazık ki,
kazanın nedenlerinin aydınlatılması ve sorumlularının
yargılanması konusundaki beklenti ve umutlarımızı kırmıştır. Kazanın ardından yürütülen soruşturmada, üst
düzey yetkili ve bürokratlar dosya dışında bırakılmış, kazayı araştırmak için oluşturulan bilirkişi heyetindeki bazı
isimlerin kazadan sorumlu şirketle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştır.
Kazanın örtbas edilmesine karşı mücadele veren acılı ailelerin talepleri siyasal iktidar ve adli makamlar tarafından
göz ardı edilmiştir. Ailelerin geçtiğimiz ay içerisinde Anayasa Mahkemesi önünde yapmak istediği basın açıklaması
polis şiddetiyle bastırılmıştır.
Geçtiğimiz hafta içinde Çorlu’da görülen ilk duruşmada
ise önce emniyet güçleri kayıp yakınlarını duruşma salonuna almak istememiş, ardından da davayı gören mahkeme heyeti davadan çekilerek yargılamanın başlamasına
engel olmuştur.
Yaşanan tüm bu gelişmeler ailelerin acısını büyüttüğü
gibi, toplumsal vicdanımızda da büyük yaralar açmıştır.
Bu sürecin travmatik bir boyuta ulaşmaması için derhal
adil ve hızlı bir yargılama süreci işletilerek, zedelenen
adalet duygusu tesis edilmelidir. TMMOB olarak yargılama sürecinin her aşamasında ailelerin yanında olmaya
devam edeceğiz.
8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu’da yaşanan tren kazası
sonrasında TMMOB ve bağlı odalarımız tarafından yapılan incelemelerde, tren yolu alt yapısının bakım-onarım
ve yenileme çalışmalarının teknik gerekliliklere uygun
olarak gerçekleştirilmediği ve hattın gerektiği gibi denetlenmediği tespit edilmiştir. Bu tespit ve eksikliklerin
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Çorlu’da yaşanan kazaya özgü olmadığı da bilinen bir
gerçektir.
Son yıllarda alelacele yapılarak hizmete açılan projelerde
yaşanan kazaların sıklığı dikkat çekicidir. Bunun nedeni
bu projelerin toplumun ihtiyaçları ve bilimin gereklilikleri
yerine siyasal iktidarın ihtiyaçları ve sermayenin dayatmaları doğrultusunda yapılıyor olmasıdır.
Yandaşlara rant sağlamak, üretim maliyetini düşürmek ve
kamusal hizmetleri birer seçim propagandasına dönüştürmek adına yapılan her proje, insan hayatını tehlikeye
atmaktadır. Özelleştirme ve ticarileştirme politikalarına
paralel olarak kamu istihdamının azaltılması ve harcamalarında yapılan kesintiler, kamusal hizmetlerin güvenliği
konusunda soru işaretleri yaratmaktadır.
Kamu eliyle yapılan tüm projelerin, verilen tüm hizmetlerin birinci önceliği kamu yararı ve güvenliği olmalıdır.
Bunun için de kamusal projelerin ve hizmetlerin her aşamasında bilimin gereklerine uygun davranılmalı ve mühendislik hizmeti eksiksiz biçimde alınmalıdır.
Çorlu Tren Kazasından 5 ay sonra yaşanan ve 9 kişinin
hayatını kaybettiği Ankara Yüksek Hızlı Tren Kazası, yaşadığımız felaketlerden ve yaptığımız uyarılardan ders
alınmadığının en açık göstergesidir. Yeni acılar yaşanmaması için bu kazalarda kusuru bulunan tüm sorumlular
hak ettikleri biçimde cezalandırılmalıdır. Demiryolu ağımızın güvenli hale getirilmesi için bilimsel ilkeler ışığında
bakım, onarım ve denetim için gerekli tüm teçhizat ve
personel eksiksiz biçimde sağlanmalıdır.
TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamusal sorumlulukla bu konunun takipçisi olmaya
devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den

