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GENEL KURULUMUZ TOTALİTER İKTİDARA KARŞI 
CUMHURİYETÇİ, LAİK, DEMOKRATİK, HALKÇI,  
TOPLUMCU/KAMUCU BİR YANIT OLACAKTIR

18-19 Nisan’da yapmamız gereken Oda 48. Olağan 
Genel Kurulu’nu Covid-19 salgını nedeniyle ertelemek 
zorunda kaldığımız biliniyor. Bu duruma karşın Nisan 
ayındaki Danışma Toplantısı, Nisan ayında yayınladı-
ğımız 47. Dönem Çalışma Raporu Taslağı, 2 Mayıs’ta 
586 Genel Kurul delegesinin katılımı ile internet üze-
rinden yaptığımız Büyük Delege Buluşması ve diğer 
birçok çevrimiçi toplantı ile örgütlülüğümüzün iradesi, 
bilgilenme gerekliliklerini ve Oda çalışmalarının kesin-
tiye uğramamasını sağladık. 

Şimdi yoğun bir çalışma dönemini geride bırakırken 
biriktirdiğimiz demokratik değerler doğrultusunda ge-
leceğe doğru bir adım daha atıyoruz. 

Dünya’da ve Ülkemizdeki gelişmeleri, bu gelişmelerin 
ülkemiz, halkımız, mesleğimiz, meslektaşlarımız üze-
rindeki etkilerini Genel Kurul’da hep birlikte değerlen-
direcek, Şube Genel Kurulları ve Oda çalışmalarında 
dile getirilen görüşleri harmanlayacağız. 

Daha güçlü bir Oda ve üreten, sanayileşen, kalkınan, 
hakça bölüşen bir Türkiye için söz üstüne söz koya-
cak, önümüzdeki dönemin çalışmalarının çerçevesini 
belirleyecek; Oda ve TMMOB organlarında görev ala-
cak arkadaşlarımızı seçeceğiz. 

Genel Kurulumuz emperyalizme, kapitalizme/neoli-
beralizme, sömürüye, faşizme, gericiliğe, savaş çığırt-
kanlığına karşı birlik, mücadele, dayanışma ve demok-
rasi platformu olacaktır. 

Genel Kurul ve seçimlerimiz, totaliter iktidara karşı 
cumhuriyetçi, laik, demokratik, halkçı, toplumcu/ka-
mucu bir yanıt olacaktır. 

Barolara yönelik yapılan düzenleme bizler için uyarıcı 
olmalı ve gerekli hazırlıklarımızı bütün örgütümüzde 
yapmalıyız. Genel Kurul sonrası yeni çalışma dönemi-
nin en acil görevlerinden biri budur. 

Mesleki sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirmek 
için, örgütlülüğümüzü güçlendirici, saldırılara kar-
şı birlik içinde hazırlıklı olmayı, mesleki uygulama ve 
kamusal hizmet niteliğimizi yükseltmeyi sürekli olarak 
gündemimizde tutmalıyız. 

Hiçbir siyasi gücün arka bahçesi olmayan bağımsız tu-
tum ile örgütsel varlık ve ilkelerimizi koruyan duru-
şumuzu uyum içinde sürdürmek, örgütlülüğümüzün 
devamını her koşulda sağlamakla yükümlüyüz. 

Genel Kurulumuzun bu yöndeki irade beyanı son de-
rece önemlidir. 

  * * *

11 Temmuz 2020 tarihi, 1973-1980 döneminin unu-
tulmaz TMMOB Başkanı sevgili Teoman ÖZTÜRK’ün 
aramızdan ayrılışının 26. yıldönümü idi. 

Teoman ÖZTÜRK, antiemperyalist, sömürü ve zulüm 
karşıtı halkçı, toplumcu mühendislik mimarlık gelene-
ğini arkadaşlarıyla birlikte oluşturarak bizlere devre-
den bir ağabeyimiz ve öncümüzdü. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kendisini mücadele ar-
kadaşlarıyla birlikte anıt mezarının başında sevgiyle, 
saygıyla andık. 

İnanıyoruz ki 48. Olağan Genel Kurulumuz O’nun 
bizlere devrettiği mücadeleci geleneği sürdürecek ka-
rarlar alacak ve TMMOB’yi geleceğe taşımada üzerine 
düşen sorumluluğu kararlılıkla üstlenecektir. 

Genel Kurul’da buluşmak üzere bütün üyelerimize 
esenlikler diliyoruz. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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48. OLAĞAN GENEL KURUL DELEGELERİNE MEKTUP
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 22-23 Ağustos 2020 tarihlerde yapılacak olan 48. Olağan Genel 
Kurul ile ilgili olarak bir mektup gönderdi.

Sayın Delegemiz,

Bilindiği üzere 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde Şube genel 
kurullarımız, Odamızın ve mesleğimizin saygınlığına 
yakışır bir biçimde tamamlanmış; yıllarca emek vererek 
büyüttüğümüz demokratik mevzinin korunması gerektiği 
bir kez daha teyit edilmiştir. Bu sonucun alınmasında 
katkısı bulunan bütün sorumlu, örgütlü üyelerimize 
teşekkür ediyoruz.

Şimdi önümüzde Covid-19 Pandemisi nedeniyle 
ertelenen 48. Olağan Oda Genel Kurulumuz var. Genel 
Kurul ve seçimleri 22–23 Ağustos tarihlerinde 
Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi 
ve Sosyal Tesisi’nde (Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. 
Sokak No: 6 Yenimahalle-Ankara) yapılacaktır. Genel 
Kurul 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da, 
seçimler ise 23 Ağustos 2020 Pazar günü saat 09.30-
17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Odamız 47. çalışma döneminde faaliyetlerini, genel 
kurulun önüne koyduğu, dönem içerisinde örgüt içi 
paylaşımlarla zenginleştirdiği Çalışma Programına ve 
Çalışma İlkelerine uygun olarak yürütmüştür. 

Odamız bütün örgütlü gücünü meslek ve uzmanlık 
alanlarımızla bağlantılı olarak toplumun sağlık ve 
güvenliğini artırıcı yönde seferber etmiş, meslek 
alanlarımızla ilgili görüş ve önerileri yetkililere iletmiş, 

kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirmeye 
çalışmıştır. 

Üyelerimiz, mesleki denetim yetkilerimiz, örgütlülüğümüz 
ve kamu/toplum çıkarları açısından bütün olumsuzluklara 
karşı çıkılmıştır. 

Sömürü ve rant politikalarına karşı ülkemiz, sanayimiz ve 
mühendislik çıkarları hassasiyetle savunulmuştur. 

Odamız iktidarın antidemokratik uygulamalarına karşı 
kamusal üretim-kamusal hizmet ve kamusal denetimden; 
meslekten, emekten, demokrasiden, barıştan, adaletten, 
hukukun üstünlüğünden yana tutumunu kararlılıkla 
sürdürmüştür.

Sayın Delegemiz,

Cumhuriyet, demokrasi ve laikliğe düşmanlığın yayıldığı, 
toplumun kutuplaştırıldığı; mühendislik meslek alanlarının 
daraltıldığı, mesleki denetim yetkilerimizin sınırlandığı, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
yasalarının değiştirilme çalışmalarının yapıldığı koşullarda 
toplanacak olan Genel Kurulumuz oldukça önem 
taşımaktadır.

Saygılarımızla

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ TRDizin’DE
Endüstri Mühendisliği Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında dizinlenen dergiler arasına girmiştir.

Dergimizde yayımlanan makaleler, Üniversitelerarası 
Kurul Başkanlığı tarafından Doçentlik Başvuru Şartları'nın 
"Ulusal Makale" maddesinde "ULAKBİM tarafından 
taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale" 
tanımı ile değerlendirme kapsamındadır.

Dergimiz ayrıca geçtiğimiz yıl, EBSCO, Index Copernicus, 
ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Root Indexing, 
ResearchBib (Academic Resource Index), BASE 
(Bielefeld Academic Search Engine), ISRA (International 
Society for Research Activity), SOBIAD uluslararası veri 
tabanlarında kabul almış idi.

Bu yıl ayrıca SCI (Science Citation Index Expanded), 
DOAJ (Directory of Open Access Journals), DRJI 
(Directory of Research Journals Indexing), SIS (Scientific 
Indexing Services), OAJI (Open Academic Journal 
Index), ISI (International Scientific Indexing), WorldCat 
uluslararası dizin ve platformlara başvurular yapılmaya 
devam etmektedir.

Editörler Kurulu’nda yurt dışı üye mevcut olup 
“Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ne göre 
hakemli ve “Uluslararası Dergi” özelliğindedir. Dergide 
yayımlanan tüm makaleler teşvik kapsamına girmektedir.

Dergimiz hakkında ayrıntı bilgi için web sayfası: https://
www.mmo.org.tr/yayin-turu/endustri-muhendisligi-dergisi

Makale göndermek için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/
endustrimuhendisligi

Tanıtım broşürü: https://www.mmo.org.tr/kitaplar/
endustri-muhendisligi-dergisi-tanitim-brosuru

*TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında güncel olarak 
dizinlenen dergilerin listesine http://cabim.ulakbim.gov.
tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/ adresinden 
erişim sağlanmaktadır.

TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 2020 
SUNUMUNUN İNGİLİZCE ÇEVİRİSİ YAYINLANDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma 
Grubu tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Görünümü 
Raporu, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 ve 2020 yıllarında 
Oda tarafından yayınlandı.

Grup tarafından hazırlanan ve sürekli güncellenen 
Türkiye Enerji Görünümü  Sunumu, çok sayıda  panel, 
kongre, sempozyum vb. etkinlikte sunuldu, Oda web 
sitesinde yayınlandı.

