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GENEL KURULUMUZ ÖZERK DEMOKRATİK YAPIMIZI

KORUMANIN DİRENİŞ MEVZİSİ OLACAK

Ülkemiz, halkımız, demokrasi, laiklik ve özerk demokratik mesleki örgütlülüğümüzün geleceği 
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Sunuş

GENEL KURULUMUZ ÖZERK DEMOKRATİK YAPIMIZI 
KORUMANIN DİRENİŞ MEVZİSİ OLACAK

Özerk demokratik, anti-emperyalist, sömürü ve zu-
lüm karşıtı halkçı toplumcu mühendislik mimarlık 
geleneğini arkadaşlarıyla birlikte oluşturarak bizlere 
devreden 1973-1980 döneminin TMMOB Başkanı 
sevgili Teoman ÖZTÜRK’ü ölümünün 26. yıldönü-
münde saygıyla, sevgiyle anıyoruz. 

* * *

Bu yılın başlıca ülke gündemlerinden biri, iktidarın 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ya-
salarını değiştirme girişimi oldu. 

Bu kapsamda Barolara, hukuk ve yargı süreçleri-
ne anti-demokratik müdahaleye yönelik Avukatlık 
Kanunu’nda önemli değişiklikler yapıldı. Böylece ikti-
dar, 2007’den itibaren gündemine aldığı kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarına yönelik hukuk dışı 
mevzuat düzenlemesinde yeni bir adım atmış oldu. 

Biliyoruz ki diğer Anayasal meslek örgütleri ve 
TMMOB Yasası değişikliği de iktidarın gündemindedir. 
Ağustos ayında toplanacak olan Genel Kurulumuzun, 
bu hazırlıklara karşı direncimizi ve örgütlülüğümüzü 
korumanın ifadesi olacağını ifade etmek isteriz. 

Ülkemiz, halkımız, demokrasi, laiklik ve özerk de-
mokratik mesleki örgütlülüğümüzün geleceği aynı 
tehdit altındadır. Bu genel duruma karşı örgütlü top-
lum, örgütlü meslek bilinci ile saflarımızı sıklaştırmalı, 
örgütlülüğümüzün sürekliliğini sağlama çabası içinde 
olmalıyız. 

* * *

Covid-19 Pandemisinin ülke gündemine girmesinden 
itibaren yaptığımız mesleki çalışmaları İklimlendirme 
Teknik Kurulu’nun oluşumu ile bir üst seviyeye çıkardık. 

Kurulumuz çalışmalarını yeni örgütlerin katılımı ile ba-
şarılı bir şekilde sürdürüyor ve seri üretimde bulunuyor. 

Bültenimiz baskıya girinceye kadar kurulun çalışma-
larından AVM’lerde Pandemi Tedbirleri; Otellerde 
Pandemi Tedbirleri; Karayolu Toplu Taşıma Araçla-
rında Pandemi Tedbirleri; Okullar ve Kreşlerde Pan-
demi Tedbirleri; Hastanelerin Klima ve Havalandırma 
Tesisatlarında Alınacak Önlemler; Ofislerde Pande-
mi Tedbirleri; Gar Binaları, Otobüs Terminalleri ve 
Deniz Ulaşım Yolcu Salonları Pandemi Tedbirleri; 
Mevcut Binalarda İklimlendirme Havalandırma Sis-
temlerinin İşletme ve Bakım Yönünden Alınması Ge-
reken Genel Tedbirler Prosedürü’nü ve Kapalı Alan-
ların İklimlendirme Sistemlerinin Denetlenmesi ve 
Belgelendirilmesi’ni kamuoyu ile paylaştık. 

Alt komisyonlarda diğer konular üzerine süren çalış-
malar seri bir şekilde sürmektedir. 

2019’da, EBSCO, Index Copernicus, ESJI Root Inde-
xing, ResearchBib, BASE, ISRA, SOBIAD veri tabanla-
rında yer alan Endüstri Mühendisliği Dergimiz en son 
TÜBİTAK Ulakbim Tr Dizininde yer aldı. Bu arada 
Mühendis ve Makina ile Endüstri Mühendisliği Dergile-
ri mizin yeni Online Makale Yönetim Sistemi (OMYS) 
altyapısının tamamlandığını belirtmek isteriz.

Bilindiği üzere Covid-19 Pandemisi nedeniyle ertele-
nen 48. Olağan Genel Kurulumuz çoğunluklu olarak 
15-16.08.2020 tarihlerinde saat: 10.00’da Meşrutiyet 
Caddesi No:19/4 Kızılay-Çankaya-Ankara adresinde-
ki Oda binasında; çoğunluk sağlanamadığı durumda 
ise 22.08.2020 tarihinde saat 10.00’da, Seçimler ise 
23.08.2020 tarihinde saat: 09.30’da TMMOB Teoman 
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde toplanacak.

Oda Genel Kurulumuzda buluşmak üzere bütün üye-
lerimize esenlikler diliyoruz. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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İKLİMLENDİRME TEKNİK KURULU'NA ESSİAD ve KLİMUD KATILDI
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu’na Ege Soğutma Sanayicileri İş Adamları Derneği (ESSİAD)  ve Klinik 

Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) katıldı.

Böylece İklimlendirme Teknik Kurulu bileşenleri, Makina Mühendisleri Odası, Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve 
Eğitim Vakfı, İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği, Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği, Mühendis 
ve Mimar Kadınlar Derneği, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Tesis Yönetim Derneği, Uluslararası Tesis Teknik 
Müdürleri Derneği, Ege Soğutma Sanayicileri İş Adamları Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ve Türk 

Tabipleri Birliği üyesi Tabipler oldu.

Dergilerimiz, TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde aktif 
olarak DergiPark altyapısında çalışmaya başlanmıştır. 
DergiPark, dergi yayımlama sürecinin daha kolay ve 
hızlı gerçekleştirilebilmesine imkan sunan Açık Dergi 
Sistemleri (ADS) üzerinden, bir makalenin başvurusundan 
yayımlanmasına kadar geçen süreci elektronik ortamda 
gerçekleştirme imkanı sunan yapıdır.

Dergimizin makale takip sürecini verimli bir hale 
getirmek amacıyla elektronik ortamda makale sunumu, 
hakem ata ma, izleme, raporlama vb. çalışmaları içeren 
makale yönetim sistemi adresinden uygulanmaktadır. 
Ayrıca Kullanıcı olarak son beş yıla ait yayımlanan makale 
verilerine bu altyapı üzerinden de ulaşılabilmektedir.

Makalelerin Değerlendirme Süreci Nasıl İşler?

Değerlendirme sürecinde makaleler ulusal ve/veya 
uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir. 
Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri ve yazar 
adları gizli tutulur. Kapalı İnceleme Süreci (Double-Blind 
Peer Review) değerlendirmesi garanti edilir.

Makaleler, dergilerin ilgili sayfalarında yer alan 
yönlendirici talimatlarda yazan tüm dosyaları ile birlikte 
sisteme yüklenir. Dergi Editörlüğü sisteme yüklenen 
dosyaları kontrol eder. (Toplam benzerlik düzeyi %25 
altında olmalıdır) Uygun olan editörü tarafından bilimsel 
açıdan yüzeysel değerlendirir. Dergide yayınlanabilir 
olduğuna kanaat getirir ise yazarın önerdiği ve hakem 
havuzunda mevcut hakemlerden en az 3 kişiyi makaleyi 
değerlendirmek üzere atar. Hakemler makaleyi 
değerlendirir ve “Hakem Değerlendirme Formu”nu 

OMYS ALTYAPISI TAMAMLANDI
“Mühendis ve Makina” ile “Endüstri Mühendisliği” Dergileri Yeni Online Makale Yönetim Sistemi Altyapısı 
tamamlanmıştır.

doldurarak dergiye gönderir. Hakemlerin görüşleri 
dikkate alınarak, Alan Editörü önerisiyle kabul veya 
düzeltme veya red kararı verilir. Bu süreçler için 
ayrıntılı bilgi ve eğitim dokümanlarına aşağıdaki belirtilen 
sayfalarda, sağ sütunda yer alan Makale gönderme ve 
değerlendirme süreçleri sayfasından ulaşılabilir.

Makalelere DOI numarası alınır mı?

Evet. 2020 yılından itibaren kabul alan makalelere 
aktif olarak DOI numarası verilebilmektedir. (Digital 
Object Identifier)-Dijital Nesne Tanımlayıcı, elektronik 
ortamda bulunan kitap, dergi, makale vb. gibi içerikleri 
numaralandırmak suretiyle kolay erişimlerini sağlamak 
için uygulanan bir sistemdir.)

Mühendis ve Makina için :https://dergipark.org.tr/tr/pub/
muhendismakina

Endüstri Mühendisliği için: https://dergipark.org.tr/tr/
pub/endustrimuhendisligi
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SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ- 60: 
BÜNYESİ ZAYIF EKONOMİDE PANDEMİ HASARI BÜYÜK

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı Sanayinin 
Sorunları bülteninin 60’ncısını, COVID-19’un ekonomideki tahribatına, önlemlerin yetersizliği ve güven 
sorununa ayırdı.

IMF, Dünya Bankası, OECD, TÜİK, Merkez Bankası, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak yapılan 
analizde, korona virüs salgınının 2020’nin ilk yarısında yol 
açtığı tahribatın boyutlarına yer verildi. Nisan-Haziran 
döneminde milli gelirin yüzde 15 dolayında küçülmüş 
olabileceği tahminine yer verilirken fiili-gerçek işsizliğin 
yüzde 40’lara, sayı olarak 13 milyona ulaştığına değinildi. 
Hükümetin önlem paketinin güven vermediğine ve çeşitli 
yan etkiler yarattığına değinilen analizde, toplumda siyasi 
değişim talebinin artacağına işaret edildi.

MMO analizinde şu noktalara dikkat çekildi:

- AKP yönetimi, uzun süredir kan kaybı yaşayan 
ekonomiye kalıcı çözümler üretemiyor, üretmesi 
de kolay görünmüyor. Döviz kazandırma yeteneği 
güçsüzleşmiş ekonominin dış kaynaklara olan bağımlılığı, 
dış yatırımcının çıkış yapmakta olduğu son yıllarda 
ekonomiyi sık sık sarsmaya yetiyor. Dış kaynak bulmanın 
kolaycılığına aldanan iktidar, hesapsızca üstlendiği döviz 
riskinin altında iki büklüm kalıyor.

