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BÜYÜK ACI YAŞIYORUZ!
Bugüne kadar yaptığımız tüm açıklamalarda ülkemizin
emperyalist güçler arasındaki etkinlik mücadelesinin
tehlikeli tuzaklarından uzak durması gerektiğini dile getirdik.
Ortadoğu’nun ve Suriye’nin ihtiyacı olan şeyin, şiddetin
tırmandırılması değil, silahların susturularak barışın sağlanması
olduğunu vurguladık.
Ne yazık ki, bu sese kulak verilmeyerek, ülkemizin Suriye’deki
savaşın bir tarafı haline getirilmesinin acı sonuçlarını yaşıyoruz.
Suriye’de 36 vatan evladını yitirdik. Hayatını kaybeden
askerlerimizin derin üzüntüsünü yüreklerimizde taşıyoruz.
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Budak Mahallesi Abdulkadir Behçet
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ŞUBE GENEL KURULLARIMIZDA MESLEKİ DEMOKRATİK
ÇİZGİMİZ KAZANDI, GERİCİLİĞE GEÇİT YOK DENİLDİ
Bilindiği üzere 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde bütün
Şubelerimiz genel kurullarını ve seçimlerini yaptılar.
Demokrasi şenliği ortamında yapılan genel kurullarda iktidarın mühendisliği, kamu hizmetlerini ve
Odalarımızı dönüştürme çabalarına karşı çıkan
Odamız ve TMMOB’nin mesleki demokratik çizgisi
bir kez daha onaylandı.
Bilim dışı gericiliğe geçit yok denildi. Bu sonucun
alınmasında emek ve katkısı bulunan bütün sorumlu üyelerimizi kutluyor, seçilen yönetim kurullarına
başarılar diliyoruz.
Şimdi önümüzde 18-19 Nisan’da yapılacak olan
Oda Genel Kurulu var. Oda Genel Kurulumuzun
ülke, kamu, halk, meslek ve meslektaş yararlarını
bir bütün olarak esas alan bağımsız mesleki demokratik çizgimizi güçlendireceğinden eminiz.
Bütün delege meslektaşlarımızı birlikte üretme,
birlikte karar alma ve birlikte yönetme ilkemizi hep
birlikte hayata geçirmek üzere en üst karar organımıza katılmaya davet ediyoruz.
Geçen ay 41 insanımızın hayatını kaybettiği Elazığ
Sivrice merkezli depremin etki ve acısının sürdüğü
günlerde Van-Bahçesaray karayolu üzerinde meydana gelen çığ sonucunda da 41 yurttaşımız hayatını
kaybetti.
Bu vesileyle yetkililere bir kez daha çağrı yaparak
afetler ve önlenebilir iş kazaları sonucu ölümlerin
kader olmadığını, ölümleri önleyen bir yaklaşım ve
siyaset gerektiğini belirttik.
Özelleştirilmesi, ihale süreçleri, mevzuat düzenlemeleriyle BOTAŞ’ın alacaklarının silinmesi, yerel
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yönetimin ortaklık hakkının gaspı, sayaçların değişimi, aylık kotalı doğal gaz satışlarıyla gündemde olan
Başkentgaz’ın hatalı uygulamaları ve buna cevaz
veren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yurttaşlar aleyhine uygulamalarını irdeleyen bir açıklama
yaptık.
Geçen ay merkezi etkinliklerimizden IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ile X. Ulusal
Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı sonuç bildirileri açıklandı.
Makina Mobil uygulamamızın yeni sürümü devreye
girdi. Online olarak Oda üyeliği başvurusu, üyelik
belgesi, öğrenci üyelik başvurusu, SMM başvurusu ve şantiye şefliği belgesi hizmetlerini veren Üye
Portalı da güncellendi.
Eğitim Merkezi tarafından her Şubede verilen eğitimleri içeren Eğitim Kataloğu Ocak 2020 de geçen
ay yayımlandı.
Yine geçen ay, hukuk dışılığı her yönüyle bilinen
Gezi davasının son duruşmasına katılarak yargılanan
arkadaşlarımızın yanında yer aldık.
Duruşmadan sonra Yönetim Kurulu Başkanımızın
yaptığı açıklamada belirttiği gibi, “Gezi bu ülke halkının ağacına, parkına, kentine ve en önemlisi de arkadaşlarına sahip çıkmasının en güzel ifadesidir.
Gezi bu ülkenin başına gelen en güzel şeylerden biridir. Hepimiz Gezideydik! Gezi Onurumuzdur!”
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ-56 :
GÜVENSİZLİK AŞILAMIYOR, DÖVİZ PUSUDA!
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin
sorunları bülteninin 56’ncısını, ekonomide güven sorununun aşılamaması ve dövizde tırmanma riskine ayırdı.
TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı,
T.Bankalar Birliği, IMF verileri kullanılarak yapılan
analizde, ekonomide Merkez Bankası’na müdahale
edilerek faizlerin düşürülmesi ve döviz kurunun
baskılanmasıyla sağlanmak istenen canlanmaya rağmen
güvenin geri gelmediği vurgulandı.
Ekonomi Güven Endeksi’nin krizin başladığı döneme
ancak geri döndürülebildiği, kriz öncesi dönemin ise çok
altında olduğunun hatırlatıldığı analizde, yaşanabilecek
türbülanslara da işaret edildi.
Kredi hacminin kamu bankaları eliyle zorlanarak
artırılmasının ve döviz kurlarını baskılamanın hem
enflasyonu hem de cari açığı büyüterek yeni bir krize
kapı aralayacağına dikkat çekildi.
İşsizlikte hissedilir bir iyileşmeye dair ipuçlarının
olmadığının vurgulandığı MMO analizinde şu
noktalara vurgu yapıldı:
- Tüketici ve girişimcilerin genel ekonomik duruma
ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini ifade
eden “Ekonomik Güven Endeksi”nin 100’ün altında
seyretmesi, genel ekonomik duruma ilişkin endişelerin
korunduğunu yansıtıyor.
- Ekonomik Güven Endeksi, 2018 Ocak ayında 106
dolayındaydı. Temmuz 2018’de başlayan döviz türbülansı
ile 97’ye kadar indi. İzleyen aylarda iniş sürdü ve Mayıs
2019’da 82’ye yaklaşarak dibe vurdu ve sonra biraz
toparlanmaya başladı. 2020 Ocak ayı Ekonomi Güven
Endeksi 97 olarak ölçüldü.
Bu, 2018 başındaki değerin hâlâ 9 puan gerisinde ama
inişin başladığı Temmuz 2019’a da ancak geri dönüş
anlamına geldiği söylenebilir.
- Güvensizlik TL’den uzak durma ile sürüyor. AKP’nin
yükseliş zamanlarında yabancı parada tutulan mevduat
toplamın yüzde 30 dolayında seyrederken, Şubat
2020’de yabancı paradaki mevduat, toplam mevduatın
yüzde 52’sini buldu.

- AKP rejiminin özellikle dış yatırımcıların gözünde güvenirliğini ölçen Türkiye CDS’i (ülke risk primi) 256’ya inse
de Türkiye açık ara riskli ülke görünümünde. Türkiye’ye
en yakın risk primi olan Güney Afrika’nın CDS’i 169 ve
Türkiye’nin riskinin yüzde 66’sından ibaret. Risk primi
Brezilya için 99, Endonezya için 63 seviyelerinde bulunuyor.
- Dışarıdan hissedilen güvensizlik, kredi derecelendirme
kuruluşlarının kredi notlarından da okunabiliyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının en
önemlileri, S&P, Moody’s ve Fitch, Türkiye’nin notunu
2019 ortalarında hep birlikte indirip kredi verilemez seviyesine çektiler ve bu notu düzeltme konusunda henüz
bir eğilimleri bulunmuyor.
- İçeride siyaseti ve ekonomiyi yönetmekte güçlük çeken
AKP rejimi ekonomik küçülmeyi durdursa da sadece cılız
bir büyüme elde erebilmiş durumda. Bu da gerilemiş güveni henüz geri getirmeye yetmiyor.
2 Mart’ta TÜİK tarafından yapılacak açıklamada, 2019
Dördüncü Çeyrek GSYH’nın yüzde 5 dolayında büyüdüğü görülebilir. 2019 yılının tamamı için GSYH verisi ise
muhtemelen yüzde 0,5 dolayında büyüme olacak.
- Düşürülen faizler ve kontrole alınan döviz kuru ile birlikte, sanayi üretimi 2019’un son çeyreğinde kısmen toparlandı. Bu toparlanışta, görece artan iç talep ve fiyat
kırarak hızlandırılan ihracat etkili oldu denilebilir.
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Yine de yılın tamamında sanayi üretimi yüzde 0,6 düşüş
gösterdi.
- Merkez Bankası’nı iyice kontrole alarak düşük faizli kredi musluklarını açmak, ekonomide bir ısınma başlatmış
görünüyor.
Buna, Merkez Bankası rezervlerinin kamu bankaları üstünden piyasa sürülmesiyle, döviz kurunun kontrol altında tutulması çabası da eşlik ediyor.
Ne var ki, bu ekonomiyi zorla ısıtma çabaları, güveni geri
getirmeye yetmediği gibi, kısa sürede enflasyonu tırmandırma, cari açığı büyütme ve döviz fiyatlarını yukarı çekme riskini içinde barındırıyor.
- Otoriter siyasi yapılanmanın hem içeride tüketici ve
girişimciye hem de dışarıda özellikle finansörlere güven
vermemesi, 2020’ye girerken de en önemli sorun olarak
varlığını koruyor.

MÜHENDİS VE MAKİNA GÜNCEL DERGİSİ YAYIN KURULU TOPLANTISI
Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu dönem içi düzenli periyodlarda gerçekleştirdiği
toplantılarına, sonuncusunu 26 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıyla devam etmektedir.

Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu toplantısı “Ocak sayısı değerlendirmesi ve Şubat
sayısı dergi konularının ve içeriklerinin belirlenmesi”
gündemiyle Oda Merkezi’nde 5 kişinin katılımıyla
gerçekleştirdi.
Yayın Kurulunun 47. Dönem 29. toplantısında ayrıca;
önümüzdeki sayılarda karma konularda hazırlanan
sayılarımıza ilaveten medikal cihazlar, biyomekanik,
imalat, enerji depolama sistemleri, yerli üretim vb.
alanlarda yapılan çalışmaların yer aldığı konularında özel
sayıların hazırlanmasına karar verilmiştir.
Bu konularla ilgili, özel işletmelerin ve üniversiteler
bünyesinde kurulmuş Ar-Ge Merkezleri, ilgili bölüm
başkanları ile iletişime geçilerek güncel çalışmalarla ilgili
yazı akışı için iletişim kurulmuş.
Ayrıca önümüzdeki sayılarda yer alması planlanan, ilgili
yabancı kaynaklardan güncel çalışmaların çevirileri ve
röportaj isimleri hk. çalışma yapılmıştır.
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Mühendis ve Makina Güncel dergimizin önümüzdeki
aylardaki
sayılarında;
uygulamalarınıza
ve
araştırmalarınıza veya laboratuvarlarınızdaki deneysel
çalışmalara görünürlük sağlayıp akademisyenler,
piyasadaki mühendisler, öğrenciler ve okuyucularımızla
paylaşmanız, sizin gelecekteki çalışmalarınıza katkı
sunabileceği gibi bizim için de çok değerlidir.
Ayrıca dergimiz aracılığıyla, reklam vererek kurumunuzun,
şirketinizin ve düzenleyeceğiniz etkinliklerin (seminer,
konferans, teknik eğitimler vb.) tanıtımını yapmanız da
mümkündür. Aşağıdaki iletişim bilgilerinden faydalanarak
bizimle bağlantıya geçebilirsiniz:
Aşağıdaki iletişim bilgilerinden faydalanarak bizimle
bağlantıya geçebilirsiniz:
Web: mmo.org.tr/muhendismakinaguncel
Tel: +90 312 425 21 41 – 227
E-posta: yayin@mmo.org.tr

Haber

PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞU DENETİMİ
Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK) gözetim denetimi 25-26 Şubat 2020 tarihlerinde, Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) tarafından Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuzun
toplam 15 adet ulusal yeterlilikte gözetim denetimi
gerçekleştirildi.
Denetime Katılanlar:
Ayşegül Alev Aydın
Kamil Öz		
Ahmet Mavi		
Mahir Dursun		
Ramazan Çakıroğlu
Tayfun Fındık		
Hasan Burak Basar
Yunus Yener		
Bedri Tekin		
Evren Sağ		
Aslı Çağlayan Turan
Egemen Ceylan		
Doğukan Karaca		

Baş Denetçi
Gözlemci
Teknik Uzman
Teknik Uzman
Teknik Uzman
Teknik Uzman
Teknik Uzman
OYK Başkanı
OYK Sayman Üyesi
Oda Müdürü
PBK Kalite Yönetim Temsilcisi
PBK Yöneticisi
PBK Karar Verici

Hayri Tolga Asalkan
Kayhan Uzmanoğlu
Burak Bayraktaroğlu
Şaban Kaya		
M. Sezen Şengün		
Süleyman Altunoğlu
Figen Özer		

PBK Karar Verici
PBK Sınav Yapıcı
PBK Sınav Yapıcı
PBK Sınav Yapıcı
PBK Temsilcisi
PBK Sekreteri
PBK Sekreteri

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
Bilirkişilik Daire Başkanlığınca, Bilirkişilik Yönetmeliğinin
30/1-6. maddesi uyarınca bilirkişilik temel ve
yenileme eğitim müfredatının gözden geçirilmesi ve
güncellenmesine yönelik çalışma başlatılacağı, bu nedenle
02.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere tüm bilirkişilik

eğitimlerinin durdurulduğu ve bu tarihten sonra açılacak
eğitim programlarına onay verilmeyeceği bildirilmiştir.
Planlanmış bulunan tüm bilirkişilik eğitimlerinin bu
doğrultuda en geç 2 Mart 2020 tarihine kadar bitirilmesi
gerekmektedir.