Sunumun Mayıs 2020‘de Oda web sitesinde  yayınlanan 
son versiyonundan hareketle kısaltılmış bir düzenlemesi, 
Sunumu da hazırlayan Enerji Çalışma Grubu Başkanı 

Oğuz Türkyılmaz, Enerji Çalışma Grubu Üyesi Orhan  
Aytaç ve Enerji Çalışma Grubu danışmanı Yusuf Bayrak  
tarafından İngilizceye çevrildi ve İngilizce bir duyuru ile 
kamuoyuna duyuruldu ve web sitesine yüklendi.

Tamamen gönüllülük, işbirliği ve dayanışma temelinde 
hazırlanan Türkiye Enerji Görünümü Raporu 2020, yine 
aynı gönüllülük ve imece  esasıyla  bölüm yazarları, oda  
üye ve  yöneticileri  tarafından İngilizceye çevriliyor. 

Çevirisi sonuçlanan bölümler yayın hazırlıkları 
sonuçlandıktan sonra önümüzdeki haftalarda MMO web 
sitesinde yayınlanacak.
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HASTANELERİN KLİMA VE HAVALANDIRMA TESİSATLARINDA 
ALINACAK PANDEMİ ÖNLEMLERİ

İklimlendirme Teknik Kurulu’nun, Covid-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı “Hastanelerin Klima ve Havalandırma 
Tesisatlarında Alınacak Önlemler” metni, Kurulda yer alan dokuz meslek kuruluşunun başkanlarının katılımıyla 
1 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen online basın toplantısı ile açıklandı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası bünyesinde iklim-
lendirme/tesisat ve tesis yönetimi üzerine dokuz meslek 
kuruluşu ve hekim dostlarımızın katılımıyla oluşturduğu-
muz İklimlendirme Teknik Kurulu’nun çalışmaları hızla 
sürüyor.

Haziran ayı içinde açıkladığımız AVM’lerde Pandemi 
Tedbirleri, Otellerde Pandemi Tedbirleri, Karayolu Top-
lu Taşıma Araçlarında Pandemi Tedbirleri, Okullar ve 
Kreşlerde Pandemi Tedbirleri metinlerinin ardından bu-
gün Hastanelerin Klima ve Havalandırma Tesisatlarında 
Alınacak Önlemler metnini açıklıyoruz.

ESSİAD, ISKAV, İSKİD, MMO, 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 çalışmala-
rı binalarda durum tespiti, askeri ve lojistik yapılar, spor 

tesisleri-yüzme havuzları, fabrika ve endüstriyel tesisler, 
düğün salonu-restoran-disco ve barlarda pandemi ted-
birleri üzerine sürmektedir. Kurulun alt komisyonlarında 
süren bu çalışmalar tamamlanınca 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 oluşturulmasına yöneliktir.

Açıklamamızın ekinde bulunan Hastanelerin Klima ve 
Havalandırma Tesisatlarında Alınacak Önlemler metni-
nin toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere tüm ilgililer-
ce eksiksiz olarak uygulanmasını diliyoruz.

HASTANELERİN KLİMA VE HAVALANDIRMA 
TESİSATLARINDA ALINACAK PANDEMİ 
ÖNLEMLERİ METNİNE ODA WEB SİTEMİZDEN 
ERİŞEBİLİRSİNİZ. 
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LUNAPARKLARDA KAMUSAL PERİYODİK DENETİM 
YAPILMALIDIR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, “6 Temmuz’da Açılacak Lunaparklarda Kamusal 
Periyodik Denetim Yapılmalıdır” başlıklı bir açıklama yaptı.

Yaz aylarında birçok ailenin çocuklarını lunaparklara 
götürdüğünü biliyoruz. Fakat içinde bulunduğumuz Co-
vid-19 Pandemi koşulları, 6 Temmuz’da açılacak olan lu-
napark ve tematik parkların kullanımına dair çok özel bir 
hassasiyet gerektiriyor. 

Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve uzman hekimle-
rin uyarıları doğrultusunda maske kullanımı, fiziki mesafe 
ve temizliğin sağlanması yanı sıra çocuklarımızın daima 
göz önünde olması gerekmektedir. 

Pandemi koşullarında bu tür kalabalık yerlerin az sayıda 
insanın bulunduğu yerlerden, toplu bulunulan kapalı alan-
ların açık alanlardan, yüksek sesle konuşmamıza neden 
olan gürültülü yerlerin sakin yerlerden daha fazla risk 
oluşturduğu gözetilmelidir. 

Diğer yandan söz konusu lunaparklar dahil hiçbir yerin 
pandemi koşulları gözetilerek tasarlanıp işletilmediği ve 
çocukların bizlere göre çevredeki nesnelerle elleriyle 
daha çok temas kurdukları, birbirleri ile kolayca sıcak iliş-
kilere girdikleri gözetilerek azami dikkat gösterilmelidir.

Uzmanlık alanlarımızla bağlantılı teknik açıdan ise luna-
parklar ve benzeri eğlence tesislerindeki ekipmanların 

periyodik bakım ve onarımları ile işletme testlerinin se-
zon öncesinde mutlaka yapılmış olması gerekmektedir. 
Bu gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediği, kamusal 
nitelikli üçüncü ve bağımsız bir teknik göz tarafından ya-
pılmalıdır. 

İşletme personelinin de pandemi açısından koruyucu 
ekipman kullanması, eğitilmiş ve denetlenmiş olması ge-
rekmektedir. Ancak mühendislik tasarımı olan, yüzlerce 
hareketli parça ve güvenlik aksamları ile devasa kons-
trüksiyonlar olan ekipmanların güvenlik aksamlarının pe-
riyodik test ve kontrollerinin uzman makina mühendisle-
ri tarafından yapılması gereği ihlal edilmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ülke 
genelindeki yaygın örgütlülüğümüz ve yetişmiş  teknik 
personelimiz ile lunaparklardaki makinelerin sağlıklı ve 
güvenli kullanımına yönelik periyodik kontrollerinin ya-
pılması için kamusal sorumluluk ile görev almaya hazır 
olduğumuzu belirtmek isteriz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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OFİSLERDE ALINMASI GEREKLİ PANDEMİ TEDBİRLERİ
İklimlendirme Teknik Kurulu’nun Covid-19 Pandemisi Dolayısıyla Hazırladığı Ofislerde Pandemi Tedbirleri 
Metni 6 Temmuz 2020 tarihinde yapılan online basın toplantısı ile açıklandı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası bünyesinde iklim-
lendirme/tesisat ve tesis yönetimi üzerine dokuz meslek 
kuruluşu ve hekim dostlarımızın katılımıyla oluşturduğu-
muz İklimlendirme Teknik Kurulu’nun çalışmaları hızla 
sürüyor.

Haziran ayından itibaren açıkladığımız AVM’lerde Pande-
mi Tedbirleri, Otellerde Pandemi Tedbirleri, Karayolu 
Toplu Taşıma Araçlarında Pandemi Tedbirleri, Okullar 
ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri, Hastanelerin Klima ve 
Havalandırma Tesisatlarında Alınacak Önlemler metinle-
rinin ardından bugün Ofislerde Pandemi Tedbirleri met-
nini açıklıyoruz.

ESSİAD, ISKAV, İSKİD, MMO, 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 çalışmala-
rı binalarda durum tespiti, askeri ve lojistik yapılar, spor 
tesisleri-yüzme havuzları, fabrika ve endüstriyel tesisler, 
düğün salonu-restoran-disco ve barlarda pandemi ted-

birleri üzerine sürmektedir. Kurulun alt komisyonlarında 
süren bu çalışmalar tamamlanınca 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 oluşturulmasına yöneliktir. 

Bu çerçevede Ağustos ayı sonunda okulların açılmasına 
yönelik kararın yeniden gözden geçirilmesi ve AVM’ler 
ile büyük işyerlerinin işletme şartlarının daha önce yaptı-
ğımız açıklamalar doğrultusunda kontrol edilmesi gerek-
tiğini önemle belirtmek isteriz.

Açıklamamızın ekinde bulunan Ofislerde Pandemi Ted-
birleri metninin toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere 
tüm ilgililerce eksiksiz olarak uygulanmasını diliyoruz.

OFİSLERDE ALINMASI GEREKLİ PANDEMİ 
TEDBİRLERİ METNİNE ODA WEB SİTEMİZDEN 
ERİŞEBİLİRSİNİZ.

ARİN ZÜMRÜT ARKADAŞIMIZI SERBEST BIRAKIN
Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu üyesi Arin Zümrüt’ün gözaltına alınması ile ilgili olarak  

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener,16 Temmuz 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

26 Haziran’da Diyarbakır’da siyasetçiler ve emek ve 
meslek örgütleri yöneticileri, sabah 04.00’te evleri bası-
larak gözaltına alınmış ve aralarında Diyarbakır Şubemi-
zin Yönetim Kurulu üyesi Arin Zümrüt’ün de bulunduğu 
sekiz kişi tutuklanmıştır.

Tüm muhalif kesimlere yönelik baskı, gözaltı, tutukla-
maları sistematik olarak uygulayan iktidar hukuk dışı bir 
şekilde Anayasal demokratik eylemleri kriminalize et-
mektedir.