- Pandemi öncesi döviz krizi ile sarsılan ekonomi hızla 
küçülürken, işsizlikte tırmanma ve enflasyonda iki 
haneliliğe saplanma zafiyetleri sergilendi. Pandemi de 
bu yapıya tuz biber ekti. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 
15 dolayında küçülmesi beklenen ekonominin sonraki 
çeyreklerde kısmi toparlama sağlaması halinde bile yılı 
yüzde 5 ile 8 arasında küçülme ile tamamlaması olası. 
Sanayi üretiminin Nisan ayında yüzde 33 dolayında 
gerilemesi, otomotivde gerilemenin yüzde 75’i, giyim-
-tekstilde gerilemenin yüzde 60’a ulaşması ürpertici 
boyutları ortaya koyuyor. Resmi işsizliğin yüzde 13 
dolayında görünmesine karşılık, genişletilmiş gerçek 
işsizlik yüzde 25’lere ulaşmış durumda. Zorunlu izne 
çıkarılmış olan fakat istihdamda görünen işsizler dikkate 
alındığında işsiz sayısı 13 milyonu, işsizlik oranı yüzde 40’ı 
buluyor.

- Ortada pandemi sonrasına kullanılacak Hazine kaynağı 
bırakmayan rejim, daha çok genişletilmiş para politikaları 
ile dümen tutmaya çalışıyor. Hazine açıkları ve kamu 
borçlanması büyürken Merkez Bankası, kamu bankaları 

ve Hazine genişletici para politikaları ile kredi ucuzlatıp 
ekonomiyi canlandırmaya çabalıyorlar.

- Ekonominin sert düşüşünün önünü kesmek için salgı-
nı önlemeye dönük tedbirleri erkenden kaldıran rejim, 
şimdi ülkeyi ikinci bir salgın dalgasının riski altına soktu. 
Enflasyonu tek haneye indirme yönünde henüz bir geliş-
me görülmez iken ucuzlatılmış kredi faizleri için indirilen 
mevduat faizleri, dövize yönelişi teşvik ediyor ve bu sa-
yede dolarlaşma riski büyüyor.

- Sadece kamu bankalarına değil özel bankalara da kredi 
musluklarının açtırılması ile büyümede düşüş frenlenmek 
isteniyor. Ne var ki, bu yaklaşım birçok yan etki yara-
tarak yeni sorunlara yol açıyor. Değersizleşen TL kar-
şısında dövize yönelme, bu yan etkilerden biri. Dahası, 
genişletilmiş para politikası, enflasyonu tırmandıracak 
rüzgarlar da taşıyor. Dış kaynak bulmada iyice tıkanan 
rejim, içeriye ve dışarıya güven veremedikçe, bünye daha 
da güçsüzleşip daha da kırılgan hale geliyor.

- Ekonomik anlamda güçsüzleşmekten mağdur olanların 
sayısı her geçen gün daha çok artıyor ve genel durum 
siyasi değişim talebini büyütüyor. Bu siyasi değişim basın-
cının önümüzdeki günlerde daha çok öne çıkması bek-
lenebilir.
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ODAMIZIN BAŞKAN VEKİLİ HAVACILIK MÜHENDİSİ SELÇUK 
SOYLU’YU GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRAN TUSAŞ YÖNETİMİ 

NEYİN PEŞİNDE?
Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Havacılık Mühendisi Selçuk Soylu’nun Türk Havacılık ve Uçak Sanayii 
AŞ’deki görevinden uzaklaştırılması ile ilgili olarak Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 1 Haziran 2020 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
arkadaşımız Havacılık Mühendisi Selçuk Soylu, 30 Nisan 
2020 tarihinde, 20 yıldır çalışmakta olduğu Türk Havacılık 
ve Uçak Sanayii AŞ (TUSAŞ) yönetiminden aldığı bir cüm-
lelik bildirim ile üç ay ücretsiz izne çıkarılarak görevinden 
uzaklaştırılmıştır.

TUSAŞ’ın Başkan Vekilimize yaptığı bildirimde “16 Nisan 
2020 tarihinde yayınlanan 7244 sayılı kanunun 9. madde-
sine istinaden 30 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 ay süre 
ile ücretsiz izne çıkarılmanız uygun bulunmuştur” denil-
miş ve gerekçe belirtilmemiştir.

Bildirimde sözü edilen 7244 sayılı kanun, “Yeni Korona-
virüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata 
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”dur. Bu kanunun 
9. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici
maddede, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin üç ay 
süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği belirtilmek-
tedir. Diğer yandan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren 
işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir” denil-
mektedir. Ayrıca “Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş 
sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, söz-
leşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık 
brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir” hükmü 
de bulunmaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, 10 bine yakın çalışanı bu-
lunan TUSAŞ’ta söz konusu kanunun 9. maddesi dayanak 
yapılarak tek bir kişi, arkadaşımız Selçuk Soylu görevden 
uzaklaştırılmıştır.

Söz konusu kanun maddesinin yürürlüğe girmesinin he-
men ardından yapılan bu uygulamanın “aciliyeti” nedir?

“Değerler”ini “dürüstlük, güvenilirlik” olarak ifade eden 
TUSAŞ, arkadaşımıza ve Odamızdaki görevine yönelik, 
yasalara aykırı  bir şekilde siyasi bir tasarrufta mı bulun-
maktadır?

Covid-19 salgını nedeniyle çıkarılan bu düzenleme, kamu-
oyunda bilindiği üzere işverenlere üç ay süre ile çalışan 
çıkarmayı yasaklamaktadır. TUSAŞ yönetimi bu yasağı, 
çalışanların tamamen aleyhine olan üç ay ücretsiz izin uy-
gulamasına sığınarak delmek mi istemiştir?

TUSAŞ’ın yöneticileri neyin peşindedir?

Bu gelişme üzerine Oda Yönetim Kurulu olarak 6 Mayıs 
2020 tarihinde konu ile ilgili görüşme talebimizi TUSAŞ 
yönetimine ilettik ancak herhangi bir yanıt alamadık.

TUSAŞ yönetiminin bilmesini isteriz: Türk Mühendis 
Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Odamız Anayasa’nın 135. 
maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğindeki bir 
meslek kuruluşudur ve kamu tüzelkişiliğine sahiptir. Ge-
rek Anayasa’da gerekse 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nda 
görev, yetki ve sorumluluklarımız tanımlanmıştır. Mühen-
dislik yapabilmeleri için Odamıza kayıttı olmak zorunda 
olan meslektaşlarımızın her türlü hak ve çıkarını korumak 
ve geliştirmek Odamızın asli ve vazgeçilemez görevidir. 
Meslektaşlarımızın yanında olmak, her türlü hukuk dışı 
uygulamaya karşı onların hak ve çıkarlarını savunmak bize 
Anayasa ve yasa ile verilmiş bir görevdir. Meslektaşlarımız 
yanlış uygulamalara karşı asla yalnız değildir.

TUSAŞ yönetimine sesleniyoruz: Hukuk dışı bu kararınızı 
geri alın. Odamız konunun takipçisidir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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YANLIŞ POLİTİKALAR ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaparak 
Odamızın görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

5 Haziran tarihi, 1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafın-
dan Dünya Çevre Günü olarak ilan edilmiştir. Ancak çev-
re tahribatından birinci derecede sorumlu olan iktidarlar 
eğer hatırlarlarsa bu günü, usulen yapılan etkinliklerle 
geçiştirmektedir. Oysa dünya genelindeki çevre tahribatı 
iklim değişikliğinin ciddi boyutları ile birleşerek günümü-
zün en önde gelen sorunları arasında yer almaktadır. Bu 
duruma esasen sermayenin dizginsiz sömürü ve azami 
kâr güdüsü ile yürütülen doğa ve kentsel-kırsal alanlar 
üzerindeki rant talanı yol açmaktadır.

Sanayi, tarım, imar/yapı, ulaşım, enerji, maden, orman, 
hazine arazileri, koruma alanları, mera ve çayırlar, kı-
yılar, doğal kaynaklar, yeraltı-yerüstü su kaynakları gibi 
birçok alanda izlenen yanlış politikalarla çevre ve top-
lum sağlığı sorunları artmaktadır. Endüstriyel ve nükleer 
atık ve kirlilik, su kaynaklarının yanlış ve aşırı kullanımı 
ve kirlenmesi, sulardaki yaşamın zarar görmesi, kuraklık, 
ormansızlaşma, tarımda verimliliğin ve ürün çeşitliliğinin 
azalması, çarpık-sağlıksız kentleşme, ranta dayalı imar ve 
yapılaşmanın doğal, kültürel, tarihi değerlerin yok edil-
mesine varması, sel, kanalizasyon, atık/çöp,  yanlış oto-
yol, köprü, ulaşım, trafik ve yanlış enerji politikalarının 
yol açtığı tahribat ve hava kirliliği, çevre ve toplum sağlığı 
sorunlarının başında gelmekterdir. Yanlış hidroelektrik, 
termik, nükleer santral yapım çalışmalarının oluşturduğu 
büyük çevre tahribatı söz konusudur. Kamusal denetim 
ve yaptırım eksikliği ve kamu yararı yaklaşımının tasfiyesi 
ile bu tahribat daha da artmaktadır.

Oysa çevreye duyarlılık, insan türü ile doğanın esenliği 
ve geleceğiyle bağlantılı yaşamsal bir konudur. İnsanların 
sağlıklı, temiz bir çevrede yaşamaları en temel haklarıdır. 
Bu, anayasalara da girmiş ama en çok istismar edilen ko-
nuların başında gelmektedir. Bu noktada çevre tahribatı 

ve sömürüsüne son verecek bilimsel, toplumsal, siyasal 
irade oluşumu önem kazanmaktadır.

Toplumsal gereksinimlere yönelik bir ekonomi ve planlı 
sosyal kalkınma yaklaşımı temelinde sanayi, teknoloji, ta-
rım, enerji, maden, ulaşım, sağlık, eğitim ve diğer alanlara 
yönelik politikalar ile çevre politikası bir bütünlük içinde 
ele alınmalıdır.

Sanayide emek-kaynak-enerji yoğun üretimden yüksek 
teknoloji yoğunluklu, enerji verimliliğini esas alan bir üre-
tim yapısına geçilmelidir. Teknoloji, sanayi, tarım, çevre 
ve istihdam politikaları arasında uyum sağlanmalıdır.