Oda Onur Kurulu Toplantısı,
29 Şubat 2020 tarihinde
Oda Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurul’a iletilen
27 dosya üzerinde görüşüldü.
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Etkinlik

X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
SONUÇ BİLDİRİSİ
Eskişehir Şube yürütücülüğünde 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı
Kültür Merkezi`nde gerçekleştirilen X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı sonuç bildirisi
yayımlandı.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından
19 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, bu sene MMO
Eskişehir Şube yürütücülüğünde 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür
Merkezi`nde yapılmıştır.
Meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, ilgili kurum ve
kuruluşlardan temsilciler ile birlikte toplam 241 kişinin katılımıyla yapılan Kurultayımızda;
“Havacılık ve Uzay Sektörünün Bugünü ve Geleceği” konulu açılış panelimiz ve
- Havacılık Sektöründe Bakım, Onarım ve Yenileştirme
Faaliyetleri,
- Havacılık Sektöründe Yeni Teknolojiler, Özgün Yazılımlar ve Uygulamaları,
- Havacılık Sektöründe Yenilikçi Malzemeler ve İleri Üretim Teknolojileri,
- Ar-Ge Merkezleri ve Sertifikasyon Süreçleri,
- Özgün Hava Araçları
konu başlıkları altında yapılan 7 oturumda toplam 20 bildiri sunulmuştur.
Uçak havacılık ve uzay sektörünün dünya genelinde büyük bir hızla ilerlemesi ve gelişmesi paralelinde sanayide,, sektöre yönelik ulusal üretimin öneminin artırılması
kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Özellikle havacılık ve
savunma sektörlerinde ulusal katkı payının büyütülmesi
hedeflenmelidir.
Bu amaç doğrultusunda izlenecek yol haritası; ülkemizin
ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması, kısa ve uzun
vadeli planlamaların yapılması, yeni ileri teknoloji yatırımlarının planlı olarak filizlendirilmesi, olgunlaştırılması, yürütülmesi ve sektörün kullanımına sunulmasını özellikle
içermelidir.
Bu ihtiyaçlar kapsamında düzenlenen Kurultayımızda
mühendis-üniversite-endüstri üçgenindeki tarafların aynı

6

bülten 261
mart 2020

platformda buluşması sağlanmış; yeni teknolojik gelişmeler, endüstrinin talepleri, teknoloji yatırımları, eğitim ve
istihdam konularında mühendis gözüyle bir tartışma, danışma ve paylaşım ortamı oluşturulmuştur.
Uçak, havacılık ve uzay mühendisliği eğitiminde son yıllarda önemli sorunlar yaşanmaya başlanmıştır.
Yakın geçmişte ülke ve toplum ihtiyaçlarını gözetmeden,
altyapı ve öğretim görevlisi eksikliklerine rağmen açılan
bölümler oluşan istihdam sorunlarının en büyük sebebidir.
Havacılık sektörünün cazibesi nedeniyle şu an bütün boyutlarıyla görülemeyen bu sorun gelecekte daha da belirgin hale gelecektir.
Pek çok mühendislik alanını birleştiren, çok yönlü teknolojiler bütünü gerektiren havacılık ve uzay sanayisi için

Etkinlik

Ar-Ge zorunludur. Bu alanda yürütülen çalışmalar ayrıca
birçok sanayi dalına veri teşkil etmekte ve o dallarda itici
güç yaratmaktadır.
Sektörün gelişmesi Ar-Ge çalışmalarına verilen önemle
birebir bağlantılıdır. Bunun yanı sıra ülkemizdeki sanayi
ve teknoloji ortamında adını çok fazla anmadığımız, çok
fazla sorgulamadığımız bir başka önemli konu da Uygulama Geliştirme Merkezleri ve Uygulama Geliştirme Çalışmalarıdır. Bu konu dünyanın en önemli uzay araştırma
merkezlerinde tecrübe kazanmış uzmanlarımız tarafından kurultaylarımızda dile getirilmiştir.
Uçak havacılık ve uzay sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinde
bulunduğunu iddia ederek devlet teşviklerinden yararlanıp somut projeler gerçekleştirmeyen birçok firma bulunmaktadır.
Bu durum kamu kaynaklarının özel çıkarlar için harcanmasına, sektörün kısır bir döngü içerisinde kalıp gelişememesine ve teknolojinin öncüsü olan havacılık sektörünün çağının çok gerisinde kalmasına neden olmaktadır.
Teknolojik altyapı kurma sürecinde olan ülkelerde, üniversite ve sanayi işbirliğinin önemi oldukça belirgindir.
Kamu kaynakları planlı, hedefleri belirgin teknoloji geliştirme çalışmalarına ayrılmalıdır.

Sektördeki rekabet ve ülkeler arası güç mücadelesi; yalnızca araştırma projelerinin desteklenmesinden daha çok
ilgili tüm yerli kurumların stratejik işbirliğini gerektirmektedir.
Uçak, havacılık ve uzay sanayimizin ulusal ölçekli kapsamlı bir strateji ile geliştirilmesi için köklü adımlar atılması kaçınılmaz bir gerekliliktir.
Çağdaş, özgün tasarımlı yerli ürün projelendirilmesi ve
üretilmesi ile ülkemizin havacılık sektöründe kalıcı bir yer
edinmesi hedeflenmelidir.
Bildiğimiz üzere ülkemizde on yıl öncesine kadar dokunulmaz olarak görülen ve gerçekten de dokunulmaması
gereken savunma sanayiinin can damarı askeri fabrikaların özelleştirilmesinin yolu açılmıştır.
Yıllardır en önemli stratejik tesislerden biri olan
Sakarya’da kurulu Tank Palet Fabrikası (1’inci Ana Bakım
Fabrika Müdürlüğü) özelleştirme kapsamına alınmış ve
işletme hakkı 25 yıllığına yabancı ortaklı bir firmaya devredilerek özelleştirilmiştir.
Tank Palet Fabrikası’nın çok uluslu ya da yerli-yabancı
ortaklı sermaye kuruluşlarına 25 yıl süre ile işletme hakkı
satılarak özelleştirilmesinin ülke ekonomisine fayda sağlamayacağı, özellikle ulusal çıkarlara geri dönülemez zarar-
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lar vereceği açıktır. İnsansız hava araçları (İHA) günümüz
teknolojik gelişmeleri ile günden güne önem kazanmaktadır. Bu durum İHA’ların farklı alanlarda kullanılmasını
doğurmakta ve ihtiyacın artmasına neden olmaktadır.

- Üniversite-sanayi işbirliği ekonomik büyümenin bir
faktörü olarak değerlendirilmelidir. Buna uygun olarak
üniversitelerde verilen eğitimin niteliği ve etkinliği artırılmalı, sanayiye uygulanabilirliği sağlanmalıdır.

Ülkemizde de İHA tasarım ve üretim faaliyetleri yapılmakta olup, henüz yerli özgün yazılımlar yeterli düzeye
ulaşamamıştır. Dünyada havacılık sektöründe yenilikçi
malzemeler ve ileri üretim teknolojileri konusunda büyük gelişmeler yaşanmaktadır.

- Havacılık ve uzay sektörünün gelişmesi için ayrılan ülkemiz kaynakları ister askeri ister sivil amaçlı olsun verimli
kullanılmalı, kurumlar arası eşgüdüm sağlanmalı, değişik
kurumların benzer alanlarda gereksiz yatırımlar yapması
ve faaliyet göstermesi engellenmelidir.

Yenilikçi malzemelerin hava araçlarının parça ve bileşenlerinde kullanılması stratejik ve kritik öneme sahiptir.
Özellikle katmanlı üretim teknolojileri, havacılık sektörü
2018 yılı verilerine göre yaklaşık 8 milyar USD bir pazar
payına ulaşmış, gelecek 10 yıl içinde ise her yıl en az %
15 büyüme ile 2026 yılında 25 milyar USD boyutuna ulaşması beklenmektedir.

- Ulusal savunmada büyük önem arz eden ve havacılık
sektörüne de hizmet veren askeri fabrikaların sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimlerinden en üst düzeyde
yararlanılmalı ve özelleştirme uygulamalarından bir an
önce vazgeçilerek kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik
çalışmalar başlatılmalıdır.

Dünyada önde gelen hava aracı üreticilerinin kullandığı
yenilikçi malzemeler ve ileri üretim teknolojileri ülkemizde yeteri kadar takip edilmemekte ve bu konudaki
gelişmeler yetersiz kalmaktadır.
Bu saptamalar yanı sıra aşağıdaki temel konuların
ivedilikle uygulamaya geçirilmesi kurultayımızca
önerilmektedir:
- Uçak, havacılık ve uzay mühendisi yetiştiren üniversitelerimizdeki eğitim; planlamacı bir anlayışla, toplumsal
gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve yaşam boyu eğitimi,
ülkenin bilim ve teknoloji yeterliliğinin güçlendirilmesini
temel alan bir anlayışla yaşama geçirilmelidir.
Mühendislik eğitiminin gelişen teknoloji ve bilimin ışığında planlanmasında ve yapılandırılmasında, Makina Mühendisleri Odası mutlaka yer almalı ve sektördeki diğer
kurumların görüş ve önerileri de dikkate alınmalıdır.
- Ülkemizde havacılık ve uzay sanayi alanında çalışma
yapan Ar-Ge merkezlerinin sayısı ve etkinliği artırılmalı,
ayrıca Uygulama Geliştirme Merkezlerinin kurulması için
somut adımlar atılmalıdır.
- Ar-Ge firmaları tarafından teşvik alınmak üzere başvurulan özgün, bilime uygun ve gelişime açık projelerin
objektif olarak seçilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca seçilen
projelerin verimliğinin belirli periyotlarda yetkin kurumlar tarafından kontrol edilmesi ve bu projelerin kamu yararına sonuçlandırılması gerekmektedir.
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- Havacılık sektöründe, İHA’lar da dahil olmak üzere tüm
yerli hava araçlarının etkinliğini ve kabiliyetini artıracak
özgün yerli yazılımlar geliştirilmeli ve kullanılmalıdır.
- Üniversitelerimiz bünyesinde yenilikçi malzemeler konusunda çalışmalar artırılmalı, üniversite-sanayi işbirliği
çalışmaları desteklenerek bu konuda yetişmiş insan gücü
ve bilgi birikimi sağlanmalıdır.
Ayrıca üniversiteler, araştırma merkezileri ve sektör son
birkaç yılda ileri üretim teknolojileri konusunda çalışmalar yapıyor olsa da, ülkemizin havacılık sektöründe bu
üretim teknolojisinden yeterince yararlanabilmesi için
gerekli teknik ve akademik altyapı bir an önce kurulmalıdır.
- Havacılık ve savunma sektöründe dünya piyasasında
rekabet edebilmek için alternatif enerji üretimi ve kullanımı konularında çalışmalar yapılmasına önem verilmeli
ve ilgili konularda Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yoğunlaştırılmalıdır.
- Ülkemizde yolcu-yük taşımacılığında kullanılan uçakların uçuşa elverişliliğine ve hava alanlarındaki pistlerin
bakımına öncelik verilmeli, bu kapsamdaki kontroller
eksiksiz ve düzenli olarak yapılmalı; her şeyden önce can
kaybına ve uçak kaybına neden olabilecek muhtemel kazaların önlenmesi sağlanmalıdır.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Etkinlik

IX. ULUSLARARASI BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRİSİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi yürütücülüğünde 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Pamukkale
Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde “Teknolojik Dönüşüm ve Bakım Mühendisliği” ana temasıyla
düzenlenen IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi’nin sonuç bildirisi yayımlandı.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Denizli Şube
yürütücülüğünde düzenlenen kongremiz, geçmiş kongrelerden edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile daha kapsamlı ve uluslararası boyuta taşınmıştır.
Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri, ülkemizdeki birçok üniversiteden öğrenciler,
sanayi kuruluşlarından teknisyenler, bakım konusunda
çalışan mühendisler, işletme yetkilileri ve konuya ilgi duyan kişiler katılım göstermiştir.
Üç gün süren kongrede 71 bildiri sunulmuş, 19 seminer
ve 3 ayrı konuda kurs verilmiştir.
Kongrede bildiri, kurs ve seminerleri 1.000’in üzerinde
delege izlemiş, 1.500’ün üzerinde katılımcı sergiyi ziyaret
etmiştir.
IX. Uluslararası BTKS, sanayide dijital dönüşüm koşulları ve “Teknolojik Dönüşüm ve Bakım Mühendisliği”
gereklilikleri çerçevesinde Güvenilirlik Mühendisliği, Sanayi Devrimlerinde Bakımın Gelişimi, Bakımcı, Bakım
Mühendis Yetkilendirme ve Bakım Teknikleri, Toplam
Üretken Bakım (TPM), Dördüncü Sanayi Devriminde
Bakım, Türkiye’de ve Dünyada Bakım alanında Mühendislik ve Çalışma Şartları konularının işlendiği bir etkinlik
olmuştur. Kongremiz çağdaş bilgi ve teknolojinin etkin
şekilde tartışıldığı bir platform olarak Bakım alanında
Mühendislik Meslek Disiplininin gelişmesi ve kurumsallaşması yönündeki çalışmalara ivme kazandırmayı amaçlayan bir içerikle yapılmıştır.

malı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, enerji verimliliği ile çevrenin korunması açısından da önemsenmelidir.

Bu alanda çalışan Mühendislerin Eğitim ve Belgelendirilmesinde ana referans olacak Bakım Mühendislik Hizmetleri Kılavuzu’nun içeriği de bu etkinlikte tartışılmıştır.

- Dünyada sürdürülen bakım alanındaki etkinliklere, ülkemizde bu konuda çalışmalar yürüten Mühendislerin,
bakım personeli ve işletme yetkililerinin katılımları için
yasal düzenlemeler yapılmalı ve destekler sağlanmalıdır.

Kongre oturumlarında sunulan bildiriler ile yapılan
tartışma ve öneriler sonucu ortaya çıkan aşağıdaki
görüş ve önerilerin kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

- TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından üyelerine meslek disiplinleri içerisinde uzmanlaşmaları için
çeşitli eğitimler verilmekte ve bu eğitimler sonunda belgelendirilmeler yapılmaktadır.

- Bakımlı bir sistemi işletmek, kamu yararını gözetmenin
temel ilkelerinden biri olarak ele alınmalıdır.

Bakım Mühendis yetkilendirmesi ile ilgili süreç tamamlanmış, yönetmelik TMMOB’ye iletilmiştir.

Bakım, sadece dar anlamda üretim açısından ele alınma-

Mevzuat süreci tamamlandığında Odamız üyesi Mühen-
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dislerin belgelendirilmesi alanında önemli bir adım atılmış
olacaktır.
- İş kazalarında Avrupa’da ilk sırada yer aldığımız ve enerjide dışa bağımlı olduğumuz gerçekliğinden hareketle iş
kazalarının azaltılması ve üretkenliğin artırılması için firmaların kendilerine uygun bakım sistemlerini oluşturması
ve tesislerin uygun bir şekilde işletilmesi gereklidir.
Bu kapsamda tüm makina ve cihazların bakımları kayıt
altında tutulmalı ve denetlenmelidir. 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu’na göre
yapılacak ikincil düzenlemelerde bu denetlemelerin
“TMMOB’ye bağlı ilgili Meslek Odalarınca yapılması”
ibaresi yer almalıdır.
- Mevzuatta zorunlu olduğu halde, üreticileri tarafından,
yazılım ve donanımların kullanım-bakım kılavuzlarının
hala Türkçe olarak yayımlanmadığı görülmektedir.
Yazılım ve donanımların; doğru ve güvenli kullanımı ile
ilgili bakım talimatlarının oluşturulması için Türkçe kullanım kılavuzları hazırlanmalı; kullanım kılavuzu bulunan
ürünlerin satın alınmasına dikkat edilmeli, şartname ve
sözleşmelerde yer almasına özen gösterilmeli, ilgili mercilerce de takibi yapılmalıdır.
- Üretimde yaşanacak aksaklıkların giderilmesi ve diğer
bakım işlerinin sağlıklı yürümesi için sorumluluğun paylaşılması gerekmektedir.
Etkin bir bakım faaliyetinin yürütülebilmesi için tüm personelin katılımı ve üst yönetimin destekleyici tutumu sağlanmalıdır.
- Bakımcı; makinanın bakımını planlamanın yanı sıra makinayı oluşturan parçaların ömürlerini de tespit etmek
zorunda olmalı ve kestirimci bakımda bakımcının en
yakın desteği olan makina kullanıcısının da bakım operasyonlarında görev alması sağlanmalı ve otonom bakım
uygulamaları devreye alınmalıdır.
- Yalnızca arızaya müdahale etmek şeklinde anlaşılan bakım anlayışı terk edilmeli, Yetkili Mühendis istihdamı ve
üretkenliği sağlanmalı, önleyici faaliyetler sistematik ve
nitelikli olmalıdır.
- Bakım hizmetleri alanında bilgi eksikliğini gidermek maksadıyla MMO, üniversiteler ve sanayi işbirliğiyle, özellikle pratiğe yönelik yayınlar artırılmalıdır.