ODTÜ’DEKİ HUKUKSUZ YURT PROJESİ DURDURULSUN, ODTÜ’NÜN
AKADEMİK VE İDARİ ÖZERKLİĞİNİ İLERİCİ, DEVRİMCİ, YURTSEVER
KİMLİĞİNİ HEDEF ALAN SALDIRILARA SON VERİLSİN
ODTÜ’de yapılması planlanan KYK Yurdu inşaatı gerekçesiyle kampüse yapılan polis saldırısı ve yurt projesinin
amaçlarına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 8 Temmuz 2019 tarihinde basın
açıklaması yapıldı.
Siyasi iktidarın köklü yükseköğretim kurumlarımızı hedef alan saldırılarının son ayağı, öğrencisiyle, öğretim
elemanlarıyla çalışanlarıyla, mezunlarıyla tüm ODTÜ
bileşenlerinin yoğun itirazlarına karşın ODTÜ kampüsü
içerisine Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı bir yurt yapma
projesi oldu.
Bu amaçla 8 Temmuz sabahı kampüse giren polis, Kavaklık mevkisinde bulunan öğrencilere saldırmış ve kampüs
alanı içinde ağaç kesimine başlanmıştır. ODTÜ öğrencilerini ve ODTÜ yerleşkesini hedef alan bu saldırganlığı
kınıyoruz.
Her şeyden önce bilinmelidir ki, ODTÜ bileşenlerinin
tüm itirazlarına rağmen Rektörlük ve Bakanlık tarafından
dayatılan bu yurt, ODTÜ öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılama amacına değil, siyasi iktidarın ODTÜ’nün demokratik, ilerici, devrimci, aydınlanmacı, özgürlükçü kimliğine müdahale etme amacını taşımaktadır. 1970’li yıllardan
beri siyasi iktidarlar ODTÜ’yü faşist ve gerici zihniyetlerin tahakkümü altına sokmak ve ODTÜ’yü kriminalize
edebilmek için bu yöntemi her fırsatta denemektedir.
ODTÜ Kampüsü içerisindeki diğer yurtlar, ODTÜ İdaresi tarafından işletilirken, ODTÜ arazisinin 49 yıllığına
Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesiyle kurulmak
istenen bu yurt, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından
işletilecektir. Her ne kadar Rektörlükle, Kredi Yurtlar
Kurumu arasında yapılan protokolde söz konusu yurtta
ODTÜ öğrencisi dışında başkalarının barınamayacağı kayıt altına alınsa da öğrenci seçim kriterlerinin belirlenmesi, konaklayacak öğrencilerin seçilmesi ve yurdun yönetimi bütünüyle KYK`nın insiyatifinde olacaktır. Bu durum
her türlü siyasal müdahaleye açıktır.
ODTÜ Mezunlar Konseyi’nin de belirttiği üzere, bünyesinde çok sayıda öğrenci yurdu bulunduran ODTÜ’nün
kurumsal olanakları ve ODTÜ’lülerin destekleri, öğren-

cilerin ihtiyacı olan her türden yurdu yapmaya yetecek
kapasitededir. Buna rağmen, Cumhurbaşkanı tarafından
atanan Rektör, ODTÜ’lülerin sürece katılımını engelleyerek, ODTÜ bileşenlerinin talep ve itirazlarını görmezden gelmiş, üniversitenin demokratik kültürünü ve
özerkliğini ayaklar altına almıştır.
Yaşanan bu süreç sadece ODTÜ’nün akademik ve idari
özerkliğini zedelemekle kalmamış, tümüyle imar mevzuatına aykırı biçimde ilerlemiştir. Yurt yapılmak istenen
yerin kazı ve inşaat ruhsatı olmadığı bölgedeki yapı faaliyetlerinde sorumlu olan Çankaya Belediyesi tarafından
kamuoyuna açıklanmıştır. Ruhsatı olmayan bir alanda
şantiye kurulması ve inşaat faaliyetlerinin başlatılması
İmar Kanunu’na aykırıdır. Bu hukuk dışılığın durdurulması
için yaptığımız girişimler ne yazık ki Ankara Valiliği tarafından göz ardı edilmektedir.
ODTÜ’yü hedef alan bu hukuk dışı faaliyet derhal durdurulmalıdır. Üniversitenin akademik ve idari özerkliğini hedef alan, ODTÜ’nün kampüs bütünlüğünü ortadan
kaldıran Yurt Projesi’nden vazgeçilmelidir. Üniversitenin
ihtiyaçları, üniversite bileşenlerinin tümünün dahil olduğu
demokratik süreçler ve yapılarla çözülmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TEOMAN ÖZTÜRK ÖLÜMÜNÜN 25. YILINDA ANILDI
TMMOB’nin unutulmaz Başkanı Teoman ÖZTÜRK ölümünün 25. yılında 11 Temmuz 2019 tarihinde, anıt mezarı
başında yol arkadaşlarının katılımıyla anıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın konuşmasıyla başlayan anmada önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Sonrasında Emin Koramaz şöyle konuştu:
“Arkadaşlar Teoman Abi 1973-1980 yılları arasında
TMMOB’nin başkanlığını yaptı. TMMOB’nin 1973-80
seneleri içerisindeki devrimci demokrat duruşuna verdiği mücadeleye o dönemin Türkiye mücadelesine ve
dünyasına dair çok şey söylemek mümkün. Ama Teoman Öztürk ve yol arkadaşlarının bir ayırt edici özelliği
vardı. O ayırt edici özellik TMMOB’nin mücadelesini,
mühendislerin- mimarların mücadelesini düzene, sermaye kesimlerine hizmet eden bir anlayıştan çıkartıp halkla buluşturmaktı, emekçi sınıflarla buluşturmaktı. Mühendislik –mimarlık hizmetinin dönüştürücü gücünü bu
halkın daha çağdaş yaşaması, ülkemizin, emperyalizmin
ve sermaye kesimlerinin boyunduruğundan kurtarmak
için verilen mücadeleyi yönlendirmesiydi. Teoman abiyi
TMMOB’nin hazırlamış olduğu “bir döneme tanıklık Teoman Öztürk belgeselinden” tanırsınız. Teoman abi döneminde yapmış olduğu tüm genel kurul konuşmalarında
mühendislerin- mimarların görevlerinin altını çok net bir
şekilde çiziyor. İçerisinde bulunduğumuz dünyanın ve
ülkenin koşullarını çok net bir şekilde çiziyor. Aradan
çok zaman geçti belki kırk yılı aşkın bir süre… Ancak ne
Türkiye’nin koşulları değişti ne de dünyanın koşulları. O
dönemki tespitler hala geçerliliğini korumaktadır. Ülkemizin içerisinde bulunduğu halkımızın yoksulluğunun sebebi ülkemizdeki talanın vurgunun nedeni tüm dünyayı
ve ülkemizi kuşatan emperyalist kapitalist sömürü düzenidir. Teoman abi ve arkadaşları şöyle diyordu: “eğer biz
bu sömürü düzenini yok etmezsek, onun yerine emekten yana, bilimden yana, halktan yana bir düzen inşa
etmezsek ne bu ülkenin mühendislerinin-mimarlarınınşehir plancılarının emekleri ne de bu ülke emekçilerinin
emekleri bu ülkenin kurtuluşuna yetmeyecektir. Sermaye kesimlerinin karına kar katması, karlarını maksimize
etmesinden başka bir anlam ifade etmeyecektir. Onun
için TMMOB’nin yol haritasını Teoman abi toplumdan
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yana çevirmişti, sosyalizmden yana çevirmişti. TMMOB
devrimci bir bakış açısına sahipti. Onun sözünü hepimiz
hatırlarız. O veciz söz aslında bizlerin insanlığa karşı, topluma, halkımıza karşı olan görev ve sorumlulukları çok
net bir şekilde çiziyor. Yüreğimizdeki insan sevgisi ve
yurtseverliği baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin
ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine
sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürmek yolunda inançlı ve kararlıyız. İşte bu söz bugün hala geçerliliğini
sürdürmektedir. TMMOB’nin yolu Teoman Öztürklerin
yoludur. TMMOB’nin yolu bilimi ve tekniği bu halkın hizmetine sunma yoludur. TMMOB’nin yolu bu ülkeyi kuşatan gerici, sömürgen yapının yok edilmesinden; yerine
emekçi halkların iktidarının kurulmasından geçmektedir.
Bizler bu yolu TMMOB’de Teoman Öztürklerin ve dönem arkadaşlarının bizlere açtığı bu mücadele çizgisine
kıskançlıkla sahip çıkacağız. Bizlere düşen görev Teoman
Öztürklerden bize bırakılan bu mirasa kıskançlıkla sahip
çıkmaktır. TMMOB’nin devrimci demokrat halktan yana
bilimden yana mücadele çizgisini geliştirerek sürdürmektir. Sözlerime son veriyorum, Teoman abiyi ve bu
ülkenin bağımsızlığı kurtuluşu, bu halkın özgür ve mutlu
yaşaması için bedeller ödeyen tüm yoldaşlarımızı bir kez
daha özlemle ve hasretle anıyorum.”
Yavuz Önen (TMMOB eski Başkanı):
“Arkadaşlar ben 25. Yıl üzerinden başlamak istiyorum