Tarım alanlarına sanayi tesisleri kurulmamalı, çarpık kent 
ve yanlış imar/yapı politikaları terk edilmeli, arazi ve doğal 
kaynak rantlarının önüne geçilmeli, atıklar kontrol altın-
da tutulmalı, arıtma tesisleri şart olmalı ve denetlenmeli, 
geri dönüşüm teknolojilerinin kullanılmı artırılmalıdır.

Su israfı ve kirliliğinin, katı ve tehlikeli atıkların, toprak 
kirliliğinin, erozyonun, sera gazı salımının, deniz kirliliği-
nin, kentsel hava kirliliğinin kontrolü, biyolojik çeşitliliğin 
ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi, temiz 
üretim teknolojilerinin kullanılması, çevre dostu yeni ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik bi-
limsel seferberlik ilan edilmelidir.

Başka türlü doğayı ve insanı bir bütün olarak gözeten 
doğa, yaşam, toplum ekolojisi oluşturulamaz. Bu çerçe-
vedeki sanayi, enerji, çevre konulu kongre, sempozyum 
vb. etkinliklerle toplumsal bilinçlenmeye katkı koymayı 
sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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ÇEVREYİ KİRLETTİĞİ İÇİN KAPATILAN LİNYİT YAKITLI 
SANTRALLAR TEKRAR DEVREDE!

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 11 Haziran 2020 tarihinde “Çevreyi Kirlettiği İçin Kapatılan Linyit 
Yakıtlı Santrallar Tekrar Devrede” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Çevreyi Kirlettiği İçin Kapatılan Linyit Yakıtlı 
Santrallar Tekrar Devrede!

Meslek Etiği, Toplum Sağlığı ve Toplum Yararı 
İçin Soruyoruz: 

Çalışmalarına İzin Verilen Kömür Yakıtlı 
Santrallarda Baca Gazlarındaki Toz, Kükürt ve 
Azot Oksit Salımlarının Azaltılması ve Katı-
Sıvı Atıkların Bertarafına Dair Yükümlülükler 
Eksiksiz Olarak Yerine Getirildi mi?

Çevre Mevzuatına Göre Alınması Gereken Tüm 
Önlemleri Aldıkları ve Yasal Yükümlülükleri 
Karşılayarak Çalıştırıldıklarına Dair Ciddi 
Bilimsel ve Güvenilir Çalışmalar Kamoyu ile 
Paylaşılmadan, Salt İdari Kararlarla Santralların 
Çalışmasına İzin Verilmesi Kamu Vicdanına 
Uygun mudur?

Hatırlanacağı üzere iktidar tarafından geçtiğimiz yıl so-
nunda, halen kamu tasarrufunda olan Afşin-Elbistan B ve 
18 Mart Çan Santralları ile özelleştirilen diğer yerli kö-
mür yakıtlı eski santrallar için çevre mevzuatına uyum 
konusundaki muafiyet süresi uzatılmış ve kamuoyu tep-
kileri üzerine bu düzenleme Cumhurbaşkanı tarafından 
veto edilmişti.

Bununla birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan kararlarla, 
söz konusu santrallar 01.01.2020 tarihi itibarıyla üç gruba 
ayrılmıştır. Bu santrallardan beşi yükümlülükleri gerçek-
leştirene kadar kapatılmış, birine kısmi izin, dördüne iyi-
leştirme yapmaları kaydıyla Haziran 2020 sonuna kadar 
geçici çalışma izni verilmiş, üç santralin ise yükümlülükle-
ri yerine getirdiği bildirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un kapatılan termik santrallara ilişkin Manisa’da 
yaptığı bir açıklama basında yer almıştır. Bakan, bu açık-
lamasında, kapatılan santrallerde yapılan incelemelere 
göre, işletmecilerin zorunlu olarak kurması gereken baca 
gazı filtrelerini, baca gazı arıtma ve sürekli emisyon ölçüm 

sistemlerini büyük ölçüde tamamladığına işaret ederek, 
santrallerin kalan kısmında ise çalışmaların devam ettiği-
ni, yaklaşık 142 milyon lira tutarındaki çevresel yatırımla-
rını tamamlayan Soma Termik Santrali’nin 6 ünitesinden 
4’üne, Kangal Termik Santrali’nin kapalı olan 2 ünitesi-
ne, Çatalağzı Termik Santrali’nin kapalı olan 2 ünitesi-
ne, Seyitömer Termik Santralinin 4 ünitesinden 2’sine, 
Tunçbilek Termik Santralinin 3 ünitesinden 2’sine ve Af-
şin A Termik Santralinin de 4 ünitesinden 2’sine bir yıl 
geçici çalışma ruhsatı verildiğini, bu ünitelerin mevzuata 
uygun hale getirildiğini kamuoyuna bildirmiştir. (https://
www.enerjigunlugu.net/kapatilan-termik-santrallere-1-yil-
calisma-ruhsati-verildi-37674h.htm)

Bakan’ın yaptığı açıklamada, söz konusu santrallara ku-
rulduğu öne sürülen yatırım maliyeti görece daha düşük, 
ancak işletme giderleri fazla olan baca gazı kükürt arıtma  
sistemlerinin amaca ne kadar uygun oldukları, uzun süreli 
çalışmada çevre mevzuatı sınır değerleri açısından yeter-
li olup olmayacağı ve maliyet nedeniyle sürekli devrede 
olup olmayacakları belirsiz durumdadır.

Önceki açıklama ve yayınlarımızda belirtildiği gibi, bu 
santrallardaki tek eksiklik Baca Gazı Kükürt Arıtma Te-
sisi (veya kamuoyuna yansıtıldığı ifadeyle sadece “filt-
re”) olmaması değildir. Kükürt arıtma tesisi yanı sıra, 
01.01.2020 tarihinde çalışmasına izin verilen santrallar 
da dahil olmak üzere eski-yeni tüm santrallarda baca ga-
zındaki azot oksit salımı için de önlemler alınması gerek-
mektedir. Öte yandan eski santralların birçoğunda katı 
atık depolama sahaları da problemlidir. Öyle ki küller 
uçuşmakta veya sızıntı nedeniyle zararlı maddeler topra-
ğa ve yeraltı sularına karışmaktadır.

Çevre mevzuatının gereklerini tam olarak yerine getirip 
getirmedikleri hususu tartışmalı olmasına karşın Ocak 
2020 başında Geçici Faaliyet Belgesi verilerek Haziran 
2020 sonuna kadar çalıştırılmalarına izin verilen söz ko-
nusu santrallarda (kamu bünyesindeki Afşin-Elbistan B 
Santralı ile özelleştirilmiş olan Yatağan, Orhaneli ve Ça-
yırhan Termik Santralları), toz filtrelerinin ve baca gazı 
kükürt arıtma tesislerinin iyileştirilmesi, azot oksit salım-
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ları için önlemler alınması ve katı-sıvı atıkların bertarafının 
çevre mevzuatına uygun olması gerekmektedir.

Özetle, 01.01.2020 tarihi itibarıyla çalıştırılmasına izin 
verilen santralların ve geçtiğimiz günlerde yeniden çalış-
ma izni verildiği bildirilen santralların çevre mevzuatının 
gereklerini tam olarak yerine getirip getirmedikleri husu-
sunda ciddi kuşkular bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
yetki, görev ve sorumluluk alanındadır. 

Bu nedenle ilgili yöneticilere soruyoruz:

- Söz konusu santralların yükümlülüklerini eksiksiz olarak 
yerine getirdiğine dair ciddi bilimsel ve güvenilir çalış-
malar ne ölçüde yapılmıştır? Böyle çalışmalar yapılmışsa, 
neden kamuoyuyla paylaşılmamıştır? Yapılmamışsa, salt 
idari kararlarla bu santralların çalışmalarına nasıl izin ve-
rilmektedir?

- Bütün eksiklerin giderildiğine dair bilimsel ve güvenilir 
çalışma ve belgeler kamuoyu ile paylaşılmadan, söz ko-
nusu santralların çevre mevzuatına göre olması gereken 
ekipman ve sistemleri tam olmaksızın çalışmalarına izin 
verilmesi, kamu yönetimin görev etiği ve sorumluluğu ile 
bağdaşmakta mıdır, toplum yararına uygun mudur?

- Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi yatırımlarına başladık-
ları ve ilerleme kaydetmiş oldukları gerekçesiyle çalışma 
izni verilmiş olan santrallarda (kamu bünyesindeki 18 
Mart Çan ile özelleştirilen Yeniköy ve Kemerköy Termik 
Santralları) gerekli yatırımlar tamamlanmış ve devreye 
alınmış mıdır?

- Söz konusu santrallarda baca gazı salımlarının (emisyon-
ların) anlık olarak izlendiği sistemlerin mevcut olduğu ve 
katı–sıvı atıkların da izlenebildiği bilinmektedir. Bu atık-
ların başta yerel halk olmak üzere ülke halkının sağlığını 
çok ciddi şekilde olumsuz yönde etkilediği, canlı yaşamını 
ve doğayı tahrip ettiği kuşkusuzdur. Buna rağmen veriler 
neden kamuoyuyla paylaşılmamakta ve gizli tutulmaktadır?

- Yukarıda belirtilen, azot oksit ve katı atık depolama te-
sisi sorunları bu santrallarda çözülmüş müdür yoksa de-
vam mı etmektedir? Sorunların çözümlenmediği ve de-
vam ettiği santrallarda gerekli çevre koruyucu önlemler 
tamamlanmadan elektrik üretiminin sürdürülmesi, hangi 
bilimsel çerçevede uygun görülebilmektedir?

- Çevreye verilen zararları azaltıcı yatırımları sonuçlan-
dırmayan santralların üretimlerini sürdürmeleri ve üze-
rine bir de kapasite tahsisi vb. mekanizmalarla kamudan 
maddi destek almaları toplumsal vicdana uygun mudur?

- Geçtiğimiz yıl kamuoyundan gelen baskılar sonucunda 
Cumhurbaşkanınca çevre mevzuatı muafiyet süresi veto 
edilen ve veto kararı da basında “halkın zehirlenmesine 
izin verilmeyeceği” başlıklarıyla duyurulan santrallarda o 
günden bugüne gerekli iyileştirme yatırımlarının eksiksiz 
olarak yapıldığı kanıtlanmamış iken bugün itibarıyla çalış-
malarına izin verilmesi vicdani, adil ve yasal bir uygulama 
olarak kabul edilebilir mi?