- Bakım çalışmalarını “maliyet unsuru” olarak gören anlayış terk edilmeli; kuruluşlar güvenliğe ve üretime dair
riskleri en aza indirecek planlı ve kontrollü bakım politikaları geliştirmelidir.
- Bakım hizmetleri alanında Mühendis ve personellerin
eğitim ve belgelendirmesi için taraflarca ortak bir dil geliştirilmesi ve eğitimin sürekliliği, tartışılmaması gereken
konulardır.
Mühendis ve her kademedeki bakım personeli, teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak sürekli olarak
eğitilmeli, mesleki gelişime önem verilmelidir.
- Sanayinin fason yapısı değiştirilmeli; yerli girdi oranını
yeniden artıran, kredi mekanizmasını KOBİ’lere yönelik
olarak yaygınlaştıran, istihdamı ön plana çıkaran, eksenine
insanlarının mutluluk ve refahını, sosyal devlet anlayışını
oturtan, öz kaynak ve birikimlerimize, bilim ve teknoloji
politikalarına dayalı, bölgeleri de içeren bir sanayileşme
ve kalkınma planı uygulamaya konulmalıdır.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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I. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE XII. ENDÜSTRİ VE
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ
Odamız adına Adana Şube yürütücülüğünde 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan
Amfisinde gerçekleştirilen I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği
Kurultayı sonuç bildirisi yayımlandı.
I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) adına Adana Şube yürütücülüğünde 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde Çukurova
Üniversitesi Mithat Özsan Amfisinde, meslektaşlarımız,
hocalarımız, öğrencilerimiz, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
“Akıllı Endüstriler ve Endüstri–İşletme Mühendisliğinin
Geleceği” ana temasıyla toplanan kongre ve kurultaya
350 kişi katılmıştır. Etkinlik süresince dokuz panelde
Türkiye ve dünyadaki Teknolojik Değişim (Endüstri 4.0
ve dijitalleşme vd. de içerecek şekilde) konusu ele alınmış ve altı oturumda 19 bildiri sunulmuştur.
Etkinliğimiz öncesinde Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli,
Bursa, Eskişehir, Kayseri’de yerel; Adana, Mersin, Gaziantep ve Diyarbakır şubelerimizce bölgesel kurultaylar
yapılmış, sonuçların ana kurultayımızda değerlendirilmesi
ve sonraki çalışmalarla takip edilmesi için pek çok görüş
ve öneri dile getirilmiştir.
Yerel kurultay sonuç bildirileri etkinliğimizde değerlendirilmiş ve bu sonuç bildirimizin omurgasını oluşturmuştur.
Kurultay ve kongremizde dile getirilen görüşler aşağıda
meslektaşlarımız ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Teknoloji’de değişim ve atılımlar kaçınılmaz bir gelişmedir.
Teknolojik değişimler ile sanayideki gelişmeler sürecinde
Türkiye ve dünyadaki mevcut durumun analizi; endüstrideki uygulamalar; emek sürecine etkileri, üniversite-sanayi işbirliği ile gerçekleştirilen projeler etkinlikte detaylı
olarak ele alınmıştır.
Türkiye ve dünyada teknolojik değişim tüm boyutlarıyla
değerlendirilmiş, sunduğu imkânlar ve riskler ortaya konularak, uluslararası rekabetin ana unsuru olduğu bu sürecin aynı zamanda toplumsal bir mücadele alanı olduğu
ifade edilmiştir.
Birinci sanayi devrimi, üretimi su ve buhar gücü kullanı-

mıyla mekanize etmiştir. İkinci sanayi devrimi, elektrik
enerjisiyle kitle üretiminin yolunu açmış; üçüncüsü, elektronik ve enformasyon teknolojileri aracılığıyla üretimde
otomasyonu gerçekleştirmiş; endüstriyel otomasyonla
başlayan ve dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılarak evrilen süreç de siber fiziksel sistemlere dayanan
dijitalleşmedir.
Dijitalleşmenin gündeme gelmesiyle birlikte birçok yeni
kavram da hayatımıza girmiştir. Akıllı fabrikalar, 3 boyutlu yazıcılar, nesnelerin interneti (IoT), akıllı işletmeler, karanlık fabrikalar, artırılmış gerçeklik, yapay zekâ,
siber-fiziksel sistemler, siber güvenlik, büyük veri, otonom robotlar, blok zincir, simülasyon, dijital ikiz, bulut
bilişim sistemi, sistem entegrasyonu kavramları; kongre
ve kurultayımız süresince üzerinde durulan başlıca konular olmuştur.
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Endüstri 4.0 kavramı, bundan sekiz yıl önce, dünya imalat
sanayiinin önde gelen ülkesi ve bu sayede en fazla cari
fazla veren ekonomisi olan Almanya’da uluslararası rekabette ön almak için ortaya konulmuş teknolojik değişime
verilen jenerik bir addır. Bu rekabet alanında karşı cevaplar gecikmemiş ve Çin Made in China 2025, ABD Büyük
Amerika, Japonya Toplum 5.0 projeksiyonları bu sürece
dâhil olmuşlardır.

Dijitalleşme ile yedi temel teknolojik değişim ve
gelişme ifade edilmektedir:

Son yılların popüler konusu olan bu dijitalleşme, akıllı
üretim vb. konuların, beraberinde getirdiği yeni kuşak
üretim araçları ile birlikte nasıl ve kimin yararına uygulanacağı gündemdedir ve bu noktada yeni mühendislik
yöntemlerinin önem kazanacağı öngörülmektedir.

• Bulut hesaplama

Teknolojik değişim, insanlar için monoton veya zor işlerin robotlara devredilmesi gibi çok ciddi fırsatlar sunmaktadır. İnsanlar için sakıncalı, tehlikeli işlerin robotlar
tarafından yapılıyor olması insanların risk altında çalıştırılmaması, iş güvenliği vb. açılardan olumlu bir gelişme
olarak bakılabilecekken, yalnızca emeğini satarak çalışan
kesimin işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalması
çok önemli bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmıştır.
Bütün dünyada gelir ve servet adaletsizliğinin arttığı, neoliberalizmin vahşi sömürü yöntemlerinin hâkim olduğu
bir dönemde olduğumuz da bir gerçekliktir.
Bizler için en önemli gösterge, üretimde emeğin payının
giderek azalıyor olmasıdır. Bu oran gelişmiş ülkelerde %
54’e, gelişmekte olan ülkelerde ise % 53’ten % 50’ye
kadar düşmüştür. Burada pek çok faktör etkili olmuştur. Sendikaların güç yitirmesi, sosyal güvenlik sisteminin
erozyonu, küresel tedarik zincirlerinin emek gelirlerini aşağıya çekmesi ve tekelleşme sonucunda şirketlerin
emeği ve ücretleri baskı altında tutması söz konusudur.
Dijital dönüşüm ve “dijital ekonomi”den bu koşullarda
söz edilmeye başlanmıştır.
Dijital ekonominin hammaddesi nedir sorusunun cevabı
önemlidir. Sorunun cevabının ‘veri’ olduğu belirtilmektedir. Verinin, istenildiği zaman hiçbir maliyete katlanmadan çoğaltılıp paylaşılabilmesi mümkün iken piyasa koşullarında çok büyük maliyetlerle çoğaltımı ve paylaşımı söz
konusu olmaktadır.
Daha fazla veri sayesinde şirketler daha mükemmel makina öğrenme sistemlerini işletebilir duruma geliyorlar.
Böylece, daha fazla kullanıcıya ulaşılması ve daha fazla
veri elde edilmesi sağlanıyor.
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• Blok zincir teknolojileri
• 3D baskı üretimi
• Nesnelerin interneti
• 5G teknolojisinin kullanımı

• Otomasyon ve robotik
• Yapay zekâ ve veri analizi
Bu değişimler birbiriyle etkileşim halinde olup aynı zamanda bir diğerini etkileyen ve geliştiren faktörlerdir. Bilgiyi kâra dönüştürmek için ekonominin ana araçları “platformlar” olmuştur diyebiliriz. Böylece bir tür hammadde
olan veriyi piyasa şartlarında kâra çevirme süreçleri de
söz konusudur.
Bu süreçte gelişmekte olan ülkelerin bu yarışta geri
kaldığını söyleyebiliriz. İmalat sanayiinin ürettiği mal ve
ürünlerde artık Ar-Ge tasarım, bakım, markalaşma ve
pazarlama faaliyetlerinin toplam fiyattaki ağırlığı artmaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin payına düşen
üretimdeki katma değer oranı düşmektedir.
Dijital dönüşüm sürecinde hangi becerilerin öne çıkacağı
da önemli bir konudur.
Bu kapsamda işletme ve endüstri mühendisleri
kadar tüm mühendislik disiplinleri için de geçerli
olabilecek beceriler olarak üç temel noktaya vurgu
yapılmıştır.
- İleri bilişsel beceriler, kompleks problemleri çözebilme
becerisi.
- Sosyo-davranışsal beceriler, takım çalışmasına yatkınlık;
farklı insanların bilgi ve deneyimlerini sinerji yaratacak şekilde koordine edebilme becerisi.
- Beceri kombinasyonları, akıl yürütme, öz yeterlilik gibi
fonksiyonları hayata geçirebilme.
Endüstri işletme mühendislerinin, eğitimleri ve bulundukları konumlar ve onlardan beklenenlerden hareketle
yukarıda bahsi geçen üç ana başlıkla birlikte, teknolojik
gelişmelere kolaylıkla adapte olabilecekleri söylenebilir.
Dijital dönüşümde tekrara dayalı, kodlamaya en uygun
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işler öncelikle ayıklanacaktır. Yapılan araştırmalara göre
yerini tamamıyla dijital otomasyona bırakacak kişilerin %
14 oranında olduğu; % 32 sinin ise ciddi değişiklik göstererek kendini geliştireceği değerlendirilmektedir.
Emeği ayıklayan gelişmelerle emeğin etkinliğini artıran
gelişmelerin bu süreçte eşzamanlı olarak yaşanacağı anlaşılmaktadır. Dijitalleşmeyle önemi artan temel uygulamaların, endüstri işletme mühendislerince takip edilip, kendilerini geliştirecekleri alanlar olarak değerlendirmeleri
gerektiği etkinlikte vurgulanmıştır.
Teknoloji ve toplumdaki değişimi yakalamak, endüstri
ve işletme mühendisleri ve tüm mühendislik disiplinlerinin en önemli görevi olacaktır. Hızla gelişen teknolojiyle
birlikte insan yaşam süresinin uzaması, buna karşı ürün
döngüsünün kısalması söz konusudur. Bu nedenle mühendislik eğitimi bu gelişmeleri içerecek şekilde düzenlenmelidir.
Endüstri Mühendislerinin Önemi Artacaktır
Etkinliğimizde Endüstri İşletme Mühendisliği mesleğinin,
gelecekte önemi daha da artacak mesleklerden olduğu
ifade edilmiştir. Meslektaşlarımızın geleceğin endüstrisinin tasarım ve üretim ortamlarının şekillenmesine katkı
koyacağı gerçeğinden hareketle saha uygulamalarından
edinilen tecrübeler ve bilişim sistemleri yardımıyla geleceğin fabrikaları hakkında yeni işlevler üstlenmeleri gündeme gelecektir.
Endüstri Mühendisliğinde fabrika yönetimi, işletme yönetimi gibi fiziksel sistemlerin ötesinde matematiksel mo-