Yetkililere sesleniyoruz: Arin Zümrüt arkadaşımız 
mühendislik mesleğini icra eden Şube yöneticisi bir ar-
kadaşımızdır ve hukukun temel ilkelerinden biri olan ma-

sumiyet karinesi gereğince derhal serbest bırakılmalıdır. 
Anayasal hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik 
saldırı ve baskılara son verilmelidir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, demokrasi, 
adalet, barış, özgürlükler, emek ve mesleki dayanışma-
dan yana çizgisiyle antidemokratik hukuk dışı uygulama-
lara karşı mücadelenin asli bir unsurudur. Bu çerçevede 
yarın (17 Temmuz) Diyarbakır’da saat 08.00’de başlaya-
cak olan 48 saatlik Adalet ve Özgürlük Nöbeti ile daya-
nışmamızı ifade ederiz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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YOLCU TERMİNALLERİ VE MEVCUT BİNALARDA PANDEMİ 
TEDBİRLERİ

İklimlendirme Teknik Kurulu’nun, Covid-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı “Gar Binaları, Otobüs Terminalleri 
ve Deniz Ulaşım Yolcu Salonları Pandemi Tedbirleri” ve “Mevcut Binalarda İklimlendirme Havalandırma 
Sistemlerinin İşletme ve Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler Prosedürü” metinleri ile “Kapalı 
Alanların İklimlendirme Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi” konulu sunum, Kurulda yer alan on 
meslek kuruluşunun başkanlarının katılımıyla 14 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen online basın toplantısı 
ile kamuoyu ile paylaşıldı.

İklimlendirme Teknik Kurulumuz Covid-19 
Pandemisinden Hareketle Toplum Sağlığına 
Yönelik Seri Üretime Devam Ediyor 
Kamu İdareleri Öneri ve Uyarılarımıza Kulak 
Vermelidir

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) bünyesinde 
oluşturduğumuz, iklimlendirme/tesisat ve tesis yönetimi 
üzerine kuruluşların yer aldığı, en son Klinik Mikrobiyo-
loji Uzmanlık Derneği/KLİMUD’un katılımıyla on meslek 
kuruluşu ve hekim dostlarımızı kapsayan İklimlendirme 
Teknik Kurulu’nun çalışmalarının ürünü olan üç yeni 
çalışmayı kamuoyuna sunuyoruz. Daha önce açıkladığı-
mız AVM’lerde Pandemi Tedbirleri; Otellerde Pandemi 
Tedbirleri; Karayolu Toplu Taşıma Araçlarında Pandemi 
Tedbirleri; Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri; 
Hastanelerin Klima ve Havalandırma Tesisatlarında Alı-
nacak Önlemler; Ofislerde Pandemi Tedbirleri metinle-
rinin ardından bugün Gar Binaları, Otobüs Terminalle-
ri ve Deniz Ulaşım Yolcu Salonları Pandemi Tedbirleri 
metni ile Mevcut Binalarda İklimlendirme Havalandır-
ma Sistemlerinin İşletme ve Bakım Yönünden Alınması 
Gereken Genel Tedbirler Prosedürü’nü ve 7 ayrı Ek’ini 
ekte sunuyoruz. Online basın toplantımızda açıklanacak 
bu metinler yanı sıra Kapalı Alanların İklimlendirme Sis-
temlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi konulu bir 
sunum da yapılacaktır. Çalışmalarımızın toplum sağlığına 
katkıda bulunmak üzere tüm ilgililerce değerlendirilip ek-
siksiz olarak uygulanmasını diliyoruz.

MMO İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmaları askeri ve 
lojistik yapılar, spor tesisleri-yüzme havuzları, fabrika ve 
endüstriyel tesisler, düğün salonu-restoran-disco ve bar-
larda pandemi tedbirleri üzerine sürmektedir. Kurulun 
alt komisyonlarında süren bu çalışmalar tamamlanınca 
ayrıca paylaşılacaktır. Covid-19 Pandemisinin dünya ve 
ülkemizi uzun bir süre etkileyeceği gerçeğinden hareket-

le gündemimize aldığımız bu bir dizi çalışma, ilgili mekan-
lardaki mevcut eksiklikler ile yanlış bilgi ve uygulamaların 
giderilerek sağlıklı, güvenli ortamlar oluşturulmasına yö-
neliktir.

Bu noktada önemle belirtmez isteriz, salgınla mücadele-
de yeterli ve güçlü adımlar atılmamaktadır. 21 Mart’taki 
açıklamamızda belirttiğimiz “salgın ülkemizde de hızlı ya-
yılma aşamasına gelmiştir. Bu nedenle bütün ekonomik 
yaşamın durdurulması seçeneği gecikmeksizin değer-
lendirmeye alınmalıdır” yaklaşımı birçok sorumlu çevre 
tarafından da dile getirilmiş ancak dikkate alınmamış ve 
sözü edilen “normalleşme” adımları da çok erken ve top-
lum sağlığını tehdit eder şekilde gündeme gelmiştir. Türk 
Tabipleri Birliği, uzman bilim insanları, bizler gibi kamusal 
sorumluluk sahibi meslek örgütleri ve halkın uyarıları göz 
ardı edilmiştir. Aynı şekilde Ağustos ayı sonunda okulla-
rın açılmasına yönelik kararın yeniden gözden geçirilme-
si istemleri de duymazdan gelinmektedir. Bu gerçekliğe 
karşın bizler mesleki sorumluluğumuz gereğince bilimsel 
teknik çalışmalarımızı dost örgüt ve uzmanlarla sürdürüp 
tüm kamu idareleri ve ilgili tesisler/işletmelerce uygulan-
mak üzere kamuoyuna sunmaya devam edeceğiz.

Halkımızı bu zorlu süreçte bilim çevrelerinin uyarılarını 
dikkate almaya; maske, fiziki mesafe, temizlik kurallarına 
titizlikle uymaya, açık olsun kapalı olsun toplu bulunulan 
alanlardan sakınmaya çağırıyoruz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

YOLCU TERMİNALLERİ VE MEVCUT BİNALARDA 
PANDEMİ TEDBİRLERİ METNİNE ODA WEB 
SİTEMİZDEN ERİŞEBİLİRSİNİZ.
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ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ
İklimlendirme Teknik Kurulu’nun Covid-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı “Endüstriyel Tesislerde Pandemi 
Tedbirleri” metni, Kurulda yer alan on meslek kuruluşunun başkanlarının katılımıyla 20 Temmuz 2020 tarihinde 
yapılan online basın toplantısı ile açıklandı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) bünyesin-
de oluşturduğumuz, iklimlendirme/tesisat, tesis yöneti-
mi, klinik mikrobiyoloji kuruluşlarından oluşan ve hekim 
dostlarımızı kapsayan İklimlendirme Teknik Kurulu’nun 
yeni bir çalışmasını ekte kamuoyuna sunuyoruz.

Daha önce açıkladığımız AVM’lerde Pandemi Tedbirleri; 
Otellerde Pandemi Tedbirleri; Karayolu Toplu Taşıma 
Araçlarında Pandemi Tedbirleri; Okullar ve Kreşlerde 
Pandemi Tedbirleri; Hastanelerin Klima ve Havalandır-
ma Tesisatlarında Alınacak Önlemler; Ofislerde Pandemi 
Tedbirleri, Gar Binaları, Otobüs Terminalleri ve Deniz 
Ulaşım Yolcu Salonları Pandemi Tedbirleri; Mevcut Bina-
larda İklimlendirme Havalandırma Sistemlerinin İşletme 
ve Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler 
Prosedürü ve Kapalı Alanların İklimlendirme Sistemleri-
nin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi çalışmalarının ar-
dından bugün Endüstriyel Tesislerde Pandemi Tedbirleri 
metnini açıklıyoruz.  

MMO İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmaları askeri ve 
lojistik yapılar, spor tesisleri-yüzme havuzları, düğün sa-

lonu-restoran-disco ve barlarda pandemi tedbirleri üze-
rine sürmektedir. Kurulun alt komisyonlarında süren bu 
çalışmalar tamamlanınca ayrıca paylaşılacaktır.

 
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE PANDEMİ 
TEDBİRLERİ METNİNE ODA WEB SİTEMİZDEN 
ERİŞEBİLİRSİNİZ.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) bünyesin-
de oluşturduğumuz, iklimlendirme/tesisat, tesis yöneti-
mi, klinik mikrobiyoloji kuruluşlarından oluşan ve hekim 
dostlarımızı kapsayan İklimlendirme Teknik Kurulu’nun 
yeni bir çalışmasını daha açıklıyoruz.

Daha önce açıkladığımız AVM’lerde Pandemi Tedbirleri; 
Otellerde Pandemi Tedbirleri; Karayolu Toplu Taşıma 
Araçlarında Pandemi Tedbirleri; Okullar ve Kreşlerde 
Pandemi Tedbirleri; Hastanelerin Klima ve Havalandır-
ma Tesisatlarında Alınacak Önlemler; Ofislerde Pandemi 
Tedbirleri, Gar Binaları, Otobüs Terminalleri ve Deniz 

HAVAALANLARI TERMİNAL VE İŞLETME BİNALARINDA 
PANDEMİ TEDBİRLERİ

İklimlendirme Teknik Kurulu’nun Covid-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı “Havaalanları Terminal ve İşletme 
Binalarında Pandemi Tedbirleri” metni, Kurulda yer alan on meslek kuruluşunun başkanlarının katılımıyla  

27 Temmuz 2020 tarihinde yapılan online basın toplantısı ile açıklandı.

Ulaşım Yolcu Salonları Pandemi Tedbirleri; Mevcut Bina-
larda İklimlendirme Havalandırma Sistemlerinin İşletme 
ve Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler 
Prosedürü ve Kapalı Alanların İklimlendirme Sistemle-
rinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi; Endüstriyel 
Tesislerde Pandemi Tedbirleri çalışmalarının ardından 
bugün Havaalanları Terminal ve İşletme Binalarında Pan-
demi Tedbirleri metnini ekte bilgilerinize sunuyoruz.