- Bu durum, ülkemizi doğasıyla ve yurttaşlarıyla santral-
ların neden olduğu birçok zararlı etkiye maruz bırakmak 
anlamına gelmiyor mu?

Bu sorular yanıt beklerken, çalışmasına izin verilen söz 
konusu termik santrallardan birinin yeniden faaliyete 
geçmesine yöre halkının tepki göstermesi üzerine halkın, 
ilçenin mülki amirince dile getirilen “asker yığma, sosyal 
mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası vb. tedbir-
lere”(!) muhatap oldukları yönünde haberler de basında 
yer almaktadır.

Sonuç olarak Odamız, atanmış ve seçilmiş yönetici-
lerin görevinin, santral yatırımcısı sermaye grup-
larının çıkarlarını kollamak değil, her ne pahasına 
olursa olsun o bölgede yaşayan insanların, toplu-
mun, çevrenin, doğanın ve ülkenin çıkarlarını koru-
mak olduğu düşüncesindedir.

İlgili yöre halkı ve tüm yurttaşların söz konusu santralla-
rın gerekli önlemleri alıp almadıklarını, kurulan tesislerin 
“göstermelik, göz boyamalık” olup olmadığını bilme hak-
ları; konuyla ilgili idarelerin de bu konularda halkı aydın-
latma, bilgilendirme sorumluluğu vardır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı bu doğrultuda davran-
maya, izin belgeleri ve denetim raporlarını yurttaşların 
erişimine açık hale getirmeye, tüm santral ve endüstriyel 
tesislerde salımlar ve atıklarla ilgili anlık ve toplu ölçüm ve 
izleme verilerini ilgili santral ve tesislerin internet sitele-
rinde yayımlanmasını sağlamaya, şeffaflığı ve erişilebilirliği 
tesis etmeye çağırıyoruz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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AVM’LERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ METNİ AÇIKLANDI
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu tarafından hazırlanan AVM’lerde Pandemi Tedbirleri Metni 12 Haziran 
2020 tarihinde yapılan online basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı.

28 Mayıs 2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile 
Makine Mühendisleri Odası olarak, Pandemi sürecinde 
oluşturduğumuz Teknik Kurul çalışmalarını genişlettiği-
mizi duyurmuş ve  belli alanlardaki uzmanları bünyesinde 
barındıran yedi kurum ile birlikte Tabiplerden oluşan “İk-
limlendirme Teknik Kurulunun” oluşturulduğu  bilgisini 
sizlerle paylaşmıştık.

COVİD 19 Pandemi döneminde gündeme gelen İklim-
lendirme ve tesisat sistemleri ile ilgili  alınacak önlemler 
konusunda toplumun doğru bilgilendirilmesi ve sürecin 
doğru yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bu ko-
nuda duymuş olduğumuz mesleki sorumluluk gereği, “İk-
limlendirme Teknik Kurulunun”, çalışmalarına başlaması 
ve  bu konuda en sağlıklı ve doğru bilginin toplum yararı-
na sunulması konusuna büyük önem veriyoruz.   

Kurulumuz çalışmalarını “Mevcut Yapılar” ve “Tasarım 
aşamasındaki Yapılar” olmak üzere iki ana başlık halinde 
ele almış olup, toplu taşım ve bireysel araçlardaki hava-
landırma sistemleri ve farklı alanlardaki incelemeler için 
de kurulacak alt komisyonlarla  çalışmalarına devam ede-
cektir. Yapılan çalışmaların belli aralıklarla ilgili kurum/
kuruluşlarla birlikte kamuoyu bilgisine de sunulacağı daha 
önceki açıklamamızda da yer almıştı.  

MMO, ISKAV, İSKİD, MTMD, MÜKAD, TTMD, TRFMA, 
UTTMD ve TTB üyesi Tabiplerin katılımıyla oluşturdu-

ğumuz “İklimlendirme Teknik Kurulu” dokuz alt komis-
yon kurarak çalışmalarına başlamıştır.

Hastane ve sağlık yapıları, oteller, alışveriş merkezleri, 
askeri ve lojistik yapılar, spor tesisleri-yüzme havuzları, 
okullar ve eğitim tesisleri, konutlar, fabrika ve endüst-
riyel tesisler, düğün salonu-restoran-disco ve barlarda 
hangi teknik önlemlerin alınması ve neler yapılması ge-
rektiği ile ilgili metinler oluşturacak olan İklimlendirme 
Teknik Kurulu’nun ilk yayını AVM’lerde Pandemi Tedbir-
leri üzerinedir.

AVM’lerde bulunan Klima santralları (taze havalı, karışım 
havalı santrallar) ile diğer cihaz ve sistemlere ait alınması 
tavsiye edilen  önlemlerin yanısıra mevcut durum rapo-
runun çıkarılması, bir pandemi senaryosu hazırlanması ve 
uygulamaya dair aşamaları içeren iş akışı başlıkları altında  
dile getirilen tüm önlemler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 
tavsiyelerine ek olarak hazırlanmıştır. Bu çalışma ile Pan-
demi sürecinde AVM’lerde alınması gerekli önlemler bü-
tünlüğüne önemli bir katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz.

AVM’LERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ METNİNE 
ODA WEB SİTEMİZDEN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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İŞÇİLERİN HAZİRANI 50. YILINDA
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 15-16 Haziran 1970’de gerçekleştirilen büyük işçi direnişinin  
50. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Bugün 15 Haziran 2020, Türkiye işçi sınıfı tarihinde “15-
16 Haziran direnişi” olarak yer alan eylemlerin 50. yıldönümü.

DİSK’i sendikal ve toplumsal yaşamdan silmek için 11 Ha-
ziran 1970’te çıkarılan yasa ile sendika seçme özgürlüğü 
kısıtlanıyor ve yeni yasaya göre DİSK’in kapatılması ön-
görülüyordu. Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile yaptıkları 
görüşmelerden sonuç alamayan DİSK yöneticileri 14 Ha-
ziran Pazar günü yapılan toplantıda direniş kararı aldılar. 
Bunun üzerine işçiler, üstlerinde tulumları ile dört koldan 
yürüdüler. Yüzelli bin kişiydiler. Elleri, kolları, öfkeleri, 
sözleri, hayalleri birleşmişti.

15-16 Haziran Direnişi, devlet eliyle sendikal bürokra-
sinin güçlendirilmesine karşı işçilerin isyanıydı. Türkiye 
işçi sınıfı tarihinin en büyük işçi direnişlerinden biri olan 
bu direniş pek çok yönüyle bugün de öğretmeye devam 
ediyor.

1970’li yıllarda sınıf mücadelesinin yükselişi ve DİSK’in 
örgütlü gücünün büyümesinde 15-16 Haziran eyleminin 
önemli katkısı vardır.

15-16 Haziran birlikte olmanın, inanmanın, mücadele 
etmenin, direnmenin kazanmak için gerekliliğini ortaya 
koydu.

15-16 Haziran mücadele edenin en zor koşullarda dahi 
kazanacağını gösterdi. Mecliste neredeyse oybirliği ile 
kabul edilen yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edildi.

1970’den bu yana 12 Mart, 12 Eylül darbeleri yaşandı. 
Darbeler ve AKP iktidarı dönemlerinde örgütlenme hak-
kı, sendikal haklar,  toplu sözleşme-grev hakkı, toplu gös-
teri ve yürüyüş hakkı neredeyse yok edildi.

Kâğıt üzerinde olmasa bile ülke fiilen OHAL ile yöneti-
lir haldedir, demokrasinin kırıntısından bile söz etmek 
mümkün değildir. Pandemi süreci de muhaliflerin sesinin 
kısılmasının aracı olarak kullanılıyor.  “Ücretsiz izin” ile 
“iş güvenceli istihdam”ı yok eden yeni uygulama yanı sıra 
“tamamlayıcı emeklilik sigortası” ile sermaye güçlerinin 
yıllardır dile getirdiği “kıdem tazminatı yükünden kur-
tulma” talebi hayata geçirilmeye çalışılıyor. TMMOB’yi, 
Baroları yok etmeyi amaçlayan yasa taslakları ile örgütlü 
toplum yapılarına, demokrasiye ve farklılıklara taham-
mülsüzlük gösteriliyor.

15-16 Haziran, ülkede demokrasinin tüm kurum ve ku-
ralları ile hayata geçirilmesinin, hakların korunmasının, 
yeni haklar elde edilmesinin yolunun inanmaktan, birlik 
olmaktan, kararlı olmaktan, mücadele etmekten, diren-
mekten geçtiğini bir kez daha hatırlatıyor.

TMMOB’yi yok etmeyi amaçlayan düzenlemelere karşı, 
emekçilerin haklarının gasplarına karşı, 50. yılında 15-
16 Haziran Direnişinden ve ülkemiz demokrasi müca-
dele geleneğinden öğrendiklerimizle hareket edeceğiz. 

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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OTELLER İLE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA ALINMASI GEREKLİ 
PANDEMİ TEDBİRLERİ

TMMOB MMO İklimlendirme Teknik Kurulu’nun, Covid-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı “Otellerde 
Pandemi Tedbirleri” ve “Toplu Taşıma Araçlarında Pandemi Tedbirleri” metni, Kurulda yer alan dokuz meslek 
kuruluşunun başkanlarının katılımıyla 22 Haziran 2020 tarihinde yapılan online basın açıklaması ile kamuoyu 
ile paylaşıldı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, Covid-19 
Pandemi sürecinde, uzmanlık alanlarımızdan hareket-
le alınması gereken önlemlere katkı sunmak amacıyla 
önce Odamız üyesi uzmanlarla, ardından iklimlendirme/
tesisat, tesis yönetimi kuruluşları ve hekim dostlarımızla 
oluşturduğumuz İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmaları 
büyüyor, yeni metinler üretiyor.

Önce MMO (Makina Mühendisleri Odası), ISKAV (Isıtma 
Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklim-
lendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), MTMD 
(Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), MÜKAD (Mü-
hendis ve Mimar Kadınlar Derneği), TTMD (Türk Te-
sisat Mühendisleri Derneği) ve TRFMA (Tesis Yönetim 
Derneği)’nın katılımıyla oluşturduğumuz Kurul; iki haf-
ta önce UTTMD (Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri 
Derneği)’nin, geçen hafta da ESSİAD’ın (Ege Soğutma 
Sanayicileri İş Adamları Derneği) katılımıyla dokuz uzman 
kuruluşu kapsamaktadır. 