delleme yöntemleri daha da önem kazanacaktır.
Meslektaşlarımızın disiplinler arası çalışma becerisine
sahip, dijitalleşmenin gereklilikleri olan donanım, yazılım
ve sistem mühendisliği temellerine dayalı eğitim alması
ve uygulamalarla mesleki gelişimlerini sağlamaları gerekmektedir.
Otomasyon sistemlerini tanıyan, internet teknolojilerine
hâkim, tasarım yapabilecek kadar donanımlı, veri tabanlarına ulaşabilen ve kullanabilen, sistem takibini yapabilecek ve hatta yeni bir sistemi kurabilecek donanıma sahip
olmak bir zorunluluktur.
Yeni nesil üretim yönetiminde güvenlik, çeviklik, tedarik
zincirine bağlılık, optimizasyon, sürdürülebilirlik ve yalın
üretim anlayışı daha da önemli olacaktır.
Öncelikle işletmelerde yalın üretim anlayışının oturtulması gerekliliği, yerel kurultaylarda öne çıkan en önemli
konu olmuştur. Özellikle KOBİ’lerde kaizen çalışmalarının önemsenmesi ve nasıl yapılacağı üzerine MMO eğitimler, çalıştaylar, yarışmalar vb. etkinlikler düzenlemeli
ve işletmelerle işbirliği geliştirmelidir.
Ayrıca endüstriyel dönüşümde endüstri işletme mühendislerinin, sistemin insan odaklı ve çevre ile uyumu optimum düzeyde değerlendirmesi gerektiği özel olarak
vurgulanmıştır.
Hizmet sektöründe çalışacak endüstri mühendislerinin
bilişim, enerji, sağlık, lojistik gibi nitelikli sektörlere ağırlık
vermesi gerektiği ayrıca belirtilmiştir.
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Eğitim
Bütün sanayi dönüşümlerinde olduğu gibi dijital dönüşüm
de birçok mesleği etkileyecek, ortadan kaldıracak ve
birçok yeni mesleği ortaya çıkaracaktır. Ancak günümüz
Türkiye’sinde uygulanan eğitim politikaları nedeniyle, işgücü piyasasına katılan gençlerin yetkinlikleri ne yazık ki
teknolojik gelişmelere ayak uydurmaktan ve yeni teknoloji üretmekten uzaktır.
Yüksek teknoloji geliştirmeyen ve yalnızca kullanan genç
nesillerin mevcut eğitim düzeyi ile Türkiye’nin, dünyanın
bu yeni çalışma düzeninde kirli sanayi sahibi, diğer bir
değişle Avrupa’nın çöplüğü olmaktan ileri gidemeyeceği
açıktır.
Teknolojiyi, üreticisi olan mühendisliklere yönelik bilimden uzak akıl dışı kararlarla, mühendislik eğitimi kalitesini
yerlere düşürecek uygulamalarla Türkiye’nin bu dönüşüm sürecini kaçırması kaçınılmazdır.
Planlı kalkınma yaklaşımının benimsendiği, tam istihdam
ve toplumsal refah odaklı üretken bir ekonomik model
oluşturma çabasının olmadığı yerde, planlı eğitimden de
bahsedilemez. Ülkemizdeki durum da böyledir.
Ülkemizdeki istihdam politikaları ve yaygın işsizlik de
göstermektedir ki sanayinin işgücü gereksinimi ile eğitimöğretim dengesi göz ardı edilmektedir. Herhangi bir ihtiyaç planlaması yapılmaksızın YÖK tarafından açılan yeni
üniversitelerle ve plansızca artırılan üniversite kontenjanlarıyla mühendisler ordusu yaratılmaktadır. Bu konu
daima gündemde tutulmalıdır.
Endüstri-İşletme Mühendisliği eğitimi, değişen ve gelişen
teknolojilere uygun hale getirilmeli, üniversitelerdeki ilgili bölümlerin sayısı ve kontenjanları ülke ve ilgili sektör
ihtiyaçları doğrultusunda planlı olarak yeniden ele alınmalıdır. Gereğinden fazla kontenjan ile yaratılan sorunlar
yanında, öğrenci sayısını artırmanın bir yöntemi olarak
görülen, yeni türetilmiş bölümler açmanın da ne kadar
doğru olduğu tartışmalıdır. Aslında uzmanlık konuları
olarak kabul edilmesi gereken, ancak temel mühendislik
lisans eğitimleri yanına alınarak türetilen yeni mühendislik
bölümleri artık mezunlar vermektedir.
Müfredatları incelendiğinde açıkça görülecektir ki sadece
bir kaç ders farkıyla içeriği doldurulamayan lisans bölümlerinin kapatılması konusu çok geç kalınmadan değerlendirilmelidir.
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Mevcut müfredatlar uygulamalı ve proje geliştirme odaklı
hale getirilmelidir.
Üniversitelerin eğitim programlarına endüstriyel dönüşüm ve toplumsal gereksinimleri içeren dersler dâhil
edilmelidir. Eğitim programları gözden geçirilerek teknolojik gelişmeleri içerecek şekilde düzenlemeler yapılması
önerilmektedir.
Endüstri Mühendisliğine Giriş ders kitaplarının içeriğinin
dijitalleşmeye paralel gelişmelerle uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir.
Üniversitelerin Endüstri-İşletme Mühendisliği bölümlerinde öğrenciler tarafından sanayide verimlilik artırma
amacıyla sürdürülen proje çalışmalarının diğer meslek
disiplinleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesi akademisyenler tarafından desteklenmelidir.
Kurultay’da yapılan oturumlarda konuyla ilgili aşağıdaki görüşler de ifade edilmiştir:
1- Oda-Üniversite-Sanayi İşbirliği
- Endüstriyel uygulamaları tasarlayacak olan Endüstri Mühendislerinin bu dönüşüme hazır olması amacıyla, gerek
uygulama gerekse eğitim içeriklerinin oluşturulmasında
üniversite-oda-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir.
- Üniversite-Sanayi ortaklığı ile dijital dönüşüm projelerinin yaygınlaştırılması ve bu projelerin devreye alınması
için sanayiciler teşvik edilmelidir.
- Oda-Üniversite-Sanayi işbirliğinin etkin olarak oluşturulması için OSB’lerde Endüstri Mühendisliği temsilci
istihdamı olmalıdır. Temsilciler, OSB’lerde çalışan endüstri mühendisleri ve çalıştıkları alanlarla ilgili bilgi havuzu oluşturmalı ve aşağıdaki konularda koordinasyon ve
proje faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olmalıdır.
- Mesleğin tanıtılması, dar bölgesel ve sektörel bakış açılarının ortadan kaldırılması için MMO ile işbirliği içinde
çalıştaylar düzenlenmesi gerekmektedir.
- Endüstri Mühendislerine ilişkin veri havuzlarının oluşturulması için anket çalışmaları yapılmalıdır.
- Dijital dönüşüm sürecinde önceliklerin belirlenmesi ve
sorunların çözümlenebilmesi için başta KOBİ’ler olmak
üzere bilinçlendirme programları oluşturulmalıdır.
- Üniversitelerdeki müfredatların standartlaştırılması ve
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meslektaşlarımızın yeni iş fırsatlarına yönelmesi için Oda
ve Üniversitelere veri sağlanmalı ve koordinasyon artırılmalıdır.

tinin uygulanabilmesi için, daha önce yürürlükteki anlaşmayı tek taraflı iptal ettiğini açıklayan SGK ile görüşmeler
sürdürülmelidir.

- Mesleğimizin niteliğinin korunması, kontenjan ve gereksinim fazlası mühendis mezun edilmemesi amacıyla sanayi gereksinim ve taleplerinin tespit edilmesi gereklidir.
Bu konuda oda-sanayi-üniversite ortak çalışmalarının ne
kadar uygulanabilir olacağı tartışmalı da olsa gerçekçi bir
çalışma yapılmalıdır.

- Endüstri mühendislerinin örgütlülüğünün artırılması için
Endüstri Mühendisliğine giriş dersleri kapsamında mezunlarla söyleşi ve ayrıca üniversitelerde çalıştay, forum,
konferans vb. gerekli diğer etkinlikler yapılmalıdır.

2- Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonları (MDK) ve Ana Komisyonu (MEDAK)
- Meslek Dalı Komisyonları (MDK), Odamızda Endüstriİşletme Mühendisliği örgütlenmesinin yapı taşlarıdır. EİM
MDK’lar ve MEDAK, mesleki sorunlar üzerine üyelerimizin çıkarlarını ön plana çıkaran; özel, tüzel ve resmi
kurumlarda meslektaşlarımızın istihdam alanlarının artırılması için mevzuat oluşturma çalışmalarını daima gündemlerinde ve hep ön planda tutmalıdır.
- Endüstri mühendisliği yetki alanlarının genişletilmesi,
mesleki ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, endüstri-işletme mühendislerinin çalışma alanlarında
karşılaştıkları sorunların aşılmasına yönelik çalışmaların
güçlendirilmesi gerekmektedir.
- Stratejik Planlama Uzmanlığı (SP) ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi Uzmanlığı (YHY) gibi resmi hale gelmiş olan
imza yetkilerinin kamusal alanda tanınırlığı ve uygulamadaki etkinliği artırılmalıdır.
- Yeni uzmanlık alanları üzerine (kalite, verimlilik vb.) çalışmalar yapılmalıdır.
- Endüstri Mühendislerinin aşağıda belirtilen alanlarda
yetkilendirilmesi için MMO bünyesinde çalışma yapılması
önerilmiştir:
* Bilgisayar Bütünleşik İmalat Sistemi Projelendirme
* Üretim Teknikleri Sertifikasyonu (Yalın üre timler, Endüstri 4.0)
* Kalite Sistemleri
* Kapasite Planlama

- Sosyal medyayı etkin olarak kullanarak Endüstri Mühendisliği etkinlikleri ve duyuruları daha geniş bir kitleye
ulaştırılmalıdır.
- Mühendis adayı öğrencilere TMMOB geleneği, Makina
Mühendisleri Odası bakış açısı, öğrenci üyelik ve örgütlü
yapı gerekliliğinin önemi aktarılmalıdır.
Son söz yerine
Özünde bir toplumsal ilişkiyi temsil eden sermaye egemenliği ve teknolojik gelişmenin bugünkü kapitalist tahakküm altındaki biçimlenişi dikkate alındığında dünyada
adeta dibe doğru bir yarışı, diğer bir ifadeyle çöküş sürecini ortaya koymaktadır.
Günümüz kapitalizmi koşullarında gerçekleşen teknolojik gelişme özgürleştirici potansiyel barındırmakla beraber, bugün tüm çalışanlara denetim ve kuralların ortadan
kaldırıldığı, düşük ücret ve soysal haklardan yoksun bir
çalışma yaşamı dayatmaktadır.
Teknolojik atılımların sunduğu özgürleştirici potansiyel
ancak yeni kolektif mülkiyet biçimleriyle ortaya çıkacak
olup artan işsizlik tehdidine ve sermayenin emek üzerindeki egemenliğine ancak bu şekilde karşı durulabilir.
Özetle teknoloji önemli bir toplumsal mücadele alanıdır.
Demokrasi ve kalkınma, bütünleşik ve birbirini geliştiren
olgulardır.
MMO’nun geleneksel antiemperyalist, demokrat, kamucu-toplumcu, halktan ve emekten yana çizgisi doğrultusunda, planlı kalkınma ve sanayileşme amacı yanında, özgürlükçü, demokratik, barış içinde bir arada yaşamı esas
alan başka bir Türkiye ve başka bir dünya mümkündür
diyerek Endüstri İşletme Mühendisliği Kongre ve Kurultayımızın sonuç bildirisini kamuoyuna sunarız.

* Kurumsal Sürdürebilirlik Karnesi.
- Endüstri Mühendislerinin ücret koşullarının iyileştirilmesi için TMMOB’nin belirlediği Asgari Mühendis Ücre-

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLER ODASI
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ŞUBE GENEL KURULLARIMIZ TAMAMLANDI
Odamıza bağlı Şubelerin Genel Kurul ve seçimleri, 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak tamamlandı. Önceki dönem Şube ve Oda çalışmalarının değerlendirildiği, yeni çalışma dönemi program
taslaklarının onaylandığı Şube Genel Kurul ve Seçimleri sonucunda oluşan Şube Yönetim Kurullarında görev
dağılımları aşağıdaki gibidir:

ADANA ŞUBE
Ümit Galip Uncu 			
Kerem Şahin Şube 		
Ataol Torun Öztorun 		
Ozan Deniz Toprak 		
Özgür Çelebi 			
Çağdaş Türköz 			
Mehmet Samim Aldık 		
Yedek Üyeler
Selda Şengül			
Burcu Kırkın
Mert Can			
Vahap Uğurludemir
Burak Belhan			
Çağdaş Alpan
Özgür Habib Tuştaş
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Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

ANKARA ŞUBE
Yılmaz Yıldırım			
Mehmet Serdar Ulu		
Seyit Ali Korkmaz			
Niyazi Kantar			
Tülay Yener			
Elif Canlı				
Evrin Özgür			
Yedek Üyeler
İzzet Seferbeyoğlu		
Ramazan Aslan
Utku Hatipoğlu			
Eren Şahin
Anıl Uçar
Roşan Ferhat Yalçındağ
Halil Mert Bulan

Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

Şube Genel Kurulları

ANTALYA ŞUBE
İbrahim Atmaca			
Devrim Kılıç			
Şenay Demiralay			
Barış Tuncer			
Necdet Taşkın			
Mehmet Topçu			
Mukaddes Güler			
Yedek Üyeler
Onur Akça
Duygu Alkış
Nejat Kurt
Nurettin Akyol
Selçuk Duvar
Ali Sözen
Ayşe Doğan
BURSA ŞUBE
Fikri Düşünceli			
Devrim Tutku Ateş		
Ferudun Tetik			
Durmuş Alpaslan Gürbüzer
Ahmet İhsan Taşkınsel		
Emine Kaya			
Yasemin Yeşil			
Yedek Üyeler
Nuray Yılmaz Gültekin
Filiz Engin Tambova
Esengül Basut
Cengiz Heycan
Sunullah Kumru
Metin Sarıbal
İlker Ulaş Mollaoğlu
DENİZLİ ŞUBE
Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk
Umut Cüneyt İyiol		
Cihan Deligöz			
Ali Pala				
Mehmet Sarıca			
İlker Bitişyılmaz			
Nail Emre Gülbahçe		
Yedek Üyeler
Süleyman Demirci
Cemre Doğan İlhan
Beycan Tekkoyun
Burak Ökünç
Sefa Akgül
Hatice Elvan Erkan
Özge Taner

Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

DİYARBAKIR ŞUBE
Mehmet Emin Tümür		
Nevruz Kayran			
Serdar İşik			
Nejdet Kaya			
Bermal Altaş			
Arin Zümrüt			
Cengiz Ataman			
Yedek Üyeler
Ercan Baturay
Mustafa Armağan
Hüseyin Karahan
İlyas Çelik
Nevroz Mızrak
Filiz Bayhan
Mehmet Baran Yavuz
EDİRNE ŞUBE
Aziz Avukatoğlu			
Emrah Gürdal			
Nilay Esin Suner			
Ali Köşe				
Salih Yıldırım Özbay		
Mehmet Ceviz			
Türker Kartal			
Yedek Üyeler
Metin Şenkal
Turgut Oğuz Yegül
Feyyaz Zaralı
Murat Salih Eyüboğlu
İsmail Arabacı
Kıvanç Oktay
Ali Ak
ESKİŞEHİR ŞUBE
Atila Tomsuk			
Nezihe Hanecioğlu		
Neşet Aykanat			
Esra Turan			
Metin Uçkun			
Nergis Uygun Baş			
Nezih Tok			
Yedek Üyeler
S. Serkan Varoğlu
Hakan Öztürk
Cenk Oskay
Fadime Gökkütük
Fatih Karabacak
Melis Arıcıoğlu
Eray Altınçekiç

Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

bülten 261
mart 2020

17

Şube Genel Kurulları

GAZİANTEP ŞUBE
Aykut Kocalar			
Özge Renklidağ			
Kemal Keskin			
Çetin Külah			
Hamit Öztürkmen		
Kerem Ciro			
Aydın Kaleoğlu			
Yedek Üyeler
Özer Parlak
Eyüp Zengin
Ali İslam
Caner Çelikkol
Sultan Büşra Artaş
Salih Çilsal
Yunus Emre Külekci
İSTANBUL ŞUBE
İbrahim M. Tataroğlu		
Ali Haydar Karaçam		
Cemal Ahmet Akçakaya		
Aydan Adanır			
Seyfettin Avcı			
Elif Soyvural			
Tuncay Korkmaz			
Yedek Üyeler
Ezgi Kılıç
Uğur Ayken
Bülent Öntaş
İbrahim Zafer
Özgür Selçuk
Şeref Parlak
Yunus Küçükkelepçe
İZMİR ŞUBE
Yüksel Yaşartekin			
Melih Yalçın			
Evrim Aksoy Göçebe		
İlkin Boz				
Ezgi Yıldız			
Ziya Haktan Karadeniz		
Yıldız Sınmaz Uzgan		
Yedek Üyeler
Görkem Teneler
Özcan Gülhan
Yelda Çetiner
Barış Oğuz Gürses
Serim Elif Özarı
Arslan Çağlayan Gürel
Mahir Ulaş Akcan
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Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

KAYSERİ ŞUBE
Akif Aksoy			
Nuh Tombak			
Süleyman Varol			
Murat Karasakal			
Serdal Kara			
Berrin Eyidemir			
Şükrü Toygar			
Yedek Üyeler
Ziya Murat Öztürk
İsmail Hatipoğlu
Oğuz Gündoğ
Osman Mıhçıokur
Abdurrahman Yavuz
Muhammed Gümüş
Osman Yılmaz
KOCAELİ ŞUBE
Murat Kürekci			
Taylan Özkan			
Mehmet Ali Elma 			
Hüseyin Çelik			
Yıldız Şahin			
Sinan Yücel			
Onur Öztürk			
Yedek Üyeler
Serkan Demir
Ömer Bozkurt
Türker Selçuk
Göksel Genç
Volkan Çağlayan
Mehmet Akgündüz
Ensar Uğur Kandıra

KONYA ŞUBE
Aziz Hakan Altun			
Kerim Demir			
Erdal Tozoğlu			
Nurettin Yıldıran 			
Oğuzhan Pamukçu		
Sevinç Sıdıka Tekin		
Ömer Aksoğan			
Yedek Üyeler
Bahadır Demircan
Sercan Doğan
Egemen Akcan
Dolunay Sarı
Mustafa Karpuzcu
Haşmet Çağrı Sezgen
Furkan İnceli

Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

Şube Genel Kurulları

MERSİN ŞUBE
İbrahim Yücesoy			
Kader Metin			
Mehmet Çakmak			
İsmail Oğuz			
Mehmet Gök			
Bora Delibaş			
Reha Can Avar			
Yedek Üyeler
Tuğba Körükçü
Bengi Şanlı
Tahsin Güven Merzeci
Tolga Çolak
Mehmet Caner Can
Erkan Kandemir
Muhammed Mikdat Boğa

SAMSUN ŞUBE
Kadir Gürkan			
Hasan Bozal			
Nail Yoladın			
Kadir Erdoğan			
Ayşe Ünsal Kıran			
Yaşar Baş			
Ali Dinler			
Yedek Üyeler
Ömer Yardımcı
Umut Gökmen Akkuş
Özgün Meral
Buse Zaralıoğlu
Erdi Yıldırım
Çağla Gedik
Cihangir Demirtaş

Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

TRABZON ŞUBE
Fulya Bankoğlu			
Hakan Önel			
Önder Durmuş			
Ufuk Bulut			
Dilek Denizci			
Sena Sağlam			
Ahmet Asım Kara			
Yedek Üyeler
Sinan Koç
Hüseyin İncel
Yaşar Sert
Furkan Erman Kan
Beytul Soğuksulu
Habibullah Kuvvet
Ünal Özdemir

ZONGULDAK ŞUBE
Birhan Şahin			
Ahmet Zoroğlu			
Melih Başören			
Soner Sinoplu			
Hasan Andaç Acar		
Ufuk Ertek			
Büşra Dada			
Yedek Üyeler
Gökser Acun
Nergizhan Anaç
Özlem Sarıkıya Aytaç
Emrah Kapusuz
Samet Soylu
Fırat Baran
Erhan Çayır

Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

Şube Başkanı
Başkan Vekili
Şube Sekreteri
Şube Saymanı
Üye
Üye
Üye

KURULLARDA GÖREV ALAN TÜM ARKADAŞLARIMIZA
BAŞARILAR DİLERİZ

YAŞASIN TMMOB
YAŞASIN MMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
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Basın Açıklamaları

AFETLER VE ÖNLENEBİLİR İŞ KAZALARI SONUCU ÖLÜMLER
KADER DEĞİLDİR AFETLER VE ÖNLENEBİLİR İŞ KAZALARI
SONUCU ÖLÜMLER KADER DEĞİLDİR
Van-Bahçesaray karayolu üzerinde meydana gelen çığ sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 6 Şubat 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ Sivrice Merkezli depremin etki ve acısının sürdüğü günlerde Van-Bahçesaray
karayolu üzerinde meydana gelen çığ sonucu en az 40
kişi hayatını kaybetmiştir. Bilindiği üzere çığda ölümlerin
çoğu, ilk çığ üzerine kurtarma ekiplerinin olay yerine gitmesinin ardından oldu ve ölenler arasında AFAD, UMKE,
İtfaiye çalışanları da bulunmaktadır.
Öncelikle bu olaylarda yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılara acil
şifalar diliyoruz.
Bilindiği üzere her yıl en az bin 500 emekçi önlenebilir iş
cinayetlerinde ve depremlerde de çok sayıda yurttaşımız
yaşamını kaybediyor, evsiz barksız kalıyor.
Karadeniz bölgesinde yaşanan seller sonucunda da onlarca can kaybettik. Ve biliyoruz ki bu kayıplar şehirlerin
ve yolların yanlış planlanması; bilim ve tekniğe, mesleki
teknik gerekliliklere, uzmanlıklara uyulmaması, göz ardı
edilmesi ve doğaya yanlış müdahalelerin ardından oluşmaktadır. Deprem ve çığ belki önlenemez ama ölümlerin pekâlâ önlenebileceğini, örneğin deprem sonucu
kimsenin burnunun bile kanamadığı ülke örneklerinden
biliyoruz. Ancak ülkemizdeki yaygın durum, kaza ve felaketler ile ölümlere alışmaktır; felaketlerin fiziki ve sosyal sonuçlarını önlemek ve azaltmak yerine zarar gören
mağdurlara (afet sonrası müdahale, kurtarma ve yardım
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çalışmaları önemli olmakla birlikte) verilen sıcak yemeği, çadırı vb. başarı saymaktan ibarettir. Diğer yandan
belirtmeliyiz ki bilim insanlarıyla, sendikalarla, meslek
örgütleri ile inatlaşmak, mesleki uzmanlık ve gereklilikleri göz ardı etmek, bilim ve tekniğin gerekliliklerine uymamak ve olayları kadere, “takdiri ilahiye” vb. bağlamak
sosyal yaraların oluşmasını ve ölümleri önlememekte,
sadece artırmaktadır.

Siyasi iktidara, bakanlara, yetkililere çağrı
yapıyoruz:
Gelin bu ülkede her faaliyeti insan ve çevre odaklı düşünelim!
Bilim insanlarının, meslek örgütlerinin, sendikaların bilimteknik-insan eksenli önerilerini dinleyin!
Risklerin yönetilmesinde görüşlerimizin alınması, önerilerimizin önemsenmesi, bilimsel teknik gerekliliklere uyulması, kazaları önlemeye, kaza ve afetler sonucu
ölümlerin olmamasına katkı sağlayacaktır.
Toprak altından, kar altından, işyerlerinden cenazeleri
çıkarmak değil, ölümleri önleyen bir yaklaşım ve siyaset
gerekiyor.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

DEMOKRASİ ŞENLİĞİ ATMOSFERİNDE YAPILAN ŞUBE GENEL
KURULLARIMIZDA MÜHENDİSLİĞİN VAZGEÇİLMEZLİĞİ
SAVUNULDU, GERİCİLİĞE “GEÇİT YOK” DENİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 81 ili
kapsayan 18 Şubesine bağlı örgütlülüğü 8-9 Şubat 2020
tarihlerinde genel kurullarını ve genel kurul seçimlerini
yaptı.
Odamızın asli gücü olan örgütlü üyelerimiz; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya,
Mersin, Samsun, Trabzon, Zonguldak Şubelerimizin genel kurullarında 2018–2020 dönemi Şube çalışmalarını
değerlendirdi. Siyasi iktidarın kamu hizmetlerini, mühendisliği, kamusal mesleki denetimleri ve Odalarımızı dönüştürme çabalarına karşı çıkan Odamız ve TMMOB’nin
mesleki demokratik çizgisi bir kez daha onaylandı. Rantçı, baskıcı iktidara hayır denildi. Ülke, kamu, toplum yararına oluşan bilimsel teknik mesleki birikimimizin yeni
dönem Şube-Oda çalışmalarına yansıtılması için öneriler
sunuldu. Birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme çerçevesinde yönetimler yenilendi ve Oda Genel
Kurulu delegeleri belirlendi.
Genel kurullarımız iktidarın antidemokratik uygulamalarına karşı mühendisliğin örgütlü gücünün, bilimin, tekniğin, aydınlanmanın, kamucu, cumhuriyetçi, laik, demokratik yaklaşımların birer yanıtı oldu. Genel kurullarımız

birer demokrasi şenliği platformu, birlik ve dayanışma
kürsüleri oldu.
Gene kurul seçimlerine ülke genelinde çağdaş, demokrat, katılımcı mühendisler vb. liste adları ile katılan ilerici,
demokrat, antiemperyalist, toplumcu belirlenimlere sahip mühendisler Odamız ve TMMOB’nin geleneksel demokratik çizgisinin sahiplenilerek sürdürüleceğini gösterdiler. Bu sonucun alınmasında emek ve katkısı bulunan
bütün sorumlu, örgütlü üyelerimize kamuoyu önünde
teşekkür ediyor ve kutluyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, 18-19
Nisan’da yapılacak olan Oda genel kuruluna ve Mayıs ayı
sonunda yapılacak olan TMMOB genel kuruluna ŞubeOda genel kurullarından aldığı güçle, ülke, kamu, halk,
meslek, meslektaş yararlarını bir bütün olarak esas alan
bağımsız mesleki demokratik çizgisini güçlendirmiş olarak katılacaktır.
Yaşasın MMO Örgütlülüğü!
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basın Açıklamaları

BAŞKENTGAZ’IN UYGULAMALARI ÜZERİNE
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Başkentgaz’ın Ankara’daki Uygulamaları üzerine 19 Şubat 2020
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Doğalgazın Temini, İletimi ve Kentsel Dağıtım
Hizmetleri Toplum Çıkarlarını Gözeten Bir
Anlayışla Yerine Getirilmesi Gereken Kamu
Hizmetleridir.
Bu Hizmetin Ankara’da Başkentgaz Gibi Özel
Bir Şirket Eliyle Yerine Getiriliyor Olması,
Siyasal İktidara ve ETKB’ye Bağlı Kuruluş Gibi
Çalışan EPDK’ya, Bedelini Tüm Yurttaşların
Ödediği Yükümlülükleri Usulsüz Olarak
Başkentgaz’a Bahşetme Hakkını Vermez.
İşletici Başkentgaz’ın da Ankaralıların ve
Onların Seçtiği Yerel Yönetimlerin Aleyhine ve
Yurttaşların Haklarını Yok Sayan Kararlar Alma
ve Uygulama Hakkı Yoktur.
Başkentgaz Karar ve Uygulamalarında
Ankaralıların, Ankara Büyükşehir Belediyesinin,
İlçe Belediyelerinin, Meslek Örgütlerinin ve
Tüketici Derneklerinin Görüş ve Önerilerini
Dikkate Almalıdır!
Uzunca bir süredir hatalı ve yurttaşlar aleyhine uygulamaları ile Ankaralıların gündeminde olan Başkentgaz,
Kızılay’a bağış yapılmış görünüp onun üzerinden başka
kuruluşlara yönlendirilen kaynak transferi ile ülke gündemine taşındı. Diğer yandan Ankara özelindeki uygulamaları da kamuoyunda tartışılmaktadır.
Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz; meslek ve uzmanlık alanlarında ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme görevi de bulunan TMMOB
Makina Mühendisleri Odası, Başkentgaz’ın hatalı uygulamaları ve bu hatalı uygulamalara cevaz veren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yurttaşlar aleyhine karar ve uygulamalarını mercek altına alma, görüş,
değerlendirme ve sorularını kamuoyu ile paylaşmanın,
kuruluş yasasının verdiği bir görev olduğu bilinci ile bu
açıklamayı yapmaktadır.
Hatırlanacağı üzere Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara
Maltepe’de kurulan tesislerde üretilen havagazı; EGO
Genel Müdürlüğünce yapılan dağıtım şebekesiyle kentin
imarlı bölgelerindeki binalara ulaştırılmış ve sıcak su için
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şofbenlerde ve mutfak ocaklarında kullanılmıştır. 1980’li
yılların sonunda yapımına başlanan kentsel doğalgaz şebekesinin devreye girmesi ile de doğalgaz; tüm binalarda
ısınma, sıcak su ve mutfak kullanımının başlıca enerji kaynağı olmuştur.

Ankara’da doğal gazın özelleştirilmesinin
başlangıcı
1988 yılı sonunda başlayan kentsel doğalgaz dağıtım çalışmaları 2007 yılına kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi
ve EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülmüştür.
Bir belediye kuruluşu olan EGO’nun yürüttüğü doğalgaz
dağıtım hizmetleri, özelleştirme amacıyla, 2007 yılında
5669 sayılı Yasa ile kurulan Başkent Doğalgaz Dağıtım
AŞ’ye (BAŞKENTGAZ) devredilmiştir.
Başkentgaz, Yasada öngörülen iki yıllık süre içinde Büyükşehir Belediyesi tarafından özelleştirilemeyince
de 2 Temmuz 2009’dan itibaren Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’nın özelleştirme programına alınmıştır.

Doğal gaz dağıtımının özelleştirilmesi sürecinde
yerel yönetimlere yönelik hak gaspı
18.04.2001 tarih ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanunu’nun 4. maddesinin dördüncü fıkrasının “Doğal
gazın şehir içi dağıtımı” başlıklı (g) bendinin yedinci paragrafı; “Kuruldan dağıtım lisansı alan şehir içi dağıtım
şirketi, yetki aldığı şehirde bulunan belediye veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın, yüzde on
nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmek
zorundadır. Bu sermaye oranı, bedeli ödenmek kaydıyla
en fazla yüzde on oranında artırılabilir…” hükmünü taşımaktadır. Yasanın geçici maddelerinde de kamu mülkiyetindeki Bursa, Eskişehir, İzmit, İstanbul ve Ankara’daki
gaz şirketlerinin ortaklık hakları düzenlenmişti.
Doğal Gaz Yasası’nı uygulamak ve elektrik, doğal gaz,
LPG ve petrol sektörlerinde kullanıcılardan üretici ve
yatırımcılara kadar ilgili tüm tarafların çıkarlarını eşit ve
hakkaniyetli biçimde koruyacak, siyaset üstü “BAĞIMSIZ
İDARİ OTORİTE” olarak kurulan EPDK, başından bu
yana yatırımcılara ve siyasi iktidarlara bağımlı bir şekilde
davranmıştır.

Basın Açıklamaları

Örneğin Doğal Gaz Yasası’nda yerel yönetimlere tanınan
sermaye koymadan bölgelerindeki şehir içi doğalgaz dağıtım şirketlerine ortak olma hakkı, Bursa ve Eskişehir
özelleştirmelerinden başlayarak siyasal iktidarlarca hiçe
sayılırken, EPDK da susmayı yeğlemiştir.

BOTAŞ’ın alacaklarının gaspı
Bu süreçte, dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin,
EGO’nun BOTAŞ’tan temin ettiği doğalgazı Ankara’daki tüketicilere satarak aldığı gazın ücretini tüketicilerden
tahsil ettiği halde, BOTAŞ’a ödememesine de göz yumulmuş ve destek olunmuştur.
Bununla da yetinilmemiş, EGO’nun BOTAŞ’a olan borçlarının faizleri silinmiş ve USD olan borç Türk Lirasına
çevrilerek sabitlenmiştir.

EPDK’nın görevi Başkentgaz’ı “kılçığı
temizlenmiş balık” olarak sunmak mıydı?
Bağımsız düzenleyici kurum olduğu varsayılan dönemin
EPDK başkanının, deyim yerindeyse acar tezgâhtar edasıyla “BaşkentGaz’ı kılçığı, kemiği alınmış bir balık gibi
yatırımcıların beğenisine sunduk” şeklindeki ifadesiyle
pazarlamaya çalışması da hâlâ hafızalardadır.
Aynı zatın enerji sektöründeki bazı kamu varlıklarının
özelleştirilmesi amacıyla ABD’de yapılan “Road Show”
adlı pazarlama gezisinde başrolde yer alması, herhangi
bir “bağımsız idari otoritenin” değil, yalnız piyasaların
sözcüsü olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.