HAVAALANLARI TERMİNAL VE İŞLETME 
BİNALARINDA PANDEMİ TEDBİRLERİ METNİNE 
ODA WEB SİTEMİZDEN ERİŞEBİLİRSİNİZ.
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DEMİRYOLU POLİTİKALARININ OLMAZSA OLMAZI KAMU 
İŞLETMECİLİĞİ VE MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNE GEREKEN 

ÖNEMİN VERİLMESİDİR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 41 yurttaşımızın ölümüne, 81 yurttaşımızın yaralanmasına yol açan 
Pamukova “kazası/cinayeti”nin  16. yıldönümünde 21 Temmuz 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaparak 
yetkilileri tekrar göreve çağırdı.

2004 yılında meslek kuruluşları ve uzmanların uyarılarına 
karşın başlatılan yüksek hızlı tren (YHT) seferleri sonucu 
22 Temmuz 2004 tarihinde 41 yurttaşımızın ölümüne, 81 
yurttaşımızın yaralanmasına yol açan Pamukova “kazası/
cinayeti” halen hafızalardadır. Bu, ne ilk ne de son “kaza” 
olmuştur. 2018 yılında Tekirdağ Çorlu’da 25 kişinin ölü-
müne 348 kişinin yaralanmasına ve Ankara’da sinyalizas-
yon eksikliği nedeniyle 3’ü makinist 9 kişinin ölümüne 47 
kişinin yaralanmasına yol açan “kazalar”sı akla ilk gelen 
olaylardır. Konvansiyonel hatlar ve YHT hatlarında bu-
lunan sorunlar ile TCDD’nin yeniden yapılandırılması 
uygulamaları kazaların başlıca nedenidir ve Türkiye’deki 
ölümlü tren kazaları dünya ortalamasının yaklaşık üç katı 
üzerindedir.

Demiryolu işletmeciliği yatırımdan bakıma, yenilenme-
ye, personele, eğitime, yeni hatların kurgulanmasına 
dek merkezi bir kamusal planlamayı gerektirir. Ancak 
serbestleştirme ve TCDD’nin yeniden yapılandırılması 
uyarınca kurum parçalanmış, altyapı ve işletmecilik bö-
lünmüş, kamu hizmeti anlayışı yerine piyasacı yaklaşım 
benimsenmiştir. Mühendislik hizmetleri ve kriterleri ile 
teknik mükemmellik yaklaşımı terk edilmiş, altyapı ile ba-
kım, sinyalizasyon, elektrifikasyon yatırımları ihmal edil-
miştir. Bakım atölyeleri kapatılarak azaltılmış, taşınmazlar 
ve limanlar satılmaya başlanmıştır. Kurumun meslek lise-
si, basım ve dikimevleri, çamaşırhaneleri, eczaneleri ka-
patılmış, hastaneleri elden çıkarılmış, birçok istasyon ve 
atölye kapatılmış ya da işlevsizleştirilmiş, birçok hizmet 
taşeronlardan alınmaya başlanmıştır. Güvencesiz çalışma 
biçimleri yaygınlaşmış, azaltılan personelle çok iş çıkarma be-
nimsenmiş, siyasi ve ehil olmayan kadrolaşma yaygınlaşmıştır. 

Resmi plan ve programlarda artık özel sektör tren iş-
letmeciliğinin geliştirilmesi ve Türkiye Demiryolu Ulaş-
tırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunu çer-
çevesinde özel sektörle birlikte demiryolu piyasası 
oluşturulmasına yönelik ikincil mevzuat çalışmalarından 
söz edilir olmuştur.

Diğer yandan demiryollarının 1950’lerden itibaren ka-

rayolu ağırlıklı ulaşım politikaları nedeniyle ikinci plana 
itildiğini belirtmeliyiz. 1950’de karayolu yolcu taşımacılığı 
oranı yüzde 49,9; günümüzde yüzde 88,9’dur. Karayolu 
yük taşımacılığı da yüzde 17,1’den yüzde 88,4’e çıkmıştır. 
Demiryolu yolcu taşımacılığı oranı ise 1950’deki yüzde 
42,2’den yüzde 1’e; demiryolu yük taşımacılığı da yüzde 
55,1’den yüzde 4,1’e gerilemiştir.

Oysa doğru bir demiryolu politikası kamu işletmeciliği, 
kamusal hizmet perspektifi, mühendislik disiplinlerine 
önem verilmesi, yük ve yolcu taşımada ağırlığın demir-
yollarına verilmesi, ehil/liyakatli kadro bir politikası, ula-
şımın tamamının kombine taşımacılıkla bütünlüklü bir 
şekilde planlanması, maliyet, arazi, kullanım ömrü, gü-
venlik, enerji verimliliği, çevre gibi asli unsurlara dayan-
ması gerekir. Bu çerçeve içinde ulaşım güvenliğini etkile-
yen bütün hatların onarılması, “kaza”larda önemli rolleri 
bulunan elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimleri-
nin ivedilikle karşılanması; hizmet dışı bırakılan bakım-ta-
mir atölyeleri ve bütün tesislerin yeniden işlevli kılınması; 
TCDD’nin parçalanarak işlevsizleştirilmesi, siyasi kadro 
atamaları ve her düzeydeki uzman kadro kıyımına/sürgü-
nüne son verilmesi gerekir. Doğru bir demiryolu ulaşımı 
politikasına ancak böylece ulaşabiliriz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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TRAFİK KAZALARI/CİNAYETLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN  
KAMUSAL ARAÇ TEKNİK DENETİMLERİ YAPILMALIDIR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan bir otobüsün bariyerlere 
çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre ikisi sürücü, dördü asker olmak üzere altı kişinin hayatını 
kaybettiği, 10 askerin de ağır yaralı olduğu trafik kazası ile ilgili 28 Temmuz 2020 tarihinde bir açıklama yaptı.

Dün Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan bir otobü-
sün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirleme-
lere göre ikisi sürücü, dördü asker olmak üzere altı kişi-
nin hayatını kaybettiği, 10 askerin de ağır yaralı olduğu bir 
trafik kazası olmuştur. Öncelikle bu elim kazada yaşamını 
yitiren yurttaşlarımızın yakınlarının acısını paylaşıyor, ya-
ralılara acil şifalar diliyoruz.

Motorlu araçlar konusunda uzman faaliyetler yürüten, 
mevzuatlara göre tasarım ve üretiminde bulunan makina 
mühendisleri ve onların meslek örgütü Makina Mühen-
disleri Odası (MMO) olarak bu tür ölümcül “kazaları/
trafik cinayetlerini” azaltmak için bazı teknik önerileri be-
lirtmek istiyoruz.

Özellikle belirtmek isteriz ki denetim kamusal bir görev-
dir. Piyasanın ve kişilerin inisiyatifine bırakılamaz ve gün-
delik siyasetin parçası olmamalıdır.

Öncelikle araçların bakımının yetkin bir şekilde yapılması 
gerekir. Araçların fren, balata, lastik, ön takım, elektrik 
sistemi, hidrolik sistemi, motor yağı, soğutma suyu sevi-
yesi vb. konulardaki bakımları yetkili veya yetkin servis-
lerde mutlaka yapılmalıdır. 

Diğer yandan yürürlükte olan “Araçların İmal, Tadil ve 
Montajı Hakkında Yönetmelik”te tanımlanmış olan M2 
ve M3 kategorisi yani yolcu taşımaya yönelik sürücü dı-
şında sekizden fazla oturma yeri olan araçlarda zorunlu 
olan “Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri” periyodik 
olarak kontrol edilmeli ve sistemin etkinliğini halen sür-
dürüp sürdürmediği denetlenmelidir. 

Bugün AB ülkelerinin birçoğunda, örneğin Almanya’da 
otobüsler yılda üç defa, kamyonlar yılda bir defa olmak 
üzere, Araç Muayene Periyodunun dışında ve eğitilerek 
belgelendirilmiş makina mühendisleri tarafından ara de-
netime tabi tutulmaktadır. 

Araçların bakımları ancak odalarınca belgelendirilmiş 
teknik personel eliyle yetkili servislerce yapılmalı ve takip 
edilebilir olmalıdır, hiçbir şekilde aracın bütünlüğünü bo-
zucu parça değişimi yapılmamalıdır. 

Ülkemizde bu veya benzer bir uygulama hayata geçiril-
mediği müddetçe ne yazık ki kazalara “kader” demeye 
devam edilecek ve yaşamını yitirenlerin sayıları hep fazla 
olacaktır.

Bu tür kazaların ve toplu ölümlerin önlenmesi için, başta 
yetkililer olmak üzere herkesi aklın ve bilimin kurallarını 
uygulamaya çağırıyoruz. 

Araçlara yönelik kamusal denetimin mutlaka yapılması 
gereklidir. Odamız bu denetimlerin bir parçası olmaya 
hazırdır. 

Mutlaka yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılmalı; ticari 
araçların periyodik bakım, enerji tasarrufu, sürücü eği-
timi, güvenli bakım ve parça kullanımı gibi konularda 
MMO tarafından eğitilerek sertifika almış “Araç Teknik 
Denetim Mühendisleri”ne denetim yetkisi verilmeli ve ti-
cari araçlar iki muayene arasında en az üç kez özel olarak 
kamusal denetimden geçirilmelidir. 

Ayrıca ifade etmek isteriz ki bu salgın döneminde İlgi-
li Bakanlıkların talimatları yanında MMO İklimlendirme 
Teknik Kurulunun toplu taşım araçları için önerileri dik-
kate alınmalıdır. 