Kurulumuzda hekim dostlarımız Prof. Dr. Ali Osman 
Karababa, Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu, Prof. Dr. Candan 
Çiçek, Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Doç. Dr. Ebru Ortaç 
Ersoy, Prof. Dr. Feride Aksu Tanık da yer almaktadır. 
Katkıları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

MMO İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmaları, “Mevcut 

Yapılar” ve “Tasarım Aşamasındaki Yapılar” ile bağlantı-
lı konular ve ayrıca toplu taşıma ve bireysel araçlardaki 
havalandırma sistemleri ile farklı alanlara yönelik kurdu-
ğumuz dokuz alt komisyonla çalışmalarına devam etmek-
tedir.

Kurulumuzun ilk çalışması olan AVM’lerde Pandemi 
Tedbirleri’ni iki hafta önce açıkladık. Şimdi de Otellerde 
Pandemi Tedbirleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Pan-
demi Tedbirleri üzerine olan iki yeni metni ilgili kurum/
kuruluşlar ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

İklimlendirme Teknik Kurulumuzun alt komisyonlarında 
hastane ve sağlık yapıları, askeri ve lojistik yapılar, spor 
tesisleri-yüzme havuzları, okullar ve eğitim tesisleri, ko-
nutlar, fabrika ve endüstriyel tesisler, düğün salonu-res-
toran-disco ve barlarda hangi teknik önlemlerin alınması 
gerektiği üzerine hazırlık çalışmaları da sürmektedir. Her 
komisyon çalışması tamamlanınca ilgili kurum/kuruluşlar 
ve kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

Gerek Corona Virüs salgınının dünya ve ülkemizi uzun 
bir süre etkileyeceği gerçeği, gerekse mevcut eksiklik, 
yanlış bilgi ve uygulamaların giderilmesi ve sağlıklı, güvenli 
ortamlar oluşturmaya yönelik bu çalışmalarımızın dikkat-
le değerlendirilmesi gerekiyor. 

Açıklamamızın ekinde sunduğumuz Otellerde Pande-
mi Tedbirleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Pandemi 
Tedbirleri’nin toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere 
tüm ilgililerce eksiksiz olarak uygulanmasını diliyoruz.

OTELLER VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA 
PANDEMİ TEDBİRLERİ METNİNE ODA WEB 
SİTEMİZDEN ERİŞEBİLİRSİNİZ. 

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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OKULLAR VE KREŞLERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ
TMMOB MMO İklimlendirme Teknik Kurulu’nun, Covid-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı “Okullar ve 
Kreşlerde Pandemi Tedbirleri” metni 29 Haziran 2020 tarihinde yapılan online basın açıklaması ile kamuoyu 
ile paylaşıldı. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası bünyesinde iklim-
lendirme/tesisat ve tesis yönetimi üzerine dokuz meslek 
kuruluşunun katılımıyla oluşturduğumuz ve hekim dost-
larımızın yer aldığı İklimlendirme Teknik Kurulu’nun ça-
lışmaları hızla sürüyor.

Bu ay içinde açıkladığımız AVM’lerde Pandemi Tedbirle-
ri, Otellerde Pandemi Tedbirleri, Karayolu Toplu Taşıma 
Araçlarında Pandemi Tedbirleri metinlerinin ardından 
bugün Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri metnini 
açıklıyoruz.

ESSİAD, MMO, ISKAV, İSKİD, MTMD, MÜKAD, 
TTMD, TRFMA, UTTMD ve hekim dostlarımız Prof. Dr. 
Ali Osman Karababa, Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu, Prof. 
Dr. Candan Çiçek, Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Doç. 
Dr. Ebru Ortaç Ersoy, Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın 
yer aldığı MMO İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmaları, 
hastane ve sağlık yapıları, askeri ve lojistik yapılar, spor 
tesisleri-yüzme havuzları, konutlar, fabrika ve endüst-
riyel tesisler, düğün salonu-restoran-disco ve barlarda 
pandemi tedbirleri üzerine sürmektedir. Kurulumuzun 

alt komisyonlarında süren seri çalışmaların her biri ta-
mamlanınca kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

Covid-19 Pandemisinin dünya ve ülkemizi uzun bir süre 
etkileyeceği gerçeğinden hareketle gündemimize aldığı-
mız bu bir dizi çalışma, ilgili mekanlardaki mevcut eksik-
likler ile yanlış bilgi ve uygulamaların giderilerek sağlıklı, 
güvenli ortamlar oluşturmamıza yöneliktir.

Açıklamamızın ekinde bulunan Okullar ve Kreşlerde 
Pandemi Tedbirleri’nin toplum sağlığına katkıda bulun-
mak üzere tüm ilgililerce eksiksiz olarak uygulanmasını, 
çocuklarımızın aileleri ve yetişkin öğrencilerimizin de bu 
konuda duyarlı olmalarını diliyoruz.

OKULLAR VE KREŞLERDE PANDEMİ 
TEDBİRLERİ METNİNE ODA WEB SİTEMİZDEN 
ERİŞEBİLİRSİNİZ. 

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta Madımak Otelinde gericiler tarafından gerçekleştirilen katliamın 
yıldönümünde Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener bir basın açıklaması yaptı.

Gerici bir güruhun 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta 
Madımak Otelini kuşatarak yaktığı demokrat, toplumcu 
yazar ve ozanlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

Madımak’ta aydın ve sanatçılarımızı yakan/yaktıran gerici 
faşist güçler, geçmişten bugüne, toplumun aydınlanma 
damarlarının kesilerek dogmatizmin karanlığının egemen 
olmasını amaçlamıştır. 

Türkiye’nin yakın tarihindeki 16 Şubat 1969 Kanlı Pazar’ı, 
1 Mayıs 1977, 19 Aralık 1978 Maraş, 28 Mayıs–10 Tem-
muz 1980 Çorum, 2 Temmuz 1993 Sivas, 10 Ekim 2015 
Ankara ve daha birçok katliam bu gerici geleneğin suçları 
arasında yer almaktadır. 

Emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin kışkırttığı bu güç-
ler toplu katliamlarla ülkemizi ve bölgemizi kana bulamıştır.

Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve emek düşmanlığı ile 
din, mezhep, inanma-inanmama farklılıklarını körükle-
mek, halk arasında düşmanlık ve çatışma tohumları ek-
mek, baskı ve sömürü düzeninin sürekliliğini sağlamak 
için başvurulan bir politikadır. Bu nedenle günümüz Tür-
kiye’sinde laiklik, eşitlik, demokrasi ve adalet mücadelesi 
her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak 2 Tem-
muz 1993 Madımak katliamını ve gericiliği lanetliyor; de-
mokratik ve laik başka bir Türkiye özlemini kamuoyu ile 
paylaşıyoruz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Haziran 2020
Oda başkanı Yunus Yener’in yaptığı “TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası (MMO) ile İklimlendirme Sektöründe Fa-
aliyet Gösteren ISKAV, İSKİD MTMD, TTMD, MÜKAD ve 
TRFMA, Öncelikli Olarak Pandemi Önlemlerine Yönelik Ortak 
Çalışmalar İçin İklimlendirme Teknik Kurulu Oluşturdu” baş-
lıklı açıklama, Termodinamik Dergisinde “TMMOB MMO ik-
limlendirme teknik kurulu oluşturdu” başlığıyla haber yapıldı.

02.06.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in TMMOB yasası değişikliği gi-
rişimleri üzerine Evrensel Gazetesine verdiği demeç, “Yö-
netmeliklere sahte mimar ve mühendisler türedi” başlığıyla 
haber yapıldı.

05.06.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Yanlış politikalar çevre 
ve toplum sağlığını tehdit ediyor” başlıklı açıklama, BirGün 
Gazetesinde “Çevre tahribatının sorumlusu sermaye” başlı-
ğıyla haber yapıldı.

08.06.2020
Odamız tarafından yayınlanan Türkiye’nin Enerji Görünümü 
2020 Oda Raporu, Dünya Gazetesinde “Enerjide dışa bağım-
lılık 30 yılda 20 puan arttı” başlığıyla haber yapıldı.

12/26.06.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Çevreyi Kirlettiği İçin 
Kapatılan Linyit Yakıtlı Santrallar Tekrar Devrede” başlıklı 
açıklama, BirGün Gazetesinde “Linyit yakıtlı santrallar tekrar 
devrede,” Eskişehir Sakarya Gazetesinde “Zehir saçan ter-
mik santrallar yeniden açıldı,” İzmir Dokuz Eylül Gazetesinde 
“Kurum’a santral sorusu: Kamu yararı var mı?” (14.06.2020) 
Yeni Yaşam Gazetesinde “Baca filtreleri takıldı mı?” Sözcü 
Gazetesinde (22.06.2020) “Santrallerin değerleri kamuoyuna 
açıklasın” ve (26.06.2020) Cumhuriyet Gazetesinde “Yeni-
den açılan termik santrallara ilişkin endişe büyüyor”  başlık-
larıyla haber yapıldı.

13/15.06.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Uzman Sekiz Kuruluşun 
ve TTB Üyesi Tabiplerin Katılımı ile Oluşan MMO İklimlen-
dirme Teknik Kurulu’nun Covid-19 Pandemisine Yönelik İlk 
Çalışması Olan AVM’lerde Pandemi Tedbirleri Metni Açıklan-
dı” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “AVM’de tehlike-
ye karşı taze hava şartı” ve (15.06.2020) İzmir Dokuz Eylül 
Gazetesinde “AVM’lerde salgın tedbirleri” başlıklarıyla haber 
yapıldı.

18/19.06.2020
Evrensel Gazetesinde “Ekonomik yıllık bazda yüzde 5-8 küçü-
lebilir” ve (19.06.2020) İzmir Dokuz Eylül Gazetesinde “Bün-
yesi zayıf ekonomide pandemi hasarı büyük” başlıklarıyla 
haber yapıldı. 