TMMOB’den
konuşmama. Rakamların hiç önemi yok. Çünkü Teoman
Öztürk’ün sahip olduğu toplumsal sosyalist düşünce güneş var oldukça, toprak var oldukça, su ve hava var oldukça, canlılar bu unsurlar tarafından yaratıldıkça sürekli
var olacak. Zamanla ve dönemle sınırlı olmayan bir olay
için biz buradayız. Teoman Öztürk’ün düşüncesi böyledir. Bize artık sosyalist düşünce dönemseldir, o iş bitti
arkadaş, şimdi şöyle bir zamana geldik, artık siz de şöyle
yapın diyorlar. Bunu bize zorla anlatmaya çalıştılar. Askeri darbelerle anlatmaya çalıştılar ama bu düşünce varlığını
sürdürecek. Zaman ve dönem faktörü yok yani. İkinci bir
şey daha söylemek istiyorum Teoman’ın kimliğiyle ilgili;
Teoman Öztürk fetişlerle, lider kültür ile alay eden bir
arkadaşımızdı. O halkın içinde kalmayı, halkın bir ferdi
olmayı, onun mücadelecisi, onun isyancısı olmayı seçti.
Yani Teoman Öztürk kimliği halk var oldukça sürekli var
olacak. Ve yine döneme bağlı olmadan Teoman Öztürkler her hal şartta, her koşulda ve her dönemde var olacaklar. Tıpkı şimdi var oldukları gibi.
Ben güncel bir olaya gireceğim. Ona bir giriş olmak üzere
Teoman’ın bir başka özelliğine değinmek istiyorum. Teoman Öztürk 68 kuşağının ağabeyidir. Onları çok sevdi,
onları kucakladı ama 68 kuşağı da Teoman’ı çok sevdi,
onu kucakladı onlarda ve destekledi. Hem abileri oldu
hem yoldaşları oldu. Bu çok önemli bir özelliktir. Bunu
şunun için söylüyorum; bu 68 kuşağının önemli bir kalesi
bugün bir tehdit altında. ODTÜ öğrencilerinin 68 hareketi içindeki yerini anlatmama gerek yok. Ben günümüz
Teoman Öztürklerine bizi yöneten şu anda TMMOB’nin
yükünü taşıyan arkadaşlarıma bir çağrıda bulunmak istiyorum:

dosta yakın olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim.”
Sonrasında Teoman Öztürk dönemi TMMOB Genel
sekreter Yardımcısı Oğuz Türkyılmaz söz aldı:
“Merhaba Arkadaşlar! Bugün yine hep bir aradayız.
Başkanımızı ve geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz Murat
Gökdemir’i,Tayfun Cinemre’yi,İhsan Karababa’yı,Serdar
Kaynak’ı,Vehbi Yılmaz’ı,Hilmi Yüncü’yü ve şu anda hepsinin adlarını sayamadığım devrimci,demokrat, toplumcu
mühendis mimar ve TMMOB mücadelesinin yiğit bileşenlerini sevgi ve saygı ile anıyorum.
Zor günlerden geçtik, geçiyoruz, geçeceğiz.
On yedi yıldır iktidarda olan ,kendilerini yenilmez sanan
kibirli mağrurlara geri adım attırdık.
Şimdi yönetime gelenleri , kendilerinden öncekilerin
sorumlu olduğu talanı,soygunu ortaya çıkarmaya deşifre etmeye,kamuoyuna açıklamaya, yargı önüne koymaya
zorlamalıyız.
Yerel yönetimlerin bütün çalışmalarını yakından takip
etmeli, yanlışlarına anında karşı çıkmalı, toplum yararına
yapılması gerekenleri anlatmalıyız.
Mücadelemiz yıllardır sürüyor. Bilinçle ,inançla, kararlılıkla. Ben, kendi adıma elli bir yıldır içinde yer aldığım bu
mücadelede gücüm yettiğince varım. Sizlerle, gençlerle,
hep birlikte!”