Odamız kamusal denetim alanında yapılacak hertürlü dü-
zenlemeye katkı vermeye ve verilecek hertürlü görevi 
yerine getirmeye hazırdır.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Temmuz 2020
Odamız tarafından yayınlanan Türkiye’nin Enerji Gö-
rünümü Raporu 2020, Termodinamik Dergisinde 
“TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Türkiye’nin 
Enerji Görünümü Raporu yayımlandı” başlığıyla haber 
yapıldı. 

01.07.2020
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu’nun Covid-19 Pande-
misi dolayısıyla yaptığı “Okullar ve Kreşlerde Pandemi 
Tedbirleri” başlıklı açıklama, Ankara Başkent Gazete-
sinde “MMO’dan okul ve kreşlerde pandemiye karşı 
alınması gereken tedbirler” başlığıyla haber yapıldı.

04.07.2020
Oda Enerji Çalışma Grubu Üyesi Orhan Aytaç’ın filtresiz 
çalışan santrallerle ilgili verdiği demeç, Ankara Başkent 
Gazetesinde “Santraller yine filtresiz mi çalışıyor?” baş-
lığıyla haber yapıldı.

06.07.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in lunaparkların açılmasıyla 
ilgili verdiği demeç, Fox TV Ana Haber, Halk TV Hafta 
Sonu Haber ve Ulusal Kanal Gün Ortası Haber Program-
larında haber yapıldı.

07.07.2020
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu’nun Covid-19 Pande-
misi dolayısıyla yaptığı “Ofislerde Pandemi Tedbirleri” 
başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Ofislerde pan-
demi tedbirleri: Asansör değil, merdiven kullanılmalı” 
ve Ankara Başkent Gazetesinde “Okullar kesinlikle açıl-
mamalı” başlıklarıyla haber yapıldı.

15/16.07.2020
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu’nun Covid-19 Pande-
misi dolayısıyla yaptığı “Yolcu terminalleri ve mevcut 
binalarda pandemi tedbirleri” başlıklı açıklama, BirGün 
Gazetesinde “Asansörlerde taşınan insan sayısı azaltıl-
malı” ve (16.07.2020) İzmir 9 Eylül Gazetesinde “Ma-
kina Mühendisleri Odası’ndan uyarı geldi” başlıklarıyla 
haber yapıldı.

21.07.2020 
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu’nun Covid-19 Pande-
misi dolayısıyla yaptığı “Endüstriyel Tesislerde Pande-
mi Tedbirleri” açıklaması BirGün Gazetesinde “Ofislerde 
merdiven değil asansör kullanılmalı” başlığıyla haber 
yapıldı.

22.07.2020
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu’nun Covid-19 Pande-
misi dolayısıyla yaptığı “Ofislerde Pandemi Tedbirleri” 
başlıklı açıklama, Halk TV Günaydın Türkiye Programın-
da haber yapıldı.

22.07.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Demiryolu politi-
kalarının olmazsa olmazı kamu işletmeciliği ve mühen-
dislik disiplinlerine gereken önemin verilmesidir” baş-
lıklı açıklama, Artı TV Gün Başlıyor Programında haber 
yapıldı.

22/23.07.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Demiryolu politika-
larının olmazsa olmazı kamu işletmeciliği ve mühendis-
lik disiplinlerine gereken önemin verilmesidir” başlıklı 
açıklama, BirGün Gazetesinde “16 yıl geçti, TCDD’de 
değişen bir şey yok,” Karar Gazetesinde “Rayda 16 
yıldır yeni bir şey yok” ve (23.07.2020) Yeni Yaşam 
Gazetesinde “Tren kazalarında dünyayı 3’e katladık” 
başlıklarıyla haber yapıldı.

29.07.2020
Odamız tarafından yayınlanan Türkiye’nin Enerji Görü-
nümü Raporu 2020, Cumhuriyet Gazetesinde “Kabarık 
fatura tüketimi düşürdü” başlığıyla haber yapıldı.
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Trafik kazaları/ci-
nayetlerini önlemek için kamusal araç teknik denetim-
leri yapılmalıdır” başlıklı açıklama, Ankara Güçlü Ana-
dolu Gazetesinde “MMO’dan Mut’taki kazaya ilişkin 
açıklama” ve Haberci Gazetesinde “KazalarI önlemek 
için denetim şart” başlıklarıyla haber yapıldı.
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22 Temmuz 2020 BirGün 1 Temmuz 2020 Ankara Başkent

23 Temmuz 2020 Yeni Yaşam

22 Temmuz 2020 Karar

29 Temmuz 2020 Cumhuriyet
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Temmuz 2020'de Eğitimlere Katılım
Temmuz ayı boyunca düzenlenen Eğitimlere 270 kişi katıldı.

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

Programın güncel hali https://makina.mmo.org.tr/egitimler adresinden takip edilebilir.

Eğitimin Adı Eğitim Tarihi Verildiği Şube Katılımcı

Asansör Avan Proje Hazırlama
06-07 Temmuz 2020 Mersin 12
10-12 Temmuz 2020 İstanbul 7
24-27 Temmuz 2020 İstanbul 13

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
20-23 Temmuz 2020 Diyarbakır 29
20-23 Temmuz 2020 İstanbul 10

Asansör Yetkili Servis
07-10 Temmuz 2020 Samsun 10
07-10 Temmuz 2020 Bursa 9
21-24 Temmuz 2020 Samsun 10

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 20-23 Temmuz 2020 Ankara 14

Periyodik Kontrol Muayene Personeli

04-05 Temmuz 2020 Adana 12
18-19 Temmuz 2020 Adana 15
16-17 Temmuz 2020 İzmir 13
23-24 Temmuz 2020 İzmir 13
22-23 Temmuz 2020 Mersin 11

Şantiye Şefliği
11-13 Temmuz 2020 Edirne 26
25-27 Temmuz 2020 Diyarbakır 27

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
03-05 Temmuz 2020 Antalya 12
17-19 Temmuz 2020 Mersin 3

Mekanik Tesisat
13-19 Temmuz 2020 Denizli 16
20-26 Temmuz 2020 Bursa 8

Eğitimin Adı Eğitim Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Yetkili Servis

04-07 Ağustos 2020 Bursa 8 Ağustos 2020
7-10 Ağustos 2020 İstanbul 11 Ağustos 2020
13-16 Ağustos 2020 Kocaeli 16 Ağustos 2020
20-23 Ağustos 2020 Eskişehir 23 Ağustos 2020
20-23 Ağustos 2020 Diyarbakır 23 Ağustos 2020
24-27 Ağustos 2020 Adana 27 Ağustos 2020

Mekanik Tesisat
10-16 Ağustos 2020 Denizli 17 Ağustos 2020
20-27 Ağustos 2020 İstanbul 27 Ağustos 2020
24-30 Ağustos 2020 Denizli 31 Ağustos 2020

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi 07-16 Ağustos 2020 Konya 16 Ağustos 2020
Asansör 14-16 Ağustos 2020 Ankara 16 Ağustos 2020
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 24-27 Ağustos 2020 İzmir 27 Ağustos 2020
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) 27-29 Ağustos 2020 Eskişehir 29 Ağustos 2020

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

08-09 Ağustos 2020 Bursa 9 Ağustos 2020
13-14 Ağustos 2020 Denizli 14 Ağustos 2020
15-16 Ağustos 2020 Adana 16 Ağustos 2020
20-21 Ağustos 2020 Kocaeli 21 Ağustos 2020

Şantiye Şefliği
12-14 Ağustos 2020 Samsun 14 Ağustos 2020
18-20 Ağustos 2020 Eskişehir 20 Ağustos 2020
29-31 Ağustos 2020 Bursa 31 Ağustos 2020

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
28-31 Ağustos 2020 İstanbul 31 Ağustos 2020

30 Ağustos-3 Eylül 2020 İzmir 4 Eylül 2020
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu 10-13 Ağustos 2020 İzmir 14 Ağustos 2020
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 21-22 Ağustos 2020 İstanbul 22 Ağustos 2020
Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 22-23 Ağustos 2020 Ankara 29 Ağustos 2020
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27. YILINDA SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK!
2 Temmuz 1993’te yaşanan Sivas Katliamı’nın 27. yılında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından basın açıklaması yapıldı.

1993 yılında Sivas’ta dördüncüsü düzenlenen Pir Sultan 
Abdal Kültür Şenliği’ne katılan aydın, sanatçı ve edebi-
yatçıların kaldıkları otelin yakılarak 35 kişinin öldürülme-
si, ülkemizin en trajik katliamlarından birisi olarak tari-
he geçti. Katliamın 27. Yılında kaybettiklerimizi özlemle 
anıyor, katliamı gerçekleştiren gerici-faşist linç güruhunu 
lanetliyoruz.

Başta alevi yurttaşlarımız olmak üzere hepimizin içinde 
derin yaralar açan katliam, farklı inançları ve kimlikleri 
düşmanlaştıran, toplumu kutuplaştıran bir anlayışın ürü-
nüdür. Dolayısıyla katliamla hesaplaşmak, sadece katliamı 
gerçekleştiren kişilerin cezalandırılmasıyla değil, Sivas’ta 
ve daha pek çok farklı yerde gerçekleştirilen benzeri 
katliamlara zemin hazırlayan karanlık anlayışın toplumsal 
temellerinin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür.

Ne yazık ki, aradan geçen 27 yılda, katliamı gerçekleşti-
renler hukuk önünde hak ettikleri cezayı almadıkları gibi, 
katliama zemin hazırlayan anlayışın temelleri de ortadan 

kaldırılamadı. Bu anlayış, toplumsal barışımızın, kültürel 
çeşitliliğimizin, bir arada yaşam arzumuzun üzerine kara-
basan gibi çökmeye devam ediyor.