22.06.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “MMO İklimlendirme 
Teknik Kurulu Yeni Katılımlarla Daha da Büyüdü. Kurulun 
Covid-19 Pandemi Sürecine Yönelik Oteller ile Toplu Taşıma 
Araçlarında Pandemi Tedbirleri Üzerine Hazırladığı İki Yeni 
Metni İlgili Kurum/Kuruluşlar ve Kamuoyunun Dikkatine Su-
nuyoruz” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Kademeli 
mesai sistemi devreye sokulmalı”

26.06.2020
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Tükyılmaz’ın enerji 
fiyatları üzerine BirGün Gazetesine verdiği demeç, “Bu duru-
mun sebebi enerji ihaleleri” başlığıyla haber yapıldı.

29.06.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “MMO İklimlendirme 
Teknik Kurulu’nun Hazırladığı Okullar ve Kreşlerde Pandemi 
Tedbirleri Metnini İlgili Kurum/Kuruluşlar ve Kamuoyunun 
Dikkatine Sunuyoruz” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde 
“TMMOB okullar ve kreşlerde alınması gereken tedbirleri 
açıkladı. Hijyen ve mesafe eğitimi verilmeli” başlığıyla haber 
yapıldı.

12 Haziran 2020 BirGün
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Haziran 2020'de Webinar-Çevrimiçi Eğitimlere Katılım
Haziran ayı boyunca düzenlenen Webinar-Çevrimiçi 86 kişi katıldı.

Eğitimin Adı Eğitim Tarihi Verildiği Şube Katılımcı
Asansör Avan Proje Hazırlama 22-24 Haziran 2020 Ankara 10

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 29 Haziran -02 Temmuz 
2020 İzmir (Çevrimiçi Eğitim) 26

Asansör Yetkili Servis 16-19 Haziran 2020 Kayseri 14
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza 
Dönüşümü 26-28 Haziran 2020 Eskişehir 6

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
17-19 Haziran 2020 Denizli 15
18-20 Haziran 2020 Bursa 4
23-25 Haziran 2020 Diyarbakır 9

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulama 
Sınavı 01 Haziran 2020 Ankara 2

Eğitimin Adı Eğitim Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama
6-7 Temmuz 2020 Mersin 7 Temmuz 2020

10-12 Temmuz 2020 İstanbul (Çevrimiçi Eğitim) 13 Temmuz 2020

Asansör
8-10 Temmuz 2020 Mersin 10 Temmuz 2020
1-3 Temmuz 2020 Konya 3 Temmuz 2020

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 29 Haziran 2 Temmuz İzmir (Çevrimiçi Eğitim 3 Temmuz 2020

Asansör Yetkili Servis

7-10 Temmuz Samsun 10 Temmuz 2020
7-10 Temmuz 2020 Bursa 10 Temmuz 2020

30 Haziran-3 Temmuz 
2020 İstanbul 4 Temmuz 2020

Doğalgaz İç Tesisat
20-23 Temmuz 2020 Ankara (Çevrimiçi Eğitim) 24 Temmuz 2020
16-19 Temmuz 2020 İstanbul (Çevrimiçi Eğitim 20 Temmuz 2020
23-26 Temmuz 2020 Eskişehir 27 Temmuz 2020

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
17-19 Temmuz 2020 Mersin 20 Temmuz 2020
3-5 Temmuz 2020 Antalya 5 Temmuz 2020

Mekanik Tesisat
20-26 Temmuz 2020 Bursa 27 Temmuz 2020
13-19 Temmuz 2020 Denizli 20 Temmuz 2020

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi 7-12 Temmuz 2020 Kayseri 12 Temmuz 2020

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

4-5 Temmuz 2020 Adana 5 Temmuz 2020
16-17 Temmuz 2020 İzmir 17 Temmuz 2020
18-19 Temmuz 2020 Adana 19 Temmuz 2020
22-23 Temmuz 2020 Mersin 23 Temmuz 2020
23-24 Temmuz 2020 İzmir 24 Temmuz 2020
25-26 Temmuz 2020 Adana 26 Temmuz 2020

Şantiye Şefliği 11-13 Temmuz 2020 Edirne 13 Temmuz 2020

Temmuz 2020 Eğitimleri Programı
Temmuz ayında düzenlenecek olan eğitim programı aşağıda yer almaktadır. 

Programın güncel hali https://makina.mmo.org.tr/egitimler adresinden takip edilebilir.
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: HUKUKSUZLUĞA ALIŞMAYACAĞIZ!
DİSK-KESK-TMMOB ve TTB, iktidarın son günlerde gerçekleştirdiği antidemokratik uygulamalara ilişkin   
9 Haziran 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Etkileri hala devam eden küresel salgın nedeniyle toplu-
mun geniş kesimleri ekonomik ve sosyal sorunlarla bo-
ğuşurken, demokrasi ve hukuk dışı uygulamalarla, çevre 
ve doğa talanına dayalı, toplumsal gereksinimleri gözet-
meyen rant eksenli projelerle ülkemiz uçurumun kıyısına 
doğru sürüklenmeye devam ediyor.

Görevdeki belediye başkanlarının görevden alınarak yer-
lerine kayyum atanması, Belediyelerin başlattığı dayanış-
ma kampanyalarının paralel devlet olarak adlandırılarak 
sonlandırılması, anayasal meslek kuruluşlarının yasalarına 
müdahale edilerek etkisizleştirilmeye çalışılması, halkın 
oylarıyla parlamentoya seçilmiş kişilerin milletvekillerinin 
düşürülerek tutuklanması ve son olarak muhalif gazeteci-
lerin tutuklanması gibi uygulamalar ülkemiz demokrasisi 
adına utanç verici boyutlara ulaşmıştır.

Halk egemenliği anlayışını ortadan kaldıran, seçme ve se-
çilme hakkını yok sayan, basın özgürlüğünü ayaklar altına 
alan tüm bu girişimlerin karşısındayız!

Bilinmelidir ki, ülke tarihinin en büyük işsizlik dalgasının 
yaşandığı, hayat pahalılığının yaşanılamaz boyutlara ulaş-
tığı, halkın borç yükü altında ezildiği bir toplumsal ger-
çeklik ortada dururken, millet bahçesi açılışlarıyla, kredi 
reklamlarıyla, içi boş projelerle yaratılmak istenen sahte 
başarı hikâyelerinin hiçbir inandırıcılığı bulunmuyor.

Ülkeyi yönetenleri, bu ülkenin gerçek sorunlarıyla yüz-
leşmeye, anayasaya, hukuka ve halk iradesine saygı duy-
maya çağırıyoruz.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB

TMMOB YÖNETİM KURULU VE ODA BAŞKANLARI 
ORTAK TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak Toplantıları 6 Haziran ve 13 Haziran 2020 tarihinde 
“Haftalık Değerlendirme” gündemi ile çevirimiçi olarak gerçekleştirildi.

ToplantılaraTMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, Yü-
rütme Kurulu Üyeleri Tores Dinçöz, Mehmet Besleme, 
A. Ülkü Karaalioğlu, Niyazi Karadeniz, TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim Gül, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Bu-
rak Yener, Birkan Sarıfakıoğlu, Mehmet Çelik, Murat Fı-
rat, Cihan Dündar, Deniz Kimyon, Emre Fidan, Ayşegül 
Akıncı Yüksel, Mehmet Çelik,Ufuk Ataç, Yaşar Üzümcü, 
Cemalettin Küçükkatıldı. 

Oda Başkanları Hülya Küçükaras (BMO), Gazi İpek 
(EMO), Abdullah Zararsız (FMO), Feramuz Aşkın (Gemi 
Mak. İşl. MO), Salih Bostancı (GMO), Kemal Zeki Taydaş 
(Gıda MO), Orhan Kasap (HKMO), Emrah Kaymak (İÇ-
MİMO), Cemal Gökçe (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), 
Faruk İlgün (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yüksel 

(Maden MO), Yunus Yener (MMO), A. İrfan Türkkolu 
(Met. Malz. MO), Eyüp Muhcu (MO), Ayşegül Oruçkap-
tan (Peyzaj MO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Aykut Üstün 
(TMO), Baki Remzi Suiçmez (ZMO) katıldı.
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İşçilerin sendikal mücadelesinin önünü kesmek için ya-
pılmak istenen yasal düzenlemelere karşı 15-16 Haziran 
1970 tarihlerinde gerçekleştirilen büyük işçi eylemlerinin 
50. Yılını coşkuyla selamlıyoruz.

Yüzbinlerce işçinin sendikal hak ve özgürlüklerine sahip 
çıkmak, örgütlenme haklarını ve sendikalarını korumak 
için gerçekleştirdikleri bu direniş, üzerinden geçen 50 
yıla rağmen ülkemizdeki emek mücadelesinin en gör-
kemli direnişlerinden birisi olarak parlamaya devam et-
mektedir.

15-16 Haziran Direnişi, çalışma yaşamını sermayenin 
çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyen siyasal 
iktidara karşı işçi sınıfının çaresiz olmadığının en önemli 
göstergelerinden birisi olmuştur. 

Fabrikalardaki üretimi durdurarak yollara çıkan işçiler, 
yan yana geldiklerinde neleri başarabileceklerini dosta-
düşmana göstermişlerdir.

İşçilerin başlattıkları bu direniş şiddetle bastırılmak isten-
mesine, sıkıyönetim ilan edilmesine ve direnişe katılan 
işçilerin işsiz bırakılmakla tehdit edilmesine rağmen, dire-
niş başarılı olmuş, Anayasa Mahkemesi Meclis’ten geçen 
değişiklikleri iptal etmiştir.

15-16 HAZİRAN DİRENİŞİNİN 50. YILINI KUTLUYORUZ!
15-16 Haziran 1970 tarihlerinde gerçekleştirilen ve ülke tarihimizin en önemli işçi hareketlerinden biri olan 
direnişin 50. yılında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

Ülkemizdeki emek mücadelesi için ilham kaynağı olan 
15-16 Haziran Direnişi, hak arama mücadeleleri için 
olduğu kadar meclisteki çoğunluklarıyla antidemokratik 
yasalar çıkartmayı kendine hak gören iktidar sahipleri için 
de öğretici olmalıdır. 

Meclis çoğunluğu ne olursa olsun hiçbir iktidar, emekçi-
lerin hak ve özgürlerini, emeğin evrensel kazanımlarını 
ve emeğin çıkarlarını savunan örgütlü yapıları zorla or-
tadan kaldıramaz. Çoğunluk gücünün sahibi olmak, bu 
gücün keyfi ve antidemokratik bir toplumsal düzen inşa 
edilmesi için kullanılabileceği, toplumun örgütlü yapıla-
rının ortadan kaldırılması için kullanılabileceği anlamına 
gelmemektedir.