ODTÜ’ye bir bina yapma olayı değildir bu. ODTÜ’yü
işgal edemeyenlerin, düşünceden fethedemeyenlerin fiili
olarak Truva atı gibi oraya kendi düşüncesindeki insanları
taşımak için hazırladığı bir projeden ibarettir. Bu bilinçle
biz bütün odalarımızla ve bütün devrimci ruhumuzla ve
isyan ruhuyla bu olaya sahip çıkacağız. Kavaklar kesilmesin diye sarılan gençlere sahip çıkacağız. Yüksek sesle sahip çıkacağız. Bunu Gezi’ye benzetmek istemiyorum, bu
başka bir şey. Çünkü Teoman’ın savunduğu düşüncede
ağaç da var, ve tabi ki devrim var. Yaşasın Teoman’ın savunduğu devrimci düşünce! Bitirirken, Teoman’ın varlığı
hepimiz için bir şanstı, şimdi de böyle bir arkadaşa bir
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Ardından Ali Açan (İMO Yöneticisi ve TMMOB eski
Yöneticisi) söz alarak şöyle konuştu:
“Şimdi Emin’i dinledim, Yavuz abiyi dinledim, Oğuz’u
dinledim, söylediklerinin hepsine katılıyorum. 25 yıldır
arıyoruz Teoman’ı. Ama her geldiğimizde biraz daha
azalıyor o kuşak. O kuşağın kıymetini iyi bilmemiz gerek.
Yani Teomanlar kolay gelmiyor. Birer birer gidiyorlar
aramızdan fakat bu gerici, ırkçı, dinci faşistler saldırıya devam ediyor. Bu saldırıyı da göğüsleyebilecek Türkiye’de
tek grup Teoman’ın bıraktığı yoldan giden devrimci demokrat sosyalistler olacaktır. Bunların dışında kimse bu
azgın saldırıyı göğüsleyemez. Onun için bir taraftan bu
arkadaşlar giderken yeni gelen arkadaşlar da lütfen güçlerini birleştirsinler, birlik olsunlar. Teoman’ın en büyük
özelliği herkesi birleştirmesiydi. Ben Teoman’la yıllarca
çalıştım. O zamanlar çok fraksiyon vardı bilen arkadaşlar
bilir, emin olun ben Teoman’ın hangi çizgide olduğunu
bilmiyordum yani öldüğü zaman da bilmiyordum. Yani
DevYolcu muydu, Kurtuluşçu muydu, Halkın Kurtuluşu
muydu, Halkın yolu muydu bilmiyordum ama bir şeyi biliyordum: Teoman sapına kadar sosyalistti ve sapına kadar
devrimciydi ve bütün bu saydığım grupların hepsini de
birleştirmişti. O birlik maalesef daha sonra yaşadığımız
yıllarda sanki bir zafiyete uğrar gibi oldu ama tekrar zaman Yavuz abinin de dediği gibi, Oğuz’un da dediği gibi
gerçekten arkadaşlar birleşme zamanıdır. Teoman’ın çizgisinde birleşmek lazım. Onun için diyorum ki, bulun bir
Teoman lütfen birleşin, güçlerinizi birleştirin. Sağ olun.”
Anmada Murat Gümüşçüoğlu (KMO eski Başkanı)
söz olarak şöyle konuştu:
“Merhabalar. Ali’nin söylediği gibi baya azalmışız. O dönemde odalarda aktif olarak çalışan insanlar olarak…
Teoman Öztürk’ün tabi mühendis- mimar hareketine
kattıkları çoğumuzun malumu. Ben orada bir şeyin altını çizmek istiyorum, o da şu: Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği’nin tarihini 73’den önceki ve sonraki diye
ikiye ayırmak son derece açıklayıcı geliyor bana. Bunun
çoğumuz farkındayızdır belki biliyoruzdur. 73’den öncekilerin gerici, faşist filan olduğunu ima etmiyorum,
öyle değil. Ama Teoman Öztürk’ün bu olaya kattığı çok
önemli bir şey var o da şu: Mühendislik ve mimarlık gibi
bir faaliyetin, epeyce elit görülmüş bir faaliyetin -daha
önceki mühendis, mimar kitlesi kendisini böyle görmüş-
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tür, yönetimler de böyle görmüştür- 73’den sonra çok
eleştirildiği biçimde siyasal eylemlilik içerisinde olabileceğini ve bunun meşruiyetini Teoman bize açtığı yoldan
göstermiştir. Türkiye’de aydınlar devlet kurulduğundan
itibaren epeyce bir devlet yanlısı olmuşlardır. Devletten
tokat yedikleri zaman bile aslında bir aydın sorumluluğu gibi bakılan perspektif, devletine sahip çıkmak gibi bir
şeydir. Ancak 60’lı yıllardan itibaren bunun böyle olmadığı, aslında başımıza gelen birçok şeyin devletimizdir diye
sineye çekilmemesi gerektiğini biz daha sonra öğrendik.
Biraz Marksist terbiyeyle oldu belki bu. Ama 73’ten sonra TMMOB’ye hakim olan siyasal çizgi Teoman’ın önderlik ettiği çizgi, aslında ne devletin ne özel sektörün,
sermayenin yanında olmadan ona muhalefet yapılması
gerektiği doğrultusunda olmuştur. Ayırt edici yanı 73’le
73’den sonrası böyledir. Ben kendimi 73’den sonraki
TMMOB içerisinde aktif çalışma şansına ulaştığım için
mutlu hissediyorum. 60’lı yıllarda 68’de öğrenci olduğum
için mutlu hissediyorum çünkü bunlar bugün bize hala bir
çok doğruyu gösteren hatları ortaya çıkarmıştır. Benim
söyleyeceklerim bu kadar.”
Ardından söz alan Ömer Yenel (Maden MO eski yöneticisi) şöyle konuştu:
“Teoman’la ben 72’de beraber olduk. O bakımdan çok
büyük anılarımız var. Herkes Teoman’ı benim kadar tanıyor en az. Ben Ali’nin bıraktığı yerden başlamak istiyorum. Teoman’ın çok önemli bir özelliği vardı. TMMOB
pratiği dışında o dönemdeki bütün sosyalist diyen kendine, devrimci, ilerici örgütlerin bir araya gelmesini sağlar, demokrasi platformuna başkanlık yapardı ve oradan
karar çıkartırdı. Bütün siyasetler vardı orada, hem de
programlı ve kararlı biçimde varlardı. O kararlara herkes de uyardı. Oradan karar çıkarmak çok önemliydi.
Teoman’ın kişiliği ve tutumuyla çıkardı o kararlar. Ordan
hani oturup ah vah yerine ben de Ali (Açan) gibi günümüze gelmek istiyorum. Böyle bir anlayışa çok büyük ihtiyaç var günümüzde. Teomanın o çizdiği anlayışa ki diğer
arkadaşlar zaten altını çizerek konuştular. İnsanların bir
araya gelmeyle ve böyle bir lider düşünceyle –illa da insan
olması da gerekli değil- çok büyük bir yarar var. İnşallah
bu bize günümüzde Teoman ışık tutar. Teşekkürler.
Teoman Öztürk’ün kızı Elif Öztürk (MMO Yöneticisi)
söz alarak şöyle devam etti:

TMMOB’den
açısından her zaman yol gösterici bir tavır oldu. Onlarca
insan kaybedildi o dönem, Mahirler, Denizler, İbrahimler, farklı insanlar… Bir de 70’li yıllarda o esen rüzgarla,
genç arkadaşlara söylüyorum o esen rüzgarla bir başka
hava yaratıldı ve o hava 70-80 arasında o maya çok iyi
atıldı. 80-90 arasında Türkiye sıkıntıya gelse de 90’lı yıllardan sonra geçmişten kalan onlarca arkadaşımız bizlere yol gösterdi, bayrak aldı. Elif’in dediği gibi de onlarca
arkadaşımız var o bayrağı devam ettiren. TMMOB bu
ülkenin bir vicdanı, eskiden vicdanın sesi filan diyorduk,
doğrudan vicdanı. Mayası iyi atılmış bir örgüt. Kimle kıyaslayacağız biz bu örgütü? İki şey. Bir geçmişte yapılanlar –önceki dönemde yapılanlar- bir de emsal olan diğer
meslek örgütleri.

“Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum bugün bizi yalnız
bırakmadığınız için her sene olduğu gibi. Bize ailecek burada konuşmak zor geliyor çünkü 25 yıl gibi gelmiyor bu
zaman bize. Özellikle bizim aileye, dar aileye. Biz her gün
birlikte yaşıyor gibiyiz hala. Babamı da TMMOB’la birlikte anlatmak güzel oluyor, onun için de o konuşmalar yapıldı. Bütün kişisel özelliklerini zaten oradaki çalışmalara
uyarlamış durumda babam. Yani birliğe inancı, mücadeleye inancı, kararlılığı, insanları sevmesi, insanları yalnız
bırakmaması, bütün bu kişisel özelliklerini TMMOB’de
yaptığı çalışmalara uygulamış durumda. Biz hala özlüyoruz onu. Öyle Nazım’ım dediği gibi olmuyor bu işler: Ayrılıkların acısı en fazla bir yıl sürmüyor yirminci asırda. Ve
biz aynı kararlılıkla devam ediyoruz. O mücadele de asla
bitmez çünkü bizim çocuklarımız geliyor arkadan, bizim
genç arkadaşlarımız geliyor arkadan. Çok da iyi çalışıyorlar, çok da sıkı çalışıyorlar. Mezun oluyorlar, yönetimlere
girecekler. Alıp götürecekler. Bu kavga bitmez yani. Hepinize teşekkür ediyorum.”
Ardından Mehmet Soğancı (TMMOB eski Yönetim Kurulu Başkanı) söz aldı:
“Haydar İlker rahatsızlığından ötürü aramızda değil, oysa
her yıl bu anmalarda söz alırdı. Sizlere onun selamını getirdim. Şimdi geçmiş 68 kuşağı, 70-80 arası Türkiye’deki
devrimci demokrat mücadele, aradan geçen kırk yıl boyunca da hem siyasetler açısından hem meslek odacılığı

Bugün Türkiye’de her şeyin üstünden bir silindir gibi
geçti, gerici İslamcı faşizm teslim almak için uğraştı
ama TMMOB kadrolarıyla, o geçmişin iyi atılan mayası
nedeniyle ayakta kaldı, dik kaldı ve yürüyüşüne devam
ediyor. Ben bu 25 yıllık etkinlikte iki ya da üç tanesinde
bulunamadım. Bir tanesi Gezi davası için buraya gelirken
İstanbul’a gittim. Bir tanesinde hastanedeydim.
Haydar Abi (İlker) rahatsız. Hastanede tedavi görüyor.
Geçen hafta birkaç gün birlikteydik; O’nun selamları var.
Buranın resimlerini yarın götüreceğiz.”
Son olarak TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz şöyle konuştu:
“TMMOB’yi geçmişten bu günlere taşıyanlara çok şey
borçluyuz. Konferans salonlarına isimlerini vermemiz,
onlar adına öğrenci evleri yapmamız yetmiyor.
Daha fazla bir şekilde onların ruhuyla, onların inancıyla,
onların kararlılığıyla, TMMOB’nin mesleki demokratik
dik duruşunu, TMMOB’nin ve mesleğimizin gerekliliklerini hakkıyla yapmamız, ülkemizi kuşatan kapitalist
emperyalist sömürgeye, gericiliğe karşı durmamız, bu
ülkenin doğal kaynaklarına, zenginliklerine, madenlerine,
tarım alanlarına, sanayisine daha doğrusu bu ülke halkına en az onlar kadar sahip çıkmamız çok daha önemli.
Biz bu duruşu sürdüreceğiz. İnanıyorum ki buradaki genç
kuşaklar bu mücadeleyi daha ileri taşıyacaklar. Ben katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Karanfillerimizle
Teoman Abiyi ve bu ülkenin devrimcilerini, demokratlarını, halkı için bedel ödeyenleri selamlıyorum.”
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TMMOB İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINI
ZİYARET ETTİ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
TMMOB yöneticileri ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri 19 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu
ziyaret ederek başarı dileklerini ilettiler ve İstanbul’un
sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

TMMOB heyetinin ziyaretinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “İstanbul’un bütün sorunlarını uzmanların ve vatandaşların katılımıyla çözeceğiz.
TMMOB heyetiyle bu konuda fikir alış verisinde bulunduk. Ortak masalarımız hayata geçecek.” diye konuştu.

HİÇBİR MADEN, DOĞADAN VE İNSAN HAYATINDAN DAHA
DEĞERLİ DEĞİLDİR!
Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından doğa katliamının yapıldığı Çanakkale’de çevre gönüllüleri ve yöre
halkı tarafından sürdürülen “Su ve Vicdan Nöbeti”ne ilişkin 31 Temmuz 2019 tarihinde TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.
Çanakkale’de doğaya ve su havzalarına sahip çıkmak için
sürdürülen “Su ve Vicdan Nöbeti”ni selamlıyoruz.

de siyanür bulaşması, insan sağlığı açısından öngörülemez
sonuçlar doğurabilir.

Kaz dağlarının da içerisinde yer aldığı ekosistemin parçası
olan Kirazlı Balaban Tepesinde bulunan altın madeni tüm
bölge için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Önceki yıllarda, yoğun yağmurlar nedeniyle farklı madenlere ait siyanür havuzlarında yaşanan çökme ve taşkınların yarattığı çevre felaketleri hafızalarımızdaki tazeliğini
korumaktadır. Hiçbir maden, doğadan ve insan hayatından daha değerli değildir.

Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından işletilen maden
havzası için ÇED raporunda öngörülenden çok daha fazla
ağaç kesilmiş ve geniş bir orman arazisi ortadan kaldırılmıştır.
Madenden çıkartılan altının ayrıştırılmasında kullanılacak siyanür bölgenin doğası, canlı varlığı ve su kaynakları
açısından risk durumundadır. Madenin bulunduğu tepe,
Çanakkale’nin tek su kaynağı durumundaki Atikhisar Barajı havzasında yer almaktadır. Bu baraja herhangi biçim-
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TMMOB örgütlülüğü olarak, yöre halkı ve çevre örgütlerinin birlikte yürüttüğü “Su ve Vicdan Nöbeti”nin
yanındayız. Doğamızın katledilmesine, madenlerimizin
yağmalanmasına, doğal hayatın ve insan yaşamının hiçe
sayılmasına asla izin vermeyeceğiz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den

HAYDAR İLKER’İ UĞURLADIK
TMMOB’nin ilerici, devrimci, yurtsever çizgisinin inşasında değerli katkıları olan Jeoloji Mühendisi Haydar
İlker’i 23 Temmuz 2019 tarihinde yitirdik.
1970’li yıllardan itibaren TMMOB örgütlenmesinin geliştirilmesinde büyük emekleri olan, 1994-1996 yılları
arasında TMMOB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak
görev yapan, TMMOB etkinlik ve kurullarından desteğini
hiç esirgemeyen Haydar İlker’i yoldaşları, dostları, sevenleri 24 Temmuz 2019 tarihinde sonsuzluğa uğurladı.
Haydar İlker için ilk tören İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda yapıldı.
Törende Haydar Ilker ve devrimci mücadelede yitirilenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Törende daha sonra Haydar İlker’in dostları, arkadaşları
ve son olarak çocukları, Yiğit, Başak ve Ayşe ile eşi Derya
İlker birer konuşma yaptılar.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da yaptığı konuşmada, “Bir dostumu kaybetmenin acısını yaşıyorum. Haydar abi herkesle iyi ilişki kurmaya çalışırdı.
Onun için bu salon hınca hınç dolu. Haydar abiyi seven
herkesin gönlü bugün bu salonda. Haydar abi hayatın her
alanında mücadele etti. Dev-Genç mücadelesini sırtlayanlardan birisiydi. “Bu ülkenin kurtuluşu devrimdedir”
diyenlerdendi. 12 Eylül öncesi ve sonrası da mücadele
etti. Hiç bir görevden kaçmadı. TMMOB’da bir çok görev yaptı” ifadelerini kullandı.

Haydar İlker’in kızı Ayşe, “Babam çok sevildiğini bilir ve
bunu cenazemde görürsün derdi, gördüm teşekkür ederim.
Babamın bana yazdığı cümleleri anlatamam.
Babamı sizinle paylaşmak zorunda kaldığım süreçte kıskandım. Sizinle de gurur duydum.
Benim babam bir tane…” dedi.
Oğlu Yiğit “Babam sizleri çok severdi dünyanın en iyi insanını kaybettik” dedi.
Kızı Başak, “Babam Haydar İlker’in kızıyım dersen Anadolu da kapılar açılır derdi.
Kız çocukları olarak çok şanslıydık. Öpmeye kıyamazdı.
Sevgi doluydu” dedi.
Eşi Derya, “Anlatacaklarım vardı ama hepsi bitmiş durumda. Çok güzel arkadaşlık yaptınız Haydar’a, her aşamada yanında oldunuz.
Hastalık sürecinde hep yanındaydınız. özgürlük ve dayanışma o kadar güzel bir dayanışma gösterdi ki…
İnanılmaz bir dostluk ve dayanışmaya tanık olduk” dedi.
Törenin ardından Haydar İlkerin cenazesi defnedilmek
üzere Cebeci Asri Mezarlığına götürüldü ve burada defnedildi.
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Günce


Temmuz
2019
Günce

1 Temmuz Pazartesi
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Sivas Madımak
Otelinde 2 Temmuz 1993 tarihinde yakılarak katliamda kayebettiklerimizi anmak için basın açıklaması yaptı.