Toplumun farklı kesimlerini birbirine karşı kışkırtan, 
farklı yaşam tarzlarını hedef gösteren bu tek tipçi anlayışa 
karşı mücadele etmek, huzurlu bir toplum ve aydınlık bir 
gelecek isteyen hepimizin görevidir. 

Dinci gericiliğin, faşizmiz ve ırkçılığın toplumumuzu sü-
rüklediği nefret bataklığına saplanmamak için eşitlikçi, 
özgürlükçü ve demokratik bir ülke için mücadele etmeye 
devam edeceğiz.

Kimsenin düşünceleri, inançları ve yaşam tarzları nede-
niyle katledilmediği aydınlık bir Türkiye dileğiyle, 2 Tem-
muz 1993’te Sivas’ta kaybettiklerimizi bir kez daha saygı 
ve özlemle anıyoruz.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, Yürütme 
Kurulu Üyeleri Tores Dinçöz, Mehmet Besleme, A. Ülkü 
Karaalioğlu, Niyazi Karadeniz, TMMOB Genel Sekreteri 
Dersim Gül, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Burak Yener, 
Birkan Sarıfakıoğlu, Mehmet Çelik, Murat Fırat, Cihan 
Dündar, Deniz Kimyon, Emre Fidan, Ayşegül Akıncı Yük-
sel, Mehmet Çelik,Ufuk Ataç, Yaşar Üzümcü, Cemalet-
tin Küçük, 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 Kay-
mak (İÇMİMO), Cemal Gökçe (İMO), Şevket Demirbaş 
(JFMO), Hüseyi Alan (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan 

TMMOB YÖNETİM KURULU VE ODA BAŞKANLARI ORTAK 
TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak Toplantısı,  
4 Temmuz ve 23 Temmuz 2020 tarihlerinde ile çevirimiçi olarak gerçekleştirildi.

Yüksel (Maden MO), Yunus Yener (MMO), A. İrfan 
Türkkolu (Met. Malz. MO), Eyüp Muhcu (MO), Ayşegül 
Oruçkaptan (Peyzaj MO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Aykut 
Üstün (TMO), Baki Remzi Suiçmez (ZMO) katıldı
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İŞ CİNAYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMA YAŞAMINA 
VE İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TÜM DÜZENLEMELER GÖZDEN 

GEÇİRİLMELİDİR
Sakarya Hendek’te bulunan havai fişek fabrikasında yaşanan ve 7 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 7 temmuz 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

3 Temmuz 2020 tarihinde, Sakarya’nın Hendek İlçesin-
de bulunan “Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası”nda 
yaşanan patlamada, 7 işçi hayatını kaybetti, yüzlerce işçi 
yaralandı. Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı, 
yaralanan işçilere acil şifalar diliyoruz.

Aynı fabrikada 2009 yılından bu yana gerçekleşen beşinci 
patlama sonrasında, işletmesini “Avrupa’nın en güvenli 
havai fişek fabrikası” olarak tanımlayan fabrika sahibi Ya-
şar Coşkun ifadeye bile çağrılmadı. Fabrikanın sorumlu 
müdürü, 2 ustabaşı ile bir süre önce işyerindeki iş güven-
liği uzmanlığı görevinden istifa etmiş olup, işyerinden ay-
rılmak için ihbar süresinin dolmasını bekleyen iş güvenliği 
uzmanı ise tutuklandı.

Fabrikada yaşanan patlamaya ilişkin raporumuz, bölge-
de bulunan TMMOB birimlerinin ve TMMOB Kocaeli 
İl Koordinasyon Kurulumuzun incelemelerinin ardından 
kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ülkemizde günde ortalama 5 işçi iş cinayetlerinde ha-
yatını kaybediyor. İşyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliğini 
sağlamakla yükümlü olan, işverenlerin ifadesinin alınması 
gerekliliği bile hissedilmezken, hemen her olayda, iş gü-
venliği uzmanları tutuklanıyor. 7 işçinin hayatını kaybetti-
ği Sakarya’daki havai fişek fabrikası işverenin de ifadesine 
başvurulmamasının yanında, özel ilgiye de tabi tutuldu. 
Ülkeyi yönetenler tarafından “mağdur kişi” konumuna da 
sokuldu. Daha cenazeler kaldırılmamışken “korundu”. 
İşverenin üyesi olduğu işveren örgütü tarafından verilen 
“moral yemeği” ne ait resimler sosyal medyada paylaşıldı.

Ülkemizde çalışma yaşamı özellikle, 4857 sayılı İş Ka-
nunu, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile dü-
zenlenmiştir. 2012 yılında kabul edildiği halde bazı mad-
deleri halen yürürlüğe girmemiş olan 6331 sayılı İş Sağlığı 
Güvenliği Kanunu’nun kabul edildiği günlerde siyasi ikti-
dar, “iş sağlığı güvenliğinde yeni dönem” olarak duyur-
muştu, ancak yeni dönemde işçi ölümleri azalmıyor, artıyor.

Sessiz kaldıkça, iş kazası, ölümler olağanmış gibi ya da 
iş kazalarını önleme sorumluluğu iş güvenliği uzmanının 
yetkisindeymiş gibi davrandıkça iş kazaları önlenemez. 
6331 sayılı yasanın TBMM’de görüşülmeye başladığı dö-
nemden beri söylediğimiz gibi, “böyle gitmeyeceği”ni an-
lamak zorundayız. Önlem alma yetkisi olmayan iş güven-
liği uzmanlarını iş cinayetlerinden sorumlu tutmak, “çöpü 
halının altına süpürmek”tir. İş kazaları “kader” değildir, 
ölümler işin “fıtratı”nda yoktur. 

Ölümler işyerlerinde meydana geliyor, işverenlere “ne-
den oldu” sorusu bile sorulmuyor. Çalışma yaşamını dü-
zenlemek, iş sağlığı güvenliğini sağlamak yükümlülüğünde 
olan kamu otoritesi ise sadece süreci izliyor.

Sadece “çok ölümlü” iş cinayetini konuşarak, ölümle-
ri önleyemiyoruz. Ölümlerin tek nedeni, gördüğümüz, 
söylediğimiz teknik neden değildir. 

Ölümün nedenini bazen uygun olmayan iskele, bazen 
yalıtkan olmayan elektrik kablosu, bazen patlayıcı mad-
delerin depolanmasındaki sıkıntılar, patlayıcı madde imal 
edilen işyerlerindeki binaların özellikleri olarak görsek 
de, tüm bunlar bir sonuçtur. 

Sorun sistemdedir: 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş 
Sağlığı Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı İş Sağlığı Güvenliği 
Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu başta olmak üzere çalışma yaşamına ilişkin tüm 
düzenlemeleri yeniden ele almak, insana yaraşır düzenle-
meler yapılmak zorundadır.

Yürürlükteki düzenlemelerin işçiye, iş güvenliği uzma-
nına, işyeri hekimine, ülkeye, işyerlerine bir yararı kat-
kısı yoktur. İşçilerin, sendikaların, Meslek örgütlerinin, 
TMMOB’nin, TTB’nin katılımı da sağlanarak çalışma ya-
şamına ilişkin tüm düzenlemeler, insana yaraşır şekilde 
yeniden düzenlenmelidir. Başka türlü bu acıların önüne 
geçme şansımız bulunmamaktadır.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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HASANKEYF’TE KÜLTÜREL, TARİHİ VARLIKLARA 
KARŞI İNSANLIK SUÇU İŞLENMİŞTİR, TARİH BU SUÇU 

AFFETMEYECEKTİR!
Kamuoyunun tüm itirazlarına rağmen yapılan Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf’in 
“Hasankeyf’in yeni yüzü” olarak sunulan görüntüleri üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından 10 Temmuz 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Bugün sular altında kalan “ve betonla güzelleştirilmeye 
çalışılan” Hasankeyf, yalnızca bir antik kent değildi. 

Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalan Batman’daki Ha-
sankeyf, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın ilk yerleşim yer-
lerinden olan ve tüm insanlık tarihine ışık tutan; Neolitik 
dönem insanlarından Asurlulara, Eyyübilerden Bizanslıla-
ra, Sasanilerden Osmanlılara, bir çok farklı topluluğa ev 
sahipliği yapmış ve hepsinin kültürünü bir şekilde bünye-
sinde barındırmış olan medeniyet tarihini gözler önüne 
seren bir kentti.

Son nefesini verdi. Binlerce yıldır ayakta duran kent, bir 
baraj uğruna sonsuza dek yok oldu.

Hazırlıklarına 1954 yılında başlanan Ilısu Barajı ve hidroe-
lektrik santrali projesi 1975 yılında tamamlandı. 

Hasankeyf ve bölgesi 1981 yılında bütünüyle SİT alanı ilan 
edilerek koruma altına alınmıştı. Buna rağmen tarihe ve 
kültüre hiçbir saygısı olmayan dönemin başbakanı, bugü-
nün cumhurbaşkanı 2006 yılında ilçeden 90 km uzaklıkta 
bulunan baraj ve hidroelektrik santralin temelini attı.

Başta Birliğimiz ve bağlı odalarımız olmak üzere, bölge 
sakinlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum 
kuruluşlarının, hatta dünya kamuoyunun çabaları sonuç 
vermedi. 

Sembolik birkaç tarihi eser bölgeden taşındı; yöre hal-
kı zorunlu kamulaştırma ile başka bir alana yerleşmeye 
zorlandı. Ayrıca resmi bilgilere göre 210 mağaraya dolgu 
yapıldı ve büyük kaya kütleleri patlayıcılar ile patlatılarak 
bölgenin tüm morfolojisi katledildi. Vadi ekosistemi dö-
nüşü olmayacak şekilde yerle bir edildi.