Bu ülkenin üretim gücünün, emek mücadelesinin parçası 
olarak mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler, 
alın terimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Örgütlü ya-
pılarımızı ve örgütlenme hakkımızı taviz vermeden ko-
ruyacağız.

Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz,

Yaşasın Emek ve Örgütlenme Mücadelemiz!

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB’Yİ ZAN ALTINDA BIRAKAN AÇIKLAMAYI KINIYORUZ
Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş tarafından 16 Haziran 2020 tarihinde “Özel 
Ağaçlandırma Alanları” hakkında Facebook üzerinden yapılan ve çeşitli internet sitelerinde yer alan açıklamada 
TMMOB’ye karşı kullanılan gerçek dışı ifadeler üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz  
17 Haziran 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş 
tarafından 16 haziran 2020 tarihinde “Özel Ağaçlandırma 
Alanları” hakkında Facebook üzerinden yapılan ve çeşitli 
internet sitelerinde yer alan açıklamada TMMOB’yi ilişkin 
ifadelerini şaşkınlık ve üzüntü ile karşıladık. 

Durmuş’un açıklamasında yer alan “Buradan TMMOB’yi 
de uyarıyorum, size bağlı bir odanın mesleğe ihanetine 
sessiz kalamazsınız” ifadelerini, kurumsal kimliğimize yö-
nelik haddini aşan bir saldırı olarak görüyoruz.

23 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ağaç-
landırma Yönetmeliği’ne ilişkin değerlendirmelerde bulu-
nan sendika başkanının neden TMMOB’yi uyarma ihtiyacı 
hissettiğini anlamış değiliz.

TMMOB 6235 sayılı yasayla kurulan ve bünyesinde mü-
hendis, mimar ve şehir plancısı Odalarını barındıran bir 
meslek teşekkülüdür. Yasaya göre Odalarımızın her biri 
kamu tüzel kişiliği statüsündedir. 

TMMOB’nin Odaların kendi meslek alanlarında yürüt-
tükleri faaliyetler konusunda yasalarla verilmiş bir yaptı-
rım yetkisi bulunmamaktadır.

TMMOB’nin ormanlarımızın amaç dışı kullanılması, or-
manlık alanların rant eksenli politika ve uygulamalarla 

tahrip ve talanına karşı yürüttüğü kararlı mücadele tüm 
ülke kamuoyunca bilinmektedir. 

Kaz Dağlarından Cerattepe’ye, Munzur Vadisinden Acar-
lar Longozuna, Kuzey ormanlarından Akdeniz bölgesin-
deki ormanlara kadar yanlış proje ve uygulamaların kar-
şısında bilimsel, teknik ve hukuksal olarak yürüttüğümüz 
mücadele ortadadır.

Hal böyleyken Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çıkarttığı 
“Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği” ve bu konuda Orman 
Mühendisleri Odası’nın tutumu üzerinden TMMOB’yi 
zan altında bırakacak şekilde “TMMOB’yi uyarıyoruz” 
içerikli bir açıklama yapmak en hafif deyimiyle ya bilgisiz-
likten kaynaklıdır ya da hedef saptırma amaçlıdır.

Orman-İş sendikasını tepkisini söz konusu uygulamanın 
sorumlusu olan Tarım ve Orman Bakanlığı ve siyasi ik-
tidara yöneltmeye, yıllardır ısrarla izlediği bilimden, top-
lumdan, ülke zenginlik ve kaynaklarının korunmasından 
yana mücadele çizgisi nedeniyle bu kesimlerin hedefinde 
olan TMMOB’nden özür dilemeye davet ediyoruz.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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BARO BAŞKANLARININ “SAVUNMA YÜRÜYÜŞÜNÜ” 
DESTEKLİYORUZ!

Baro Başkanlarının Ankara’ya doğru başlattıkları “Savunma Yürüyor” eylemlerini desteklemek için TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 19 Haziran 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Salgın, işsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk gibi ciddi top-
lumsal sorunlarla yüz yüze olduğumuz bu günlerde, hal-
kın acil sorunlarına çözüm üretemeyen siyasal iktidar, 
tüm itirazlarımıza rağmen meslek kuruluşları yasasını 
gündemde tutmaya devam ediyor.

Anayasada tanımlanan görevlerini yapabilmek, kamu-
sal sorumluluklarını yerine getirebilmek için özerk sta-
tülerini ve işleyişlerini korumak zorunda olan meslek 
kuruluşlarını hükümete bağlı yapılara dönüştürmek ve 
işlevsizleştirmek için yapılmak istenen bu değişiklikler, 
ülkemizin öncelikleriyle ve çıkarlarıyla uyuşmamaktadır.

Meslek kuruluşlarımızın var oluş gerekçeleriyle çelişen, 
anayasaya aykırı bu değişiklik girişimlerinin karşısındayız. 
Birliklerimizin demokratik işleyişinin, kamusal gücünün 
ve toplumcu duruşunun ortadan kaldırılmasına yönelik 
her türlü girişime karşı mücadele edeceğimizi bir kez 
daha yineliyoruz.

Bu doğrultuda, “illerde birden fazla baro kurulması”, 
“seçim sisteminin değiştirilmesi”, “avukatların hak ve 
yetkilerinin sınırlandırılması”na yönelik yapılmak istenen 
düzenlemelere karşı Baro Başkanlarının farklı illerden 

Ankara’ya doğru başlattıkları “Savunma Yürüyor” eylem-
lerini destekliyoruz.

Meslek kuruluşlarının ve meslek mensuplarının görüş ve 
önerilerini dikkate almayan, ülke menfaatleriyle uyuşma-
yan, birliklerimizi iktidar güdümlü yapılara dönüştürmek 
isteyen anti-demokratik girişimlere derhal son verilmeli-
dir. Ülkemizin, halkımızın, mesleklerimizin ve meslektaş-
larımızın çözüm bekleyen sorunlarıyla yüzleşilerek ortak 
çözümler geliştirilmelidir.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Meslek kanunlarında yapılmak istenen antidemokratik 
değişikliklere karşı çıkmak için Ankara’ya yürüyen Baro 
Başkanlarının polis zoruyla engellenerek şehir girişinde 
alıkonulmalarını kınıyoruz.

Anayasamıza göre herkes, önceden izin almadan, barışçıl 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. 
Hiç kimsenin, Anayasa’da açık biçimde yer alan bu hakkın 
kullanılmasını keyfi biçimde engelleme yetkisi bulunmamaktadır.

BARO BAŞKANLARINA YÖNELİK ENGELLER DERHAL 
KALDIRILSIN

Baro Başkanları tarafından başlatılan Savunma Yürüyüşü’nün Ankara girişinde  
polis tarafından engellenmesi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından  

22 Haziran 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Baro başkanlarının şehre girişleri ve Anıtkabir’e ziyaretle-
ri önündeki engel derhal kaldırılmalıdır. 

İnsan hak ve özgürlüklerini keyfi biçimde sınırlandırmaya 
yönelik baskıcı uygulamalara derhal son verilmelidir.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı



TMMOB’den

21bülten 265
temmuz 2020

ÇALIŞANLARIN EMEKLERİNE EL KONULMASINA  
İZİN VERMEYECEĞİZ!

Kıdem Tazminatı’nın kaldırılarak “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” adı altında gasp edilmesi girişimlerine ilişkin 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 23 Haziran 2020 tarihinde basın açıklaması 
yapıldı.

Ülkemizde ne zaman ekonomik kriz yaşansa hükümetin 
ilk aklına gelen çözüm, emekçilerin birikimlerine göz dik-
mek oluyor. Üretime değil, yurt dışı kaynaklı sıcak paraya 
dayanan ekonomimizin ihtiyacı olan sıcak para sağlanma-
dığında, çalışanların ücretlerine çeşitli isimler altında el 
koyuluyor. Bugünlerde hükümetin “İstihdam Kalkanı” adı 
altında gündeme getirdiği “Tamamlayıcı Emeklilik Siste-
mi” de emekçilerin kıdem tazminatına el koymaya yöne-
lik girişimlerinden birisidir.

İşçinin işyerinde çalışması karşılığında, çalışırken hak ka-
zandığı ve işyerinden ayrılırken aldığı bir ücret olarak kı-
dem tazminatı, emekçilerin uzun yıllar içinde kazandığı 
ve hukuki güvenç altına aldığı bir haktır. İşçinin alınteri ve 
gelecek güvencesi olan bu hak, uzun zamandan beri işve-
renler, IMF-Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar ve 
sağ iktidarlar tarafından hedef gösterilmektedir. Hayat-
larımızı kabusa çeviren neoliberal politikaların en önemli 
adımlarından birisi “Kıdem Tazminatının Fona Dönüştü-
rülmesi” projesidir.

Neoliberal politikaların toplumu ne denli savunmasız bı-
raktığını, neoliberal politikalar uyarınca sağlık ve sosyal 
güvenlik sistemlerini özelleştiren ülkelerin salgın döne-
minde yaşadıkları çaresizliği hepimiz artık daha yakından 
biliyoruz. Bütün bunları bile bile, emekçilerin güvencesi-
ni ellerinden almak istemek kelimenin gerçek anlamıyla 
emek düşmanlığıdır.

Her ne isim altında olursa olsun, emekçilerin alınterini 
gasp edecek, çalışanları güvencesizleştirecek, esnek is-
tihdam biçimlerini yaygınlaştıracak, işsizliği artıracak, 
ücretlerin düşmesine neden olacak uygulamalara sessiz 
kalmayacağız. 

Kıdem Tazminatı hakkının ortadan kaldırılmasına, çalı-
şanların emeklerine el konulmasına izin vermeyeceğiz.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MESLEKTAŞIMIZ, YOL ARKADAŞIMIZ 
ARİN ZÜMRÜT DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!

Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız Arin Zümrüt’ün de aralarında 
bulunduğu kadınların serbest bırakılması için TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından 28 Haziran 2020 
tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Hemen her güne bir hak gaspı ile uyanıyoruz. Kendisin-
den farklı düşünen tüm kesimlere saldıran siyasal iktidar 
muhalif kadınlara yönelik saldırılarını giderek artırıyor.