Başkentgaz’ın ihale süreci
Başkentgaz’ın özelleştirilme sürecini hatırlayacak
olursak:
1. 14.03.2008 tarihinde yapılan ilk ihalede, Şirket hisselerinin % 80’i için 1.610.000.000 USD ile en yüksek teklifi
vererek ihaleyi kazandığı açıklanan Global Yatırım-Enerya Ortaklığı yükümlülüklerini yerine getiremediği için
ihale iptal edilmişti.
2. 06.08.2010 tarihinde yapılan ikinci ihalede, Şirket hisselerinin % 80’i için 1.211.000.000 USD ile en yüksek
teklifi vererek ihaleyi kazandığı açıklanan MMKEA (Aksa
Grubu-Mehmet Kazancı-Karamehmet Grubu) da yükümlülüklerini yerine getiremediği için ihale yine iptal
edilmişti.
3. 16.04.2012 tarihinde yapılan üçüncü ihale de, ilk teklif

rakamları İdarenin başlangıç eşiğinin altında kaldığı için
iptal edilmişti.
Bu süreçte TPAO’nun Başkentgaz’ın TPAO’ya bedelsiz
devri teklifi siyasi iktidar tarafından ret edilmiştir.
Odamızca da Başkentgaz’ın özelleştirilmesi sürecinde
özelleştirilmeye ilişkin tesis edilen tüm işlemlere yönelik
çok sayıda iptal davası açılmış, ancak ne var ki bu davalardan da olumlu bir sonuç alınamamıştır.
Teklifçilerin taahhütlerini yerine getirmeyişi nedeniyle
birkaç kez tekrarlanan ihaleler sonrasında Başkentgaz’ın
tüm hisselerinin özelleştirilmesi için 25.03.2013 tarihinde
yapılan ihaleyi ise 1.162.000.000 USD teklif eden Torunlar Grubu kazanmıştır.
Beş yıl öncesinde sadece % 80 hissesine 1.610.000.000
USD teklif edilen Başkentgaz’ın, tam beş yıl sonra üstelik tüm yükümlülüklerinden de arındırılıp “kılçıksız” hale
getirildikten sonra % 100’lük hissesinin 1.162.000.000
USD’ye satışı dönemin Başbakanın da dikkatini çekmiştir.
1 Şubat 2013’te Teke Tek programına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Koç-Ülker grubunun 5,7
milyar dolara aldığı köprü ve otoyol ihalesiyle birlikte,
“Başkentgaz’da da mesela biz 1,5 yakalamışız ama şimdi
yeni gelen 1.100’le geliyor. 1.5 yakaladığın yerde 1.100
verilirse, bunun hesabı sorulmaz mı” ifadesiyle Başkent
Doğalgaz ihalesini de eleştirmişti (http://www.cumhuriyet.
com.tr/haber/ekonomi/28809/baskentgaza-sayistay-elestirisi-dusuk-fiyatla-satildi.html).
Başkentgaz’ın özelleştirilmesi sürecindeki tüm bu gerçeklik ve kabullere karşın kamu yararına aykırı bu özelleştirmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunulmadığı
gibi satın alan gruba birçok yeni destek verilmiştir.

Başkentgaz’a özel uygulamalar
1. Sayaç değişimi
EPDK tarafından yayımlanan ve halen yürürlükte olan
“Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri
Yönetmeliği”nin 36. maddesinin dördüncü fıkrası; “Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının imzalanması
sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir ve
servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin
iadesi yapılamaz. Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı
bedeli alınmış ise bu bedel tekrar alınamaz…” hükmünü
içermektedir.
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40. maddesinin birinci fıkrası ise; “Sayaçlar, dağıtım şirketinin mülkiyetinde olup abone bağlantı bedeli dışında
hiçbir bedel alınmadan dağıtım şirketince temin edilerek
sisteme dahil edilir…” hükmünü taşımaktadır.
EGO döneminde abonelik yapılırken abone olanlardan
300 dolar alınmıştır. Bu ücret konutlar için 150 dolar servis hattı, artı 150 dolar sayaç ücreti olarak belirlenmiştir.
Bugün Başkentgaz’ın mevcut sayaçları teknik olarak iyileştirme, uzaktan takibe imkân verme vb. önlemler almak yerine, her vesile ile aboneleri sayaç değişikliğine
yönlendirmesi ve çok kez gereksiz olan sayaç değişikliği
nedeniyle abonelerden ücret talep etmesi mevzuata uygun ve doğru bir uygulama değildir.
Başkentgaz’ın sahiplerinin değişmesi, abonelerin eskiden
yerine getirmiş oldukları yükümlülükleri yok sayma hakkı vermez. EPDK’nın da, tüketicilerin aleyhine olan bu
usulsüz uygulamaya ses çıkarmayıp onay vermesi kabul
edilemez.
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2. Doğalgaz satışı
EPDK’ca yayımlanan ve halen yürürlükte olan “Doğal Gaz
Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği”nin
40. maddesine sonradan eklenmiş olan:
“Dağıtım şirketi, ön ödemeli sayaç kullanan müşterilere,
benzer müşterilerin son iki yılın aynı çeyrek dönemlerine rastlayan doğal gaz kullanım miktarlarının ortalamasını
esas alarak, bir ay içerisinde, en fazla ortalama iki aylık
doğal gaz tüketim miktarı kadar doğal gaz satışı yapabilir”
hükmü ile
“Sistemde kullanılmakta olan mevcut ön ödemeli sayaçlara Türk Lirası yükleme/Türk Lirası düzeltme/Türk Lirası satış yöntemleri uygulanabilir. Dağıtım şirketi uygulayacağı yöntemi Kurul onayına sunar. Kurul gerekli görmesi
halinde sunulan uygulama yönteminde değişiklik yapar ve
uygulama yöntemi Kurul onayı ile yürürlüğe girer. Uygulama yönteminde Kurul onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla satın

Basın Açıklamaları

alması tamamlanmış olan doğal gaz alımları için bu fıkra
hükmü uygulanmaz” hükmü,
kişi ve kuruluşlara özel düzenleme yapılamayacağı yönündeki idare hukuku kuralının dışına çıkıldığı ve
Başkentgaz’a özel hükümlerin tesis edildiği kanısı uyandırmaktadır.
İlgili Yönetmelik hükmüne sonradan eklenen bu düzenlemelerin Başkentgaz’ın dışında hangi gaz dağıtım şirketince istenmiş olabileceği açıkçası merak konusudur.
EPDK da önce ön ödemeli sayaçlar ile gaz satışına aylık
kota getirerek aboneler aleyhine karar vermiştir.
Daha sonra da, abonenin bir kaç ay önce peşin para ödeyip sayacına yüklediği gazı, muhtemeldir ki Başkent Doğalgaz AŞ’nin talebi doğrultusunda, abonenin gazı satın
aldığı tarihteki satış fiyatından değil, tükettiği tarihteki gaz
satış fiyatından fatura etmesine imkân veren düzenlemeler yapmaktadır.
Gaz şirketinin abonelerden aylar önce tahsil ettiği ücreti
faizsiz kullanmasını makul bulan EPDK’nın, dolar cinsinden olan ve enflasyona karşı korumalı birim hizmet ve
amortisman bedeli uygulayan gaz şirketini koruyan, abonelerin haklarını ise hiçe sayan bu uygulamasını adil bir
uygulama olarak kabul etmek mümkün müdür?
Kamuoyuna yansıyan şikâyetler, Başkent Gaz’ın tüketici
karşıtı başka karar ve uygulamaları da olduğunu düşündürmektedir.

Başkentgaz bir kentsel doğal gaz dağıtım şirketi
mi, bir gayrimenkul yatırım ortaklığı mı?
Bugün gelinen süreçte ise tam adı Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ olan Başkentgaz,
Kızılay üzerinden başka kuruluşlara yönlendirdiği bağışlarla gündeme oturmuştur.
Konuya dair tartışmalarla ilgili olarak Vergi Uzmanı Dr.
Ozan Bingöl’ün Vergiye Dair adlı web sitesinde yer alan,
tam metnine https://vergiyedair.com/2020/02/03/
vergi-bazilari-icin-degil-herkes-icin-anayasal-birodev-ahlaki-bir-gorevdir/
linki ile ulaşılan “Vergi, Bazıları İçin Değil; Herkes İçin
“Anayasal Bir Ödev, Ahlaki Bir Görevdir” başlıklı yazısında yer alan ve aşağıya aktardığımız saptama ve
sorular çok önemlidir:

“Doğru soruları sormadan doğru cevaplara ulaşmak mümkün değildir. Konunun anlaşılmasına yardımcı olacak bazı sorular:
- Gaz dağıtım şirketi nasıl olur da kazançları vergiden istisna olan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Statüsü elde eder?
- Yıllık kazancının değil 8 milyon doları, 2017’den
beri tüm kazançları vergisiz olur?
- 2016 yılının Şubat ayında GYO [Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı] statüsünün alınmasında süreç doğru işlemiş midir?
- Konu ile ilgili olarak 2017 yılının sonunda Maliye
Bakanlığı da 13 nolu Kurumlar Vergisi tebliği yayımlayarak “ünvanının GYO olması kesinlikle kurumlar vergisi istisnasından yararlanır anlamına
gelmemektedir, işin mahiyetinin de buna uygun
olması gerekmektedir” demiştir. Bu tarihten itibaren kurumlar vergisi vergi alınmış mıdır? Alındı ise
ne kadarlık bir kurumlar vergisi tahsilatı yapılmıştır?
- Diğer bir soru ise, ilgili şirkete GYO statüsü sağlandığından dolayı devletin vergi kaybı var mıdır?
Varsa devletin toplam ne kadarlık bir vergi kaybı
olduğudur?
- Bağış işleminde tartışılması gereken ise, GYO
olan şirketin bağışlama işleminin vergisel açıdan ilgili şirkete sağlayacağı hiçbir fayda yok iken neden
Kızılay buna alet edilmiş ve onun üzerinden işlem
yapılmıştır?
- Kızılay bu işe neden alet olmuştur?
- Bağışın farklı kurumlar üzerinden dolaştırılarak
yapılması suretiyle bağıştan nihai olarak yararlananlara ulaşılması mı engellenmektedir?”
Ülke, kamu, toplum ve üye çıkarları doğrultusunda çalışmalar yapan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Odamız, kamu ve toplum yararına yönelik
yapıcı görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaşmayı sürdürürken, doğalgazla ilgili uygulamaları da aynı hassasiyetle
izleme ve denetlemeye devam edecektir.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basında Odamız

Şubat 2020

08.02.2020

Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı Dün İstanbul’da Yine Sepetli Vinç Devrilmesi Sonucu 2 İşçi Hayatını Kaybetti. Gücünüzü “Cinayeti Gördüm” Diyenlere Değil, Cinayet İşleyenlere
Karşı Gösterin!” başlıklı açıklama, Forum Makina Dergisi’nde
“TMMOB mobil vinçlerin platform olarak kullanımına karşı
uyardı” başlığıyla haber yapıldı.
Odamız tarafından düzenlenen I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği
Kurultayı, Sektörel Tanıtım Robot Yatırımları Dergisinde “Dijital dönüşüm iş modellerini değiştirecek” başlığıyla haber
yapıldı.
Odamız ve sektör derneklerinin katkılarıyla hazırlanan Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi, Tesisat ve
Termodinamik Dergilerinde “Makine Tesisatı Genel Tasarım
Teknik Şartnamesi yayımlandı” başlığıyla haber yapıldı.
Odamız tarafından yürütülen Uygulamalı Eğitim Merkezi çalışmaları, Güç Aktarım ve Hareket Kontrol Dergisinde “Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi Çalışmaları” başlığıyla haber yapıldı.

Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın verdiği
demeç, Sözcü Gazetesinde “Kullanmadığımız gazın faturası
2.6 milyar dolar” ve Yeniçağ Gazetesinde “Kullanmadığımız
gazın faturasını ödeyeceğiz” başlıklarıyla haber yapıldı.

07/08.02.2020

27.02.2020

Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Afetler ve Önlenebilir
İş Kazaları Sonucu Ölümler Kader Değildir” başlıklı açıklama,
Yenigün Gazetesinde “Önlenebilir ölümler kader değildir” ve
(08.02.2020) Ankara Başkent Gazetesinde “Deprem ve çığ
önlenemez ama ölümler önlenebilir” başlıklarıyla haber yapıldı.

26/27.02.2020
Odamız tarafından yayınlanan “Güvensizlik aşılamıyor, döviz pusuda” başlıklı araştırma raporu, Evrensel Gazetesinde
“Türkiye ekonomisine güven yok,” (27.02.2020) BirGün Gazetesinde “TMMOB Makina Mühendisleri Odası: Güvensizlik
aşılamıyor, döviz pusuda” ve Aydınlık Gazetesinde “Güvensizlik aşılamıyor, döviz pusuda” başlıklarıyla haber yapıldı.

27.02.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı, “Başkentgaz Karar ve
Uygulamalarında Ankaralıların, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, İlçe Belediyelerinin, Meslek Örgütlerinin ve Tüketici
Derneklerinin Görüş ve Önerilerini Dikkate Almalıdır!” başlıklı
açıklama, BirGün Gazetesinde “Başkentgaz her zaman imtiyazlıydı” başlığıyla haber yapıldı.
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın Dünya Gazetesine verdiği demeç, “Kömür santrallerine kapasite
desteğini kesin” başlığıyla haber yapıldı.

27 Şubat 2020 Evrensel
20 Şubat 2020 Ankara Başkent

27 Şubat 2020 BirGün
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Eğitimler

Şubat 2020'de Eğitimlere Katılım
Şubat ayı boyunca 11 şubemizde, 15 konu başlığı altında düzenlenen eğitimlere 542 kişi katıldı.
Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Asansör Yetkili Servis
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Mekanik Tesisat
Soğutma Tesisatı
Havalandırma Tesisatı

Yangın tesisatı

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği
Enerji Kimlik Belgesi

Eğitim Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı

3-4 Şubat 2020

İzmir

8

12-13 Şubat 2020

İstanbul

11

19-20 Şubat 2020

Ankara

28

24-25 Şubat 2020

Mersin

8

25-26 Şubat 2020

Bursa

9

18-20 Şubat 2020

İzmir

5

21-23 Şubat 2020

İstanbul

9

22-24 Şubat 2020

Ankara

29

26-28 Şubat 2020

Mersin

9

4-7 Şubat 2020

Ankara

20

21-24 Şubat 2020

İstanbul

14

18-21 Şubat 2020

Samsun

16

18-21 Şubat 2020

Mersin

6

24-27 Şubat 2020

Adana

6

10-13 Şubat 2020

İzmir

12

11-13 Şubat 2020

Ankara

26

21-23 Şubat 2020

Bursa

7

1-7 Şubat 2020

Trabzon

14

10-16 Şubat 2020

Samsun

9

10-16 Şubat 2020

Ankara

25

25-26 Şubat 2020

Ankara

14

20-21 Şubat 2020

İstanbul

16

22-23 Şubat 2020

Ankara

10

13-15 Şubat 2020

İstanbul

4

17-19 Şubat 2020

Bursa

6

24-27 Şubat 2020

Ankara

19

1-2 Şubat 2020

Bursa

17

3-4 Şubat 2020

Samsun

15

6-7 Şubat 2020

İzmir

27

13-14 Şubat 2020

Trabzon

42

13-14 Şubat 2020

Denizli

19

24-25 Şubat 2020

Kocaeli

18

14-16 Şubat 2020

İstanbul

15

15-16 Şubat 2020

Bursa

10

5-7 Şubat 2020

Diyarbakır

20

26-28 Şubat 2020

Ankara

12

Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon

7 February 2020

Diyarbakır

1

Üretim Planlama

10-14 Şubat 2020

İzmir

6

Toplam

542
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Eğitimler

Mart 2020 Eğitimleri Programı
Mart ayında düzenlenecek olan eğitim programı aşağıda yer almaktadır.
Programın güncel hali www.mmo.org.tr/egitimler adresinden takip edilebilir.

Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Asansör Yetkili Servis

Doğalgaz İç Tesisat*

*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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Eğitim Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

2-3 Mart 2020

Konya

4 Mart 2020

4-5 Mart 2020

Samsun

6 Mart 2020

4-5 Mart 2020

Adana

6 Mart 2020

16-17 Mart 2020

Konya

18 Mart 2020

16-17 Mart 2020

Antalya

18 Mart 2020

24-25 Mart 2020

Ankara

26 Mart 2020

4-6 Mart 2020

Konya

7 Mart 2020

6-8 Mart 2020

Adana

9 Mart 2020

10-12 Mart 2020

Bursa

13 Mart 2020

13-15 Mart 2020

Samsun

16 Mart 2020

18-20 Mart 2020

Konya

21 Mart 2020

18-20 Mart 2020

Antalya

21 Mart 2020

27-29 Mart 2020

Ankara

30 Mart 2020

5-8 Mart 2020

Kayseri

9 Mart 2020

3-6 Mart 2020

Bursa

7 Mart 2020

12-15 Mart 2020

Kocaeli

16 Mart 2020

17-20 Mart 2020

Ankara

21 Mart 2020

17-20 Mart 2020

Samsun

21 Mart 2020

19-22 Mart 2020

Eskişehir

23 Mart 2020

23-26 Mart 2020

Konya

27 Mart 2020

23-26 Mart 2020

Adana

27 Mart 2020

23-26 Mart 2020

Mersin

27 Mart 2020

24-27 Mart 2020

Samsun

28 Mart 2020

26-29 Mart 2020

Eskişehir

30 Mart 2020

26-29 Mart 2020

İstanbul

30 Mart 2020

26-29 Mart 2020

Kayseri

30 Mart 2020

2-5 Mart 2020

Ankara

6 Mart 2020

16-19 Mart 2020

Mersin

20 Mart 2020

23-26 Mart 2020

İzmir

27 Mart 2020

Eğitimler

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

7-10 Mart 2020

Ankara

11 Mart 2020

9-12 Mart 2020

Eskişehir

13 Mart 2020

23-26 Mart 2020

Mersin

27 Mart 2020

4-6 Mart 2020

Gaziantep

6 Mart 2020

6-8 Mart 2020

Antalya

8 Mart 2020

10-12 Mart 2020

Mersin

12 Mart 2020

10-12 Mart 2020

İzmir

12 Mart 2020

11-13 Mart 2020

Denizli (Muğla)

13 Mart 2020

18-20 Mart 2020

Denizli (Aydın)

20 Mart 2020

26-28 Mart 2020

Eskişehir

28 Mart 2020

2-8 Mart 2020

Konya

9-10 Mart 2020

16-22 Mart 2020

Kocaeli

23-24 Mart 2020

23-29 Mart 2020

Gaziantep

30-31 Mart 2020

23-29 Mart 2020

Bursa

30-31 Mart 2020

6-15 Mart 2020

İstanbul

7-15 Mart 2020

Ankara

11-12 Mart 2020

Kocaeli

13 Mart 2020

16-17 Mart 2020

Bursa

18 Mart 2020

Havalandırma Tesisatı

9-10 Mart 2020

Kocaeli

11 Mart 2020

Yangın tesisatı

19-21 Mart 2020

Kayseri

22 Mart 2020

Klima Tesisatı

4-8 Mart 2020

İstanbul

9 Mart 2020

5-6 Mart 2020

İzmir

6 Mart 2020

5-6 Mart 2020

Mersin

6 Mart 2020

6-7 Mart 2020

İstanbul

7 Mart 2020

7-8 Mart 2020

Kayseri

8 Mart 2020

Mekanik Tesisat

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi
Soğutma Tesisatı

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon
Üretim Planlama
Yalın Üretimi ve Yönetimi

12-13 Mart 2020

Ankara

13 Mart 2020

13-14 Mart 2020

Diyarbakır

14 Mart 2020

16-17 Mart 2020

Gaziantep

17 Mart 2020

28-29 Mart 2020

Bursa

29 Mart 2020

17-19 Mart 2020

İzmir

20 Mart 2020

2-4 Mart 2020

Ankara

4 Mart 2020

2-4 Mart 2020

Kayseri

4 Mart 2020

9-11 Mart 2020

Gaziantep

11 Mart 2020

10-12 Mart 2020

Diyarbakır

12 Mart 2020

11-13 Mart 2020

Konya

13 Mart 2020

18 Mart 2020

Kocaeli

20-23 Mart 2020

Adana

24 Mart 2020

20-29 Mart 2020

İstanbul

29 Mart 2020

13-22 Mart 2020

İzmir

22 Mart 2020
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TMMOB’den

EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNİN ANKARA
BİLEŞENLERİNDEN “BAŞKENTGAZ-KIZILAY-ENSAR
ÜÇGENİ” PROTESTOSU
TMMOB Ankara İKK, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası`nın çağrısıyla 03 Şubat 2020 günü toplanarak Ensar Vakfı`na para aktarma aracı olarak kullanılan Kızılay`ı protesto etmek isteyen kitleye polis sert şekilde müdahale etti. Polisin çok sayıda kişiyi
darp ettiği eylemde 19 kişi yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Gözaltı ve polis saldırıları kitle tarafından
protesto edildi.
Basın açıklamasını yapmak isteyen kitle Sakarya Caddesi
ve Mithatpaşa Caddesi’nde polis engeliyle karşılaştı.
Sakarya Caddesi’nde de eylem yapılmasına izin verilmeyeceği belirtilmesi üzerine kitle KESK`e bağlı BES`e geçme kararı aldı.
BES 5 Nolu Şube`de yapılan basın toplantısında yapılan açıklamada, “Yıllardır, olası depremlere hazırlık için
salınan vergilerin nereye gittiğini soran vatandaşlara talimat üzerine veya durumdan vazife çıkaran savcıların
açtığı soruşturmalarla korku yaratılmaya çalışılmaktadır.
Meclis`te verilen deprem araştırma önergeleri AKPMHP blokunun oylarıyla reddedilmekte, gerçeklerin kamuoyundan gizlenmesi telaşı yaşanmaktadır” denildi.

Ancak bu kirli düzenin işbirlikçisi Ankara Valiliği ve Ankara Emniyeti 16 arkadaşımızı darp edilerek gözaltına aldı.

Basın toplantısında söz alan TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu;

Öncelikle bu müdahaleyi ve gözaltıları en sert şekilde kınıyoruz.

“Başkentgaz, Kızılay ve Ensar üçgeninde karşımıza çıkan
yolsuzluk, usulsüzlük ve vergi kaçakçılığı diye adlandırabileceğimiz 18 yıldır ülkede süren bu kirli düzeni teşhir
etmek ve protesto etmek için bir araya geldik.

Belirtmek isterim ki bu kirli düzenin sert müdahaleleri,
göz altıları baskıları bizi asla yıldıramaz.
Bizler dün olduğu gibi, bugün de yarın da mücadelemize
devam edeceğiz.
BaşkentGaz, Ensar, Kızılay üçgeninde karşımıza çıkan bu
kirli düzen aslında bugün basına yansıyan sadece bir örnek.
Bu örnek yıllardır ülkeyi yöneten siyasal İslamcı iktidarın
devlet ihalelerinden aldığı komisyonları gerici vakıflara,
sermayedarlara aktardığının göstergesidir.
Biz düzenin böyle yürüdüğünü biliyorduk.
Biz bu kirli düzene karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz, bu düzen değişene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz,” dedi.
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KANAL İSTANBUL ÇED OLUMLU KARARI İPTAL EDİLSİN
Kanal İstanbul Projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu Kararı hakkında
başlatılan hukuki süreçle ilgili TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 11 Şubat 2020
tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Bilim insanlarının tüm eleştirilerine ve 100 binden fazla
yurttaşımızın itiraz dilekçesine rağmen, Kanal İstanbul
ÇED Raporu hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının iptali için Birliğimiz tarafından dava açılarak
hukuki süreç başlatılmıştır.
Bırakın itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesinin, ÇED
raporunun incelenmesinin bile mümkün olmayacağı kadar kısa bir sürede verilen “ÇED Olumlu” kararı bilimsellikten ve kamu yararından uzaktır.
Dava dilekçesinde de belirttiğimiz gibi, Çevresel Etki
Değerlendirmesi sürecinde halkın sürece katılımı engellenmiş, projeye ilişkin akademik ve mesleki çevrelerce
hazırlanan bilimsel raporlar göz ardı edilmiştir.
Anayasamız, 2872 sayılı Çevre Yasamız ve uluslararası
sözleşmeler uyarınca zorunlu olan “katılım ilkesini” yok
sayılması dava konusu işlemi en baştan hukuka aykırı hale
getirmektedir.
Kanal İstanbul Projesi, İstanbul’un yaşam destek sistemleri olan orman alanlarının, tarım ve mera alanlarının, su
kaynakları ve havzalarının, doğal ve arkeolojik sit alanlarının, Önemli Bitki ve Önemli Kuş Alanlarının, yerleşme

alanlarının, dünyada örneği nadir kalmış coğrafik varlıklardan olan Küçükçekmece Lagün ve Kumul alanlarının,
kuş göç yollarının içinden geçerek bu alanların yok olmasına neden olacaktır.
Gerek inşaat, gerekse de işletme aşamasında doğuracağı
etkiler dolayısıyla da bir bütün olarak denizlerin, boğazların, su ekosisteminin, endemik ve mutlak korunması
gerekli türleri de içeren uluslararası öneme sahipflora ve
fauna unsurlarının geri dönüşü olmayacak biçimde tahribine neden olacak bu proje açık biçimde çevreye ve
insan hayatına zararlıdır.
Anayasa’ya, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na ve Uluslararası
Sözleşmelere, kamu yararına, bilimsel-teknik gereklere,
şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı KANAL
İSTANBUL ÇED OLUMLU KARARI ivedilikle iptal edilmelidir.
TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da bilime ve tekniğe aykırı, doğayı ve insan hayatını tehdit
eden, toplumun genel çıkarına uygun olmayan tüm projelere karşı çıkmaya devam edeceğiz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MESLEKTAŞLARIMIZIN HAK VE YETKİLERİNİ KISITLAYAN, SAHTECİLİĞE VE
DENETİMSİZLİĞE YOL AÇAN YAPI RUHSATLARINDAN İMZA HANELERİNİN
KALDIRILMASI UYGULAMALARINDAN DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR
Yapı Ruhsatlarında yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin
ıslak imzalarının ruhsat formundan kaldırılması hakkında açtığımız davalarda verilen Yürütmeyi Durdurma
kararlarının uygulanmasına ilişkin Emin Koramaz tarafından 17 Şubat 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
02.05.2018 tarihli, 30409 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin
Belgesi Standardına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardına
ilişkin Tebliğ ile Yapı Ruhsatlarında değişiklik yapılmış ve
yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı
denetçilerinin ve proje müelliflerinin ıslak imzaları ruhsat
formundan kaldırılmıştı. Bunun üzerine Birliğimiz tarafından açılan davada Danıştay Dairesince 17/04/2019 tarihli
karar ile “yapılaşmaya ilişkin sürecin can ve mal güvenliği
açısından hayati olduğu dikkate alındığında, fenni mesullerin, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında imzalarının bulunması son derece önem arz
etmektedir.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına
karar verilmiştir.
Davanın devamı esnasında; 27.10.2018 tarih ve 30578
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile yapı ruhsatı formu ile yapı kullanma izin belgesi, Planlı Alanlar
İmar Yönetmeliğine Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu ve Ek-9
Yapı Kullanım İzin Belgesi olarak eklenmiştir. Yönetmelik
ekinde yer alan Yapı Ruhsatı Formunda da yapı sahibinin,
yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin
ve proje müelliflerinin imza hanelerine yer verilmemiş;
her iki formun açıklama bölümünden de daha önceki
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi formu açıklamalarında yer alan “İdareler sorumluluk alan mimar ve
mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın
ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirir.” hükmü
çıkarılmıştır. Hukuka ve kamu yararına aykırı bu düzenlemenin iptaliyle açtığımız davada da Danıştay Dairesince
24/04/2019 tarihli karar ile deprem kuşağında yer alan
ülkemiz açısından sağlıklı bir çevre ile can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesininin önemi vurgulanarak “yapı ruhsatı formu ve yapı kullanma izni formu eki föylerde yer
alan uyuşmazlık konusu ifadelerin, dava konusu işlemle
kaldırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna
ulaşılmıştır….” gerekçesiyle dava konusu düzenlemele-
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rin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.Her iki
davada da Bakanlığın yürütmenin durdurulması kararına
yönelik itirazları Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca
reddedilmiştir.
Anayasanın 138. maddesinde; “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir
suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini
geciktiremez.” kuralı öngörülmüş; Yine 2577 sayılı Yasanın 28. maddesinde de; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre
İDARE, GECİKMEKSİZİN İŞLEM TESİS ETMEYE VEYA
EYLEMDE BULUNMAYA MECBURDUR.” ifadesine yer
verilmiştir. Kaldı ki, bu durumun Anayasanın 2. maddesinde öngörülen hukuk devleti ilkesinin gereği olduğu da
kuşkusuzdur.
Anayasal ve Yasal düzenlemeler uyarınca Danıştay kararlarının gereğinin gecikmeksizin yerine getirilmesi; hukuka
aykırılığı ortaya konan ve yürütmesi durdurulan düzenlemelere dayalı uygulamalara bir an evvel son verilmesi;
kararlarda belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden
düzenleme yapılması gerekirken; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 25.07.2019 tarih 30842 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Danıştayca verilen
yürütmenin durdurulması karar gerekleri yerine getirilmemiş, aksine Daire kararlarında hukuka aykırılığı açıkça ortaya konan ve yürütmesi durdurulan düzenlemeler
25.07.2019 tarihli değişiklik ile aynı şekilde yeniden yürürlüğe konmuştur. Birliğimiz tarafından Anayasaya ve
kamu yararına aykırı bu düzenlemenin iptali istemiyle
açılan davada da Danıştay Dairesince “Anayasanın 138.
ve İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesi uyarınca davalı idarece yargı kararını gecikmeksizin yerine ge-

TMMOB’den
tirmek zorunda olmasına karşın Danıştay Altıncı Dairesinin 17.04.2019 tarih ve E:2018/5260 sayılı kararı ile bu
karara yapılan itirazın reddine ilişkin Danıştay İdari Dava
Daireleri Kurulunun 19/09/2019 tarih ve E:2019/899 sayılı kararına, Danıştay Altıncı Dairesinin 18.02.2019 tarih
ve E:2018/4999 sayılı kararı ile bu karara yapılan itirazın
reddine ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun
19/09/2019 tarih ve E:2019/845 sayılı kararına ve Danıştay Altıncı Dairesinin 24.04.2019 tarih ve E:2018/9566
sayılı kararı ile bu karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Danıştay İdari dava Daireleri Kurulunun 16.10.2019
tarih ve E:2019/901 sayılı kararına aykırı olarak yapılan
düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

biçimde ortaya konmuş ve düzenlemelerin yürütmesinin
durdurulmasına karar verilmiştir. Oysa Bakanlıkça mahkeme kararlarının gecikmeksizin yerine getirilmesi gerekirken Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde 25.07.2019
tarihinde yapılan değişiklik ile yürütmesi durdurulan bir
düzenleme tekrar yürürlüğe konmuş, adeta Kanun dolanılarak yargı kararı hükümsüz hale getirilmeye çalışılmıştır. Çok açıktır ki yürütmenin durdurulması kararının
gereği, yürütmesi durdurulan düzenlemeleri yeniden
yürürlüğe sokmak değildir. İdarenin yargı kararlarına uygun hareket etmesi ve kararların gereklerini değiştirmeden ve gecikmeksizin yerine getirmeye zorunlu olması,
aynı zamanda Anayasanın 2. maddesinde sayılan “Hukuk
Devleti” ilkesinin de bir gereğidir.