Şimdi Hasankeyf’in betonla kaplanmış, “tamamen sıfır 
kilometre” hale getirilmiş yeni hali devletin resmi ajansı 
kanalıyla insanlara “turizm cenneti” olarak lanse edilme-
ye çalışılıyor. 

12 bin yılık kültürel değerimizin sular altında kalmasından 
sonra ortaya çıkan yeni görüntü duyarlı her insanın canını 
yakarken; tarihi, kültürel, ekolojik ve estetik hiçbir değer 
taşımayan “Yeni Hasankeyf”in, sembolik olarak taşınan 
tarihi eserleriyle birlikte ziyarete açıldığı basınla paylaşıl-
dı. Binlerce yıllık yaşanmışlığın üstüne suyu boca edince 
güzel görüneceği düşünülüyor olmalı…

Konunun gündeme geldiği 2000’li yılların başından itiba-
ren gerek alanlarda, gerekse hukuki olarak yılmadan ver-
diğimiz mücadele, ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır. Yapılan 
baraj ve hidroelektrik santral ile 12 bin yıldır yaşayan tüm 
canlı ve cansız doğal, kültürel, tarihi varlıklara karşı insan-
lık suçu işlenmiştir. 

Tüm bunların üzerine “Hasankeyf’in yeni yüzü” denile-
rek paylaşılan görüntüler dehşet vericidir. Bu tabir kamu-
oyunun aklıyla alay etmektir. 

Tarih bu suçu affetmeyecektir.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ARAMIZDAN AYRILIŞININ 26. YILINDA  
TEOMAN ÖZTÜRK ANILDI

TMMOB’nin unutulmaz Başkanı Teoman ÖZTÜRK ölümünün 26. yılında anıt mezarı başında ailesinin ve yol 
arkadaşlarının katılımıyla anıldı.

Anmada saygı duruşunun ardından konuşan TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Emin Koramaz şöyle konuştu:

“Teoman Abi 1973-1980 yılları arasında TMMOB’nin 
başkanlığını yürüttü. Teoman Abi’nin başkanlık yaptığı bu 
dönemin dünya ve Türkiye’si hakkında çok şey söylemek 
mümkün.

Onun ve arkadaşlarının yürüttüğü ve bugün bizim de 
sürdürdüğümüz mesleki demokratik mücadele çizgimiz 
hakkında çok şey söylemek mümkün.

TMMOB’nin 1973-80 seneleri içerisindeki devrimci de-
mokrat duruşuna verdiği mücadeleye o dönemin Tür-
kiye mücadelesine ve dünyasına dair çok şey söylemek 
mümkün. Ama Teoman Öztürk ve yol arkadaşlarının bir 
ayırt edici özelliği vardı. TMMOB’nin mücadelesini, mü-
hendislerin- mimarların mücadelesini düzene, sermaye 
kesimlerine hizmet eden, seçkinci bir anlayıştan çıkar-
tıp halkla buluşturmaktı, emekçi sınıflarla buluşturmaktı. 
Mühendislik –mimarlık hizmetinin dönüştürücü gücünü 
bu halkın daha çağdaş yaşaması, ülkemizin, emperyaliz-
min ve sermaye kesimlerinin boyunduruğundan kurtar-
mak için verilen mücadeleyi yönlendirmesiydi.

Ülkemizin ekonomisi, siyasal yapısı ve bütün üstya-
pı kurumları uluslararası sermayenin, çıkarları bunlarla 
bütünleşmiş yerli sermaye kesimlerinin ve rantiyenin 

hâkimiyetindedir. Halkımızın yoksulluğunun sebebi ül-
kemizdeki talanın vurgunun nedeni tüm dünyayı ve ül-
kemizi kuşatan emperyalist kapitalist sömürü düzenidir. 
Teoman abi ve arkadaşları şöyle diyordu: “eğer biz bu 
sömürü düzenini yok etmezsek, onun yerine emekten 
yana, bilimden yana, halktan yana bir düzen inşa etmez-
sek ne bu ülkenin mühendislerinin-mimarlarının-şehir 
plancılarının emekleri ne de bu ülke emekçilerinin emek-
leri bu ülkenin kurtuluşuna yetmeyecektir.

Sermaye kesimlerinin karına kar katması, karlarını mak-
simize etmesinden başka bir anlam ifade etmeyecektir. 
Emeğimizin halkımızın hizmetine girebilmesi her alanda 
bağımsızlığın kazanılmasına, sömürüye dayanan bu düze-
nin sona erdirilmesine bağlıdır.

Teoman Abi’nin sözünü hepimiz hatırlarız. O veciz söz 
aslında bizlerin insanlığa karşı topluma, halkımıza karşı 
olan görev ve sorumlulukları çok net bir şekilde çiziyor; 
“Yüreğimizdeki insan sevgisi ve yurtseverliği baskı ve zu-
lüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, 
bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, 
emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güç-
lendirerek sürdürmek yolunda inançlı ve kararlıyız.” İşte 
bu söz bugün hala geçerliliğini sürdürmektedir.

TMMOB’nin yolu Teoman Öztürklerin yoludur. 
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TMMOB’nin yolu bilimi ve tekniği bu halkın hizmetine 
sunma yoludur. TMMOB’nin yolu bu ülkeyi kuşatan ge-
rici, sömürgen yapının yok edilmesinden; yerine emekçi 
halkların iktidarının kurulmasından geçmektedir. Bizler 
bu yolu TMMOB’de Teoman Öztürklerin ve dönem 
arkadaşlarının bizlere açtığı bu mücadele çizgisine kıs-
kançlıkla sahip çıkacağız. Bizlere düşen görev Teoman 
Öztürklerden bize bırakılan bu mirasa kıskançlıkla sahip 
çıkmaktır. TMMOB’nin devrimci demokrat halktan yana 
bilimden yana mücadele çizgisini geliştirerek sürdür-
mektir. Sözlerime son veriyorum, Teoman abiyi ve bu 
ülkenin bağımsızlığı kurtuluşu, bu halkın özgür ve mutlu 
yaşaması için bedeller ödeyen yoldaşlarımızı bir kez daha 
sevgi, özlemle ve hasretle anıyorum.”

Koramaz’ı konuşmasının ardından söz alan Teoman 
Öztürk’ün yol arkadaşı Oğuz Türkyılmaz ise şöyle ko-
nuştu;

“Teoman Öztürk’ün  eşi, kızları, torunları, damadı, ya-
kınları, arkadaşları,  dostları, tüm sevenleri,

Teoman Öztürk’ün  TMMOB’de yakın çalışma arkadaş-
larından biri  olmanın sorumluluğunu ve onurunu duyan, 
yarım yüzyıla yakın süredir devrimci TMMOB  müca-
delesine  omuz veren bir arkadaşınız olarak, Teoman 
Öztürk’ü ve sizleri,saygıyla selamlıyorum.

Zor günler  yaşıyoruz .”Osmanlı topraklarına  geri dönü-
yoruz “ diyerek Yeni Osmanlıcı   niyetlerini  açıkça ortaya 
koyan,   Suriye ve Irak’tan başlayarak Yemen, Kuveyt, 
Katar, Sudan ve Libyada  askeri varlık  gösteren siyasi 
iktidar , Cumhuriyetin kurum ve kazanımlarını yıpratma  
ve  yok etme  yönelik faaliyetleri içinde. Yürütmenin ade-
ta sınırsız  yetkileri, siyasallaştırılmış bir yargı ve iktidar 
temsilcilerinin, yürütme  organından gelen  talepleri  sor-
gulamadan tartışmadan önce hızla  onayladıkları , sonra  
anlamsız bir gururla  ve umursamadan  çektirdikleri re-
simlerle yapılan  anlamsız güç gösterilerinin mekanı olan  
yasama;  bütün bu yapılar üzerinden ,  emekçilere yöne-
lik sömürü ve emek örgütlerine    baskılar arttırılmaya 
çalışıyor. Kıdem tazminatının yok edilmesi girişimlerinin, 
Barolar  Birliği ve Barolardanden başlayan,  tüm emek  
ve meslek örgütlerine  yönelik susturma,işlevsizleştirme  
uygulamaların  arkası  gelecek.

Bugün çok daha zor koşullarda mücadeleyi sürdürmekle 

yükümlüyüz. Ancak  kimse İnsanların  zekasını ve yaratı-
cılığını  küçüksemesin.

Şimdi, zorlukları görünce pes etmeyip;  Teoman Öztürk 
gibi kararlı,bilinçli, yürekli davranmanın,zorluklara  karşı 
mücadelenin  zamanıdır.

TMMOB Yasası değişse de, nisbi temsil de getirilse,   söz 
hakkımız  kısıtlansa  da, bilinçli, inançlı  ve kararlı devrimci 
kadrolarla baş  etmenin kolay olmadığını  bilumum yan-
daşlara, yalakalara  göstermeliyiz.

Teoman Başkan, nasıl kapısı kilitli,evrakları bir hizmetli-
ye bırakılmış bir TMMOB’yi  arkadaşlarıyla birlikte ayağa 
kaldırdıysa, biz 1974’de Makine Mühendisleri Odasında   
dörde üç olsa  da, sağ yönetimi devirdiysek,yine yapa-
biliriz.

Bizler geçmişte de zor  koşullarla  boğuştuk, bugün de 
boğuşuruz , bilinçli , inançlı,yürekli kadroların  imkansız 
denileni nasıl  yapabileceklerini  gösteririz,çünkü    biliyo-
ruz  direnenler  yenilmez.