Kadın derneklerine saldırılarak, kadın mücadelesi veren, 
“makbul olmayan” kadınlar gözaltına alınarak adeta tüm 
kadın hareketine gözdağı vermeye çalışılıyor. Ancak ka-
dınların mücadelesi susmuyor, susmayacak.

Pandemi sürecinde kadın işsizliği %45.3’e yükseldi. Ev 
içerisinde ücretlendirilmeyen iş yükü kadınlar için daya-
nılmaz boyutlara ulaştı. 

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile 6284 sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun hükümleri askıya alındı ve kadına yönelik erkek 
şiddeti arttı.

İnfaz düzenlemesi ile pandemi sürecinde siyasi tutuk-
lu ve hükümlüler içeride tutulurken kadınlara yönelik 
suçlardan dolayı tutuklu olan kişiler serbest bırakıldı. 
LGBTI+’lara karşı nefret söylemleri devam etti.

Siyasi iktidar ülkemizin imzacısı olduğu uluslararası anlaş-
maları da hiçe sayarak tüm bu hak ihlallerine, kadın kıyı-
mına, kadın emeği sömürüsüne gözlerini ve kulaklarını 

kapadı. Daha da fenası kadın derneklerine ve bu dernek-
lerin aktivistlerine saldırılarını sürdürdü. 

26 Haziran günü sabahın erken saatlerinde Diyarbakır’da 
aralarında Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 
Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız Arin Zümrüt’ün de 
bulunduğu pek çok kadın aktivist gözaltına alındı. 

Arin, TMMOB içerisinde birlikte mücadele yürüttüğü-
müz bir kadın yol arkadaşımızdır.

Hukuksuz olarak gözaltına alınan arkadaşımız astım has-
tasıdır. Pandemi sürecindeki bu gözaltı sağlığı için de cid-
di bir tehdit oluşturmaktadır.

Öte yandan, yine aynı gün gözaltına alınan kadın hakları 
aktivistleri işkenceye maruz bırakılmıştır. İşkence bir in-
sanlık suçudur. 

Başta meslektaşımız Arin Zümrüt olmak üzere, haksız 
yere gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızın derhal serbest 
bırakılmasını, işkencenin durdurulmasını ve işkence zanlı-
larının derhal tespit edilerek yargılanmasını talep ediyoruz.

Yaşasın Kadın Dayanışması.

 
TMMOB Kadın Çalışma Grubu



TMMOB’den

23bülten 265
temmuz 2020

KANAL İSTANBUL PROJESİ’NE KARŞI DOĞAMIZI VE HALKIMIZI 
SAVUNMAYA DEVAM EDİYORUZ!

Kanal İstanbul Projesi kapsamında hazırlanan “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planı”nda 26 Haziran 2020 tarihinde yapılan değişikliğe ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından 28 Haziran 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Toplumun geniş kesimlerinin özellikle de İstanbul’da 
yaşayanların yoğun itirazlarına rağmen, Kanal İstanbul 
Projesi ilerlemeye devam ediyor. Karantina döneminde 
yapılan ihaleleriyle büyük tepki çeken proje kapsamında, 
kanalın çevresindeki tarım alanlarına kurulacak “Yenişe-
hir” için Çevre Düzeni Planı Değişikliği 26 Haziran 2020 
tarihinde askıya çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23 Aralık 2019’da onay-
ladığı “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı”na yapılan yoğun itirazlar üzerine ya-
pılan bu değişiklik, ne yazık ki itirazların neredeyse hiçbiri 
dikkate almamıştır.

TMMOB ve bağlı bileşenleri olarak 23 Aralık 2019 ta-
rihli Çevre Düzeni Planı’na yaptığımız itirazların teme-
linde, söz konusu projenin şehircilik ilkelerine ve kamu 
yararına aykırı olduğu esası yatmaktaydı. Projenin esasına 
ilişkin bu itirazlarımızı görmezden gelerek yapılan hiçbir 
düzeltme ve yenileme, projeyi daha uygulanabilir kılma-
yacaktır.

Nitekim yaptığımız ilk incelemelerde, yapılan değişiklik-
lerin, projenin yarattığı tehditleri ortadan kaldırılmadığı, 
bilakis, tahribatın detayını kurallara bağlayan yıkıcı, dö-
nüştürücü yeni ek hükümlerin getirildiği görülmektedir.  

Yeni yayınlanan değişiklikte, kanal projesi üzerinde ilave 
bir köprü/geçiş, bu köprü-geçiş alanlarının çevresinin 
özel proje alanı olarak değişikliği ve kanalın Karadeniz 
bağlantı alanına dönük kıyı alanında değişiklikler göze 
çarpmaktadır. Bu değişikliklerin her biri, yeni çevresel ve 
kentsel riskler yaratmaktadır.

TMMOB olarak daha önceki süreçlerde olduğu gibi, bu 
plan değişikliği için de gereken bilimsel çalışmaları titiz-
likle yaparak gerekli itirazlarımızı sunacak ve açacağımız 
dava ile hukuki süreci yeniden başlatacağız.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, yandaş kesimlere ve 
uluslararası sermayeye kentsel rant alanları yaratmayı 
amaçlayan Kanal İstanbul Projesi, büyük ölçekli bir ekolo-
jik tahribat ve yıkım projesidir. Bu proje ile sulak alanlar, 
su-deniz sistemleri, tarım alanları, mera alanları, orman 
alanları, korunması gerekli nitelikli alanlar ile bölgenin 
sahip olduğu flora ve fauna, hassas ekolojik değerler ve 
ilişkiler, iklim özellikleri yok edilme tehdidi altındadır. 

Bilimin ve aklın gereklerine, doğanın ve insanlığın sağlığı-
na, her türden hukuki mevzuata ve kamu çıkarına aykırı olan 
Kanal İstanbul Projesi’ne karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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G ü n c e

Haziran 
2020

Günce

1 Haziran Pazartesi
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Havacılık Mühendisi Selçuk Soylu'nun Türk Hava-
cılık ve Uçak Sanayii AŞ'deki görevinden uzaklaştırılması 
ile ilgili olarak Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ye-
ner "Odamızın Başkan Vekili Havacılık Mühendisi Selçuk 
Soylu’yu Görevinden Uzaklaştıran TUSAŞ Yönetimi Ne-
yin Peşinde?" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

2 Haziran Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak 
Toplantısı online olarak gerçekleştirildi.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Evrensel 
Gazetesi'ne meslek kuruluşları yasasının değiştirilmesi gi-
rişimi hakkında bir yazı yazdı.

4 Haziran Perşembe
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü nedeniyle "Yanlış Politikalar Çevre 
ve Toplum Sağlığını Tehdit Ediyor" başlıklı basın açıkla-
ması yaparak Odamızın görüşlerini kamuoyu ile paylaştı

6 Haziran Cumartesi
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak 
Toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

9 Haziran Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

11 Haziran Perşembe
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Çevreyi 
Kirlettiği İçin Kapatılan Linyit Yakıtlı Santrallar Tekrar 
Devrede başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

12 Haziran Cuma
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu tarafından hazırla-
nan AVM'lerde Pandemi Tedbirleri Metni yapılan online 
basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı.

13 Haziran Cumartesi
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak 
Toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

15 Haziran Pazartesi
Odamız çatısı altında sekiz uzman kuruluş ve TTB 

üyesi tabiplerin katılımıyla kurulan MMO İklimlendirme 
Teknik Kurulu’na Ege Soğutma Sanayicileri İş Adamları 
Derneği (ESSİAD) de katıldı. ESSİAD iki üyesiyle kurul 
çalışmalarına katkı sunacak.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 15-16 Ha-
ziran 1970'de gerçekleştirilen büyük işçi direnişinin 50. 
yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

16 Haziran Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

17 Haziran Çarşamba
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-
yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı Sanayinin 
Sorunları bülteninin 60’ncısını, COVID-19’un ekonomi-
deki tahribatına, önlemlerin yetersizliği ve güven soru-
nuna ayırdı.

22 Haziran Pazartesi
TMMOB MMO İklimlendirme Teknik Kurulu'nun, 
Covid-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı “Otellerde 
Pandemi Tedbirleri” ve “Toplu Taşıma Araçlarında Pan-
demi Tedbirleri” metni, Kurulda yer alan dokuz meslek 
kuruluşunun başkanlarının katılımıyla yapılan online basın 
açıklaması ile kamuoyu ile paylaşıldı.

23 Haziran Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

28 Haziran Pazar
Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim 
Kurulu üyesi arkadaşımız Arin Zümrüt’ün de aralarında 
bulunduğu kadınların serbest bırakılması için TMMOB 
Kadın Çalışma Grubu tarafından basın açıklaması yapıldı.

29 Haziran Pazartesi

TMMOB MMO İklimlendirme Teknik Kurulu'nun, 
Covid-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı “Okullar ve 
Kreşlerde Pandemi Tedbirleri” metni yapılan online 
basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşıldı. 

30 Haziran Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 
Sivas’ta Madımak Otelinde gericiler tarafından gerçek-
leştirilen katliamın yıldönümünde Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener bir basın açıklaması yaptı.



TEOMAN ÖZTÜRK’Ü ANIYORUZ

“.... Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme 
yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin 
ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için “ her çabayı güçlendirerek 
sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız...”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 1973-1980 yılları 
arasında başkanlığını yapan ve emekten, halktan yana mühendislik 

anlayışının yaratılmasında ve örgütlenmesinde büyük çaba harcayan 
Teoman Öztürk’ü ölümünün 26. yıldönümünde  

saygı ve özlemle anıyoruz.



TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
48. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Oda 48. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri, çoğunluklu olarak 15-16 Ağustos 2020 tarihlerinde saat: 
10:00’da Meşrutiyet Caddesi No:19/4 Kızılay-Çankaya-Ankara adresindeki Makina Mühendisleri Odası’nda; 
çoğunluk sağlanamadığı durumda ise çoğunluksuz olarak Genel Kurul 22 Ağustos 2020 tarihinde 
saat 10:00’da, Seçimler ise 23 Ağustos 2020 tarihinde saat: 09:30’da TMMOB Teoman Öztürk 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde (Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 Yenimahalle-Ankara) 
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 Seçmi

• TMMOB Genel Kuruluna Katılacak Delegelerin Seçimi

tmmob
makina mühendisleri odası