2 Temmuz Salı
Sivas Katliamını yaşamını yitiren 33 aydın ile 2 otel görevlisi
Türkiye genelinde anıldı.
4 Temmuz Perşembe
Ankara Şubemiz, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makina, Endüstri, Enerji Sistemleri, Otomotiv, İmalat ve Mekatronik bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilerle, Odamızda düzenlenen etkinlikle bir araya geldi. Etkinliğe Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk katıldı.
5 Temmuz Cuma
Odamız Asansör Kontrol Merkezinin tahribatsız muayene
(NDT) faaliyetlerine yönelik değerlendirme toplantısı İzmir'de
gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Teknik Görevlisi Bülent Göksülük katıldı.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, “LPG’li Araçların
Kapalı Otoparklara Alınması Girişimi Taşıdığı Hayati Riskler
Nedeniyle Durdurulmalı, Sızdırmazlık Kontrolü/Raporu Uygulaması Yeniden Başlamalıdır” başlıklı bir açıklama yaparak
yetkilileri göreve çağırdı.
6 Temmuz Cumartesi
Mersin Şube Sekreteryalığında düzenlenecek olan Güneş
Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisinin Düzenleme Kurulu Toplantısı Mersin'de yapıldı.Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Erpolat ve Fatma Dilek Öznur katıldı.
9 Temmuz Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
11 Temmuz Perşembe
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin 1973-1980 yılları arasında başkanlığını yapan Teoman Öztürk, aramızdan
ayrılışının 25. yıl dönümünde anıldı.
12 Temmuz Cuma
Asansör Periyodik Kontrol faaliyetlerine yönelik, Şubelerimiz tarafından uygulanmakta olan randevu/kontrol süreçlerinin tartışıldığı toplantıya Oda Teknik Görevlileri Bülent Göksülük ve Egemen Ceylan katıldı.
13 Temmuz Cumartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde yapıldı.
16 Temmuz Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
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17 Temmuz Çarşamba
Elektrik ve Gaz Fiyat Artışlarını İrdeleyen, "2019 Temmuz
Ayı İtibarı ile Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine Oda Raporu" yapılan basın açıklaması ile kamuoyu ile
paylaşıldı.
19 Temmuz Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener yaptığı basın
açıklaması ile Ulaşımda Demiryolu Gerçeği Oda Raporu'nu
kamuoyu ile paylaştı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile Oda
Başkan ve Yöneticilerinden oluşan TMMOB Heyeti, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
22 Temmuz Pazartesi
Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu toplantısı
Oda Merkezinde gerçekleştirildi.
23 Temmuz Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
24 Temmuz Çarşamba
TMMOB'nin ilerici, devrimci, yurtsever çizgisinin inşasında
değerli katkıları olan Jeoloji Mühendisi Haydar İlker'in cenaze si Ankara İMO’da düzenlenen törenin ardından, Cebeci
Asri Mezarlığı’nda defnedildi. Törenlere Oda Yönetim Kurulu
üyeleri, Oda çalışanları ve üyelerimiz katıldı.
29 Temmuz Pazartesi
TMMOB Sanayi Kongresi 2019 Yürütme Kurulu V. Toplantısı, Oda Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Oda Yöneti m Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Teknik Görevlisi Aylin
Sıla Aytemiz ve Basın Birimi personeli Aslı Aydın ile İlhan K.
Turan katıldı.
O da Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener başkanlığındaki
Oda Heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret
ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile görüştü. Görüşmeye Oda
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin, Oda Müdürü Evren
Sağ, Ankara Şube Başkanı Sadettin Özkalender, Bursa Şube
Başkanı Fikri Düşünceli, İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç ve
İzmir Şube Yönetim Kurulu Sekreter üyesi Selda Ünver katıldı.
30 Temmuz Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
31 Temmuz Çarşamba
E ndüstriyel Yangın Güvenliği Önlemleri üzerine Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından yazılı bir basın
açıklaması yapıldı.

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

ETKİNLİĞİN ADI

TARİH

SEKRETERYA

ETKİNLİK YERİ

Asansör Sempozyumu*

18-20 Ekim 2018

İzmir Şube

İzmir

Öğrenci Üye Kurultayı*

9 Mart 2019

Oda Merkezi

Ankara

Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi*

17-20 Nisan 2019

İzmir Şube

İzmir

Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi

26-28 Eylül 2019

Denizli Şube

Denizli

Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı

11-12 Ekim 2019

Eskişehir Şube

Eskişehir

Enerji Verimliliği Kongresi

18 -19 Ekim 2019

Kocaeli Şube

Kocaeli

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

23-26 Ekim 2019

Adana Şube

Adana

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

8-9 Kasım 2019

Mersin Şube

Mersin

15-16 Kasım 2019

Ankara Şube

Ankara

5-7 Aralık 2019

Adana Şube

Adana

13-14 Aralık 2019

Oda Merkezi

Ankara

Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi

Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XII. Endüstri ve
İşletme Mühendisliği Kurultayı

TMMOB Sanayi Kongresi

* Gerçekleştirilen etkinliklerimiz

TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ
2019-2020 DÖNEMİ KAYIT
BAŞVURULARI BAŞLADI

TMMOB Öğrenci Evi’nde üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde
lisans ya da yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir
plancılarının yükseköğrenim gören çocukları konaklayabilir. 2 kişilik odalarda kahvaltı dahil kişi
başı 1 aylık oda katkı payı 750 TL’dir.

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri;
- 14.000 m2 kapalı alanda 2 bodrum kat, zemin katla beraber 5 yatakhane katı ve çatı katı
olmak üzere toplam 8 katlıdır.
- Kadın ve erkek öğrenciler için 2 ayrı bloktan oluşan öğrenci evinde 161 adet çift kişilik
banyolu yatak odası ve 2 adet çift kişilik banyolu engelli yatak odası bulunmaktadır.
- Her katta iki adet 50 m2 çalışma odası ve tüm yatak odalarında internet ve tv bağlantısı
vardır.
- Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kafeterya, mutfak, yemekhane, çamaşırhane,
kütüphane, bilgisayar odası, revir, idari bölümlerle çağdaş hizmet sunulmaktadır..
- TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nde ayrıca 500 kişilik konferans salonu, 250 m2 çok
amaçlı salon, 575 m2 fuaye alanı, 1600 m2 forum alanı da yer almaktadır.