Danıştay 6. Daire kararlarında; yapılaşmaya ilişkin süreçlerin can ve mal güvenliği açısından hayati önemi de
vurgulanarak Yapı Ruhsatlarında fenni mesullerin, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin imza hanelerine yer
verilmemesinin hukuka aykırılığı ile önceki Yapı Ruhsatı
ve Yapı Kullanma İzin Belgesi formlarında yer alan ‘yapıların inşaasında sorumluluk alan mimar ve mühendislerin
yaptıkları işlemlere ilişkin bilgilerin ilgili idarelerce meslek
odalarına gönderilmesine’ ilişkin ifadelere yeni Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi formalarında yer verilmemesinin hukuka aykırılığı kuşkuya yer bırakmayacak

Anayasa ve Yasalarda öngörülen mahkeme kararlarının
bağlayıcılığı kuralı göz önünde bulundurularak, Bakanlıkça bir an evvel hukuka ve kamu yararına aykırı uygulamaya son verilmeli; Danıştay kararlarında da belirtildiği
üzere meslektaşlarımızın hak ve yetkilerini kısıtlayan,
sahteciliğe ve denetimsizliğe yol açan, Anayasaya, Yasaya ve kamu yararına açıkça aykırı uygulamalardan derhal
vazgeçilmelidir.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10 EKİM KATLİAMI DAVASININ 4. DURUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
10 Ekim Ankara Katliamı’yla ilgili firari sanıklar açısından açılan davanın dördüncü duruşması Ankara 4. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde 13 Şubat 2020 tarihinde görüldü.
Ankara’da 10 Ekim 2015’te 103 kişinin katledildiği, yüzlerce kişinin yaralandığı Gar Katliamı’nın firari sanıklar yönünden tefrik edilen davasının 4’üncü duruşması Ankara
4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB çağrısıyla yapılması planlanan “Emek, Barış ve Demokrasi Yürüyüşü” öncesi
gerçekleştirilen katliam davasının dördüncü duruşmasına Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni temsilen
Genel Sekreter Dersim Gül katıldı.
Mahkeme, 10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin 16 firari ve
bir tutuklu sanık yönünden devam eden davayı 8 Mayıs
2020 tarihine erteledi.
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BÜYÜK ACI YAŞIYORUZ!..
Suriye’de yaşanan hava saldırısında otuz üç askerimizin hayatını kaybetmesi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz tarafından 28 Şubat 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Suriye toprakları uzun yıllardan bu yana emperyalist
odakların güç yarıştırdığı kanlı bir savaşa sahne oluyor.
Bölge halkına derin acılar ve yıkımlar yaşatan bu kirli savaş bugüne kadar milyonlarca kişinin evlerini bırakıp göç
etmesine, yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve
binlerce şehrin yıkılmasına neden oldu.

Ne yazık ki, bu sese kulak verilmeyerek, ülkemizin Suriye’deki savaşın bir tarafı haline getirilmesinin acı sonuçlarını yaşıyoruz.
Dün Suriye’de 33 vatan evladını yitirdik.
Hayatını kaybeden askerlerimizin derin üzüntüsünü yüreklerimizde taşıyoruz.

Bugüne kadar yaptığımız tüm açıklamalarda ülkemizin
emperyalist güçler arasındaki etkinlik mücadelesinin tehlikeli tuzaklarından uzak durması gerektiğini dile getirdik.

Hayatını kaybeden askerlerimize rahmet, acılı ailelerine
ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyoruz.

Ortadoğu’nun ve Suriye’nin ihtiyacı olan şeyin, şiddetin
tırmandırılması değil, silahların susturularak barışın sağlanması olduğunu vurguladık.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB GEZİ PARKI DAVASININ SON DURUŞMASINA DA KATILDI
16 kişinin yargılandığı Gezi davasının karar duruşması 18 Şubat 2020 tarihinde İstanbul 30. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından görüldü.
Duruşmaya; “Dün Gezi Parkı’na nasıl sahip çıktıysak,
bugün de Gezi Direnişi’nden yargılanan arkadaşlarımıza
öyle sahip çıkıyoruz.” şiarıyla TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu Sayman üyesi Tores Dinçöz, Yönetim Kurulu üyesi Deniz Kimyon,
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, Makina Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener, Mimarlar Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sarıaltun ile TMMOB İstanbul
birimlerinin yönetici ve üyeleri katıldı.
“Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya
teşebbüs” suçlamasıyla 16 kişinin yargılandığı Gezi davasında avukatların talebi davanın düşmesi idi.
Gezi eylemlerine yönelik açılan davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti 9 sanığın tüm suçlardan beraatine
karar verdi.
Mahkeme heyeti, aralarında Can Dündar, Mehmet Ali
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Alabora’nın da bulunduğu 7 sanığın ise haklarında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararını kaldırarak,
ifadelerinin alınması için yakalama kararı çıkarılmasına
hükmetti.
Mahkeme sonrası TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz; “Gezi bu ülke halkının ağacına, parkına,
kentine ve en önemlisi de arkadaşlarına sahip çıkmasının
en güzel ifadesidir.
Gezi bu ülkenin başına gelen en güzel şeylerden biridir.
Hepimiz Gezideydik! Gezi Onurumuzdur!” diye konuştu.

TMMOB’den
EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ ANIT MEYDAN VE ANMA YERİ ULUSLARARASI
TASARIM YARIŞMASI’NDA JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞLADI
Emek, Barış ve Demokrasi Anıt Meydan ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması’nın Jüri
Değerlendirmesi 29 Şubat 2020 tarihinde başladı.
İki gün sürecek olan Jüri Değerlendirmesi için Ankara
Garı önünde sabah saatlerinde alan incelemesi gerçekleştirildi ve ardından projelerin inceleneceği toplantı ve
sergi salonuna geçildi. Jüri 4’ü yurtdışından akademisyen
ve uzman olmak üzere 11 kişiden oluşuyor.
Değerlendirme süreci kapsamında Jüri Üyeleri, Danışman Jüri Üyeleri, Düzenleme Kurulu Üyeleri ve Yarışma
Raportörlerinin katılımı ile Mülkiyeliler Birliğinde toplantı
gerçekleştirildi. TMMOB Başkanı Emin Koramaz, KESK
Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TTB Merkez Konsey
Başkanı Sinan Adıyaman, 10 Ekim-Der Başkanı Mehtap
Sakinci Coşgun ve DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa
Aguş da toplantıya katıldılar. Toplantı açılış konuşmasını
TMMOB Başkanı Emin Koramaz gerçekleştirdi.
TMMOB Başkanı Emin Koramaz yaptığı konuşmada:
“10 Ekim Katliamı, yakın geçmişimizin en sarsıcı kitle kıyımı olarak tarihe geçti. IŞİD üyesi iki canlı bomba tarafından yapılan bu alçak saldırıda 103 arkadaşımızı kaybettik.
500’ün üzerinde arkadaşımızın ise çeşitli biçimlerde yaralandı ve sakat kaldı. Bizler, yani o meydandan sağ çıkanlar
ise katliamın içimizde bıraktığı derin boşlukla ve tarifsiz
kederle birlikte yaşıyoruz. Emek ve meslek örgütleri olarak bizler bu şiddet sarmalına dur demek, barış talebini
yükseltmek için sorumluluk alarak halkımızı “Emek, Barış
ve Demokrasi” talepleri ekseninde Ankara’da bir araya
gelmeye davet ettik. Ne yazık ki 10 Ekim tarihinde hepimiz kör şiddetin hedefi olduk.
Bugüne kadar anmalarımızı gerçekleştirdiğimiz bu geçici sembolik anıt, katliamın neden olduğu derin acının
temsili için yeterli olmadığı gibi, faşist saldırılar nedeniyle
sıklıkla tahribata uğruyordu. Gar Meydanı’nın 10 Ekim
sonrası ihtiva ettiği yeni anlam, bu kentsel mekâna ve
mekânın unsurlarına farklı bir bakış açısı ve müdahaleyi gerektiriyordu. Her defasında içimizdeki derin yarayı
yeniden kanatan bu soruna çözüm bulabilmek, önemli
gündemlerimizden birisiydi. Yerel seçimler sonrasında
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yürüttüğümüz

görüşmelerde, katliamın yaşandığı meydanda kalıcı bir
mekânsal düzenleme yapılması konusunda fikir birliğine
vardık. Bu doğrultuda hazırlanacak projenin belirlenmesi
için de “Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarımı Uluslararası Fikir ve Tasarım
Projesi Yarışması” gerçekleştirdik. Amacımız insanlığa
karşı işlenen bu korkunç suçu unutturmamaktı. Orada
kaybettiklerimizin değerli anılarını canlı tutmaktı.
Gar önü ve çevresinin bir bütün olarak yeniden ele alınmasına ve alanın anıtsal biçimde yeniden dönüştürülmesini öngören proje yarışmasına yurt içinden ve dışından
toplam 39 proje katıldı. Bu projeler arkadaşlarımız tarafından incelemeye Jüriye sunulmaya hazır hale getirildi.
Yurt içinden ve dışından çok sayıda değerli akademisyen
ve uzmanın aralarında bulunduğu jürimiz bu eserleri inceleyecekler. 3 Mart’ta yarışmayı düzenleyen kurum
temsilcileri ve jüri üyelerinin katılımıyla Değerlendirme
Konferansımız, proje sergisi ve kazananların ilanı gerçekleştirilecek.“
Jüri Değerlendirmesi yarışmanın ilan edilen takvimine
uygun olarak iki gün sürecek ve yarışmaya katılan tüm
projeler 3 Mart 2020 Salı günü saat 18.00’da Mimarlar
Odası’nda yapılacak Değerlendirme Konferansı’nda sergilenecek ve yarışmaya katılan projelerden ödüle hak kazananlar basın toplantısı ile ilan edilecek. Basın toplantısı
yarışmayı düzenleyen TMMOB, DİSK, KESK, TTB ve 10
Ekim-Der başkanlarının katılımı ile Mimarlar Odası toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
bülten 261
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3 Şubat Pazartesi
TMMOB Ankara İKK, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası`nın çağrısıyla toplanarak Ensar Vakfı`na para aktarma aracı olarak kullanılan Kızılay`ı protesto etmek isteyen
kitleye polis sert şekilde müdahale etti.
4 Şubat Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
6 Şubat Perşembe
Van-Bahçesaray karayolu üzerinde meydana gelen çığ sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener bir basın açıklaması yaptı.
11 Şubat Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Şubelerimizde gerçekleşen Genel Kurul ve Seçimlerin ardına Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener bir basın açıklaması yaparak değerlendirmelerde bulundu.
Taksim Dayanışması, 28 Ocak'ta 5. duruşması görülen ve
esas hakkındaki mütalaanın verilmesinin ardından Gezi Davası sürecine ilişkin TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Karaköy Binası'nda bir basın açıklaması düzenleyerek 18
Şubat'ta görülecek duruşmaya çağrıda bulundu.
12 Şubat Çarşamba
Yazılım toplantısı Oda Merkezi'nde yapıldı.
13 Şubat Perşembe
Ankara Gar Katliamı'yla ilgili firari sanıklar açısından açılan davanın dördüncü duruşması Ankara 4. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde tarihinde görüldü.
18 Şubat Salı
Gezi davasının karar duruşması İstanbul 30. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından görüldü. Duruşmaya, TMMOB Başkanı
Emin Koramaz ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener
de izleyici olarak katıldı.
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19 Şubat Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Başkentgaz'ın
Ankara'daki Uygulamaları üzerine 19 Şubat 2020 tarihinde
bir basın açıklaması yaptı.
20 Şubat Perşembe
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
25 Şubat Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar
Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları
bülteninin 56’ncısı yayımlandı.
Eskişehir Şube yürütücülüğünde 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür
Merkezi`nde gerçekleştirilen X. Ulusal Uçak, Havacılık ve
Uzay Mühendisliği Kurultayı sonuç bildirisi yayımlandı.
26 Şubat Çarşamba
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi yürütücülüğünde 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi'nin sonuç bildirisi
yayımlandı.
Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu toplantısı
Oda Merkezinde yapıldı.
Personel Belgelendirme Kuruluşu gözetim denetimi 25-26
Şubat 2020 tarihlerinde, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
29 Ocak Cumartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde yapıldı.
Odamız adına Adana Şube yürütücülüğünde 5-7 Aralık
2019 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisinde gerçekleştirilen I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği
Kongresi ve XII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı sonuç bildirisi yayımlandı.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
48. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANIYOR
Oda 48. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri, çoğunluklu olarak 11-12
Nisan 2020 tarihlerinde saat: 09.30’da Meşrutiyet Caddesi No:19/4
Kızılay-Çankaya-Ankara adresindeki Makina Mühendisleri Odası’nda;
çoğunluk sağlanamadığı durumda çoğunluksuz olarak Genel Kurul
18 Nisan 2020 tarihinde Litai TBB Konuk Evi’nde (Oğuzlar Mahallesi
İlhami Soysal Sokak No: 3 Balgat-Çankaya-Ankara), Seçimler ise 19
Nisan 2020 tarihinde Makina Mühendisleri Odası’nda (Meşrutiyet
Caddesi No: 19/4 Kızılay-Çankaya-Ankara) saat: 09.30’da aşağıdaki
gündemle toplanacaktır.
GÜNDEM:
1. GÜN
• Açılış
• Başkanlık Divanı ve Seçimi
• Saygı Duruşu
• Oda Başkanı'nın Konuşması
• Konuk Konuşmaları
• Komisyonların Seçimi
• Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Çalışma Raporlarının
Okunması ve Görüşülmesi
• 47. Dönem Yönetim Kurulunun Aklanması
• Seçime Katılacak Adayların Belirlenmesi
• Komisyonların Görüşülmesi
• Dilek ve Öneriler
2. GÜN
• Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Denetleme Kurulu Üyelerinin
Seçimi
• TMMOB Yönetim ve Denetleme Kurulları ve Yüksek Onur Kurulu İçin
Adayların Seçimi
• TMMOB Genel Kuruluna Katılacak Delegelerin Seçimi

tmmob
makina mühendisleri odası