Ahmet Telli’nin dediği gibi:

SEN DOSTUMDUN BENİM...TEOMAN AĞABEY

‘Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açan

 Su gibi azizdin, yurdumdun, alnında ateşler yanan

 Işıklı bir ırmak gibi aktığımız o uzun yürüyüş

 Daha dünkü sanki, her patlayan sağanak bunu anlatır

 Fabrika düdükleri bunu anlatır bana her vardiyada’ ”

Anma töreni Teoman Öztürk’ün yol arkadaşlarından 
Hüseyin Yeşil’in anma törenine gönderdiği mesajın 
okunmasının ardından, anıt mezara bırakılan karanfillerle 
son buldu.
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İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE 
BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ 

HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
TEKLİFİ GERİ ÇEKİLMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz TBMM’nin gündemindeki “sosyal medya düzenlemesi” 
üzerine 28 Temmuz 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

21 Temmuz 2020 tarihinde TBMM’ye sunulan “İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Ya-
yınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hak-
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekli-
fi” TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçerek Meclis Genel 
Kurulu’na gönderilmiştir. 

Önümüzdeki günlerde görüşülmesi planlanan söz konu-
su teklif sansür, kısıtlama ve gözetim girişimlerinin son 
adımıdır.

Sosyal ağ platformları internetin teknolojik olarak gelişi-
minin yanısıra yazılı ve görsel medyaya uygulanan baskı 
ile birlikte kendine geniş bir kullanıcı kitlesi kazanmıştır. 

Yazılı ve görsel medyada yer alamayan her konu sosyal 
medyada gündeme gelebilmekte, düşüncelerini açıkla-
mak isteyenler sosyal ağ platromlarında kendisini ifade 
edebilmektedir.

Sosyal medyanın gelişen toplumsal hareketler tarafından 
etkin olarak kullanılması, tüm dünyada iktidarları oldukça 
rahatsız etmektedir. 

Etkin olarak kullanılan uygulamalar ve platformların 
baskıcı iktidarlar tarafından içeriklerin engellenmesi, kı-
sıtlanma ve gözetim altına alınma isteği her geçen gün 
artmaktadır.

Ülkemizde de sosyal medyanın kısıtlama, engelleme ve 
gözetim altına alma girişimleri uzun süredir devam et-
mektedir. 2007 yılında yürürlüğe giren zaman içerisinde 
birçok ek düzenlemeye konu olan 5651 Sayılı nam-ı diğer 
“İnternet Sansürü Yasası” ile birlikte haber alma ve ifade 
özgürlüğü kısıtlanmıştır. 

Bu yasa kapsamında 2019 sonu itibarıyla ülkemizde 
408.494 web sitesi, 130.000 URL adresi, 7.000 Twitter 
hesabı, 40.000 tweet, 10.000 YouTube videosu ve 6.200 
Facebook içeriğine erişim engellenmiştir. 

Yazılı ve görsel medya organları büyük oranda boyundu-
ruk altına alınmış, bağımsız medya organlarının faaliyetleri 
baskı ve cezalar altında durdurulmuş yada kısıtlanmıştır. 

Hali hazırda siyasal iktidarın ablukası altında olan haber 
alma ve ifade özgürlüğü alanı söz konusu kanun teklifi ile 
tamamen kapatılmak istenmektedir. 

Bu tasarı özü itibarı ile iktidarın kontrolünde olan medya 
organlarında yer bulamayan konuların sosyal medya gün-
demine gelmesini ve geçmişte gündeme gelen içeriklere 
erişilmesini engelleyecektir. 

Yurttaşlarımızın haber alma ve ifade özgürlüğü ortadan 
kaldırılacaktır.

Temel hak ve özgürlüklerin başında yer alan haber alma 
ve ifade özgürlüğünün engellenmesi anlamına gelen, ka-
muoyu tarafından “Sosyal Medya Düzenlemesi” olarak 
bilinen “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzen-
lenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi” bir an önce geri çekilmelidir. 

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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KIYILARIMIZI VE DOĞAMIZI KORUMAK İÇİN MÜCADELEYE 
DEVAM EDİYORUZ!

TMMOB, 2015 yılından bu yana hem idareler hem de ilgili şirket tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı 
işlemlerle ekolojik dokusu ve bitki örtüsü yok edilen, canlı yaşamı zarar gören Bodrum Hebil mevkiinde BESA 
Marin A.Ş. tarafından yapılan “Turizm Konaklama Tesisi, Tatil Evleri (Konut) Projesi, İskele ve Kıyı Düzenleme-
si” Projesi için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali istemiyle dava açtı.

Projeye ilişkin başvuru ilk olarak 2015 yılında yapılmış o 
günden bugüne değin geçen 5 yıllık süreçte gerçekleştiri-
len hukuka aykırı faaliyetler ve alınan kamu yararına aykırı 
kararlarla bölgenin ekolojisi telafisi mümkün olmayacak 
biçimde tahrip edilmiş, deniz canlılarına zarar verilmiş, 
bitki örtüsü yok edilmiş, doğal dengesi bozulmuştur.

5 yıllık süreçte şirket tarafından izinsiz hafriyat ve dol-
gu faaliyetlerinde bulunulmuş, basına da yansıyan izinsiz, 
ruhsatsız, 3194 sayılı imar kanunu ve 2872 sayılı çevre 
kanunu başta olmak üzere mevzuata aykırı faaliyetler 
yürütülmüş; bu durum mahkumiyetle sonuçlanan ceza 
yargılamlarına konu olmuş, Şirket hakkında idari para ce-
zaları uygulanmış ve yıkımlar söz konusu olmuştur.  

Beş yıllık süreçte gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemler 
zinciri bugüne kadar gelmiş ve iptali istenen “ÇED Ge-
rekli Değildir” kararı öncesinde proje büyük oranda ta-
mamlanmıştır. Herkesin gözü önünde yaşanan doğa kat-
liamına ve hukuki ihlallere rağmen, Muğla Valiliği proje 
hakkında 2 Nisan 2020 tarihinde “ÇED Gerekli Değildir” 
kararı vermiştir.

TMMOB tarafından, hem kara hem de deniz coğrafya-
sında onlarca canlının yaşam sürdüğü yarımadanın, kara 
ve deniz ekosisteminin telafisi imkansız zararlara uğratıl-
masına, canlı yaşamının zarar görmesine, bitki örtüsünün 
yok edilmesine, tepelerin düzleştirilerek bölge ekolojisi-
nin bütünüyle değiştirilmesine yol açan, 3194 Sayılı Yasa 
başta olmak üzere mevzuata aykırı süreçler yürütülen 
proje kapsamında verilen ÇED Gerekli Değildir kararının 
iptali istemiyle İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.

ARTIK YETER!
Hendek’te patlamadan artakalan patlayıcıların taşınması sırasında 9 Temmuz 2020’da yaşanan ve 3 askerin 
hayatını kaybettiği patlama üzerine TMMOB Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

İhmal, tedbirsizlik ve sorumsuzluklar yüzünden yaşadı-
ğımız can kayıplarının acıları birbirine karışmaya devam 
ediyor. 3 Temmuz’da Hendek’te yaşanan patlamadan ar-
takalan patlayıcıların taşınması sırasında yaşanan yeni bir 
patlama bir kez daha yüreklerimize acı düşürdü. 

Patlamada hayatını kaybeden 3 askerimizin ailesine baş-
sağlığı diliyoruz. Yaralanan 6 askeri personelin en kısa za-
manda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Gerekli risk kontrol tedbirlerinin uygulanmaması sonu-
cunda yaşanan bu patlama ve can kayıpları, ülkemizdeki 
iş güvenliği alanında yaşanan sorunun büyüklüğünü bir 

kez daha gözler önüne sermiştir. Artık sistematik hale 
gelen bu patlama ve iş cinayetlerinin önüne geçmek için 
derhal ciddi adımlar atılmalıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu toplumun bütünün ilgi-
lendiren kamusal bir sorundur. TMMOB olarak yıllardır 
dile getirdiğimiz hukuki adımlar derhal atılarak iş güvenli-
ği alanı, çalışanların can güvenliğini öne alan, işverenin ve 
kamu otoritesinin sorumluluğunun altını çizen bir çerçe-
vede yeniden düzenlenmelidir.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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YAKIN TEHDİT
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 10 Temmuz 2020 tarihli Birgün Gazetesi’ndeki köşesinde, 
son zamanlarda ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan depremler vesilesiyle yapı güvenliği ve mesleki denetim 
üzerine yazdı.

Ülkemizin farklı bölgelerinde 5 büyüklüğü üzerindeki 
depremlere giderek daha sık rastlıyoruz. 

Geçtiğimiz hafta içinde Van, Manisa ve Marmaris’te bir-
biri ardına yaşanan depremler ciddi can ve mal kaybına 
yol açmamış olsa da, depremin ülkemiz açısından ne den-
li yakın bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu bize bir kez 
daha hatırlattı.

Ülkemizi boydan boya kesen faal fay hatları üzerinde ya-
şıyoruz. Buna rağmen şehirlerimizin büyük bölümü, yük-
sek depremselliğe sahip coğrafyamızın taşıdığı riskler göz 
ardı edilerek kurulmuş durumda. Bu coğrafi risklerin yanı 
sıra yıllar boyunca yaşanan plansız-çarpık kentleşme ve 
mühendislik hizmeti almayan yapılar, nüfusumuzun nere-
deyse tamamı için büyük bir tehlike oluşturuyor. 

Risk altındaki nüfus kitlesi göz önünde bulundurduğunda, 
güvenliksiz ve sağlıksız yapılaşma, bugün ülkemizin karşı 
kaşıya olduğu en büyük tehditlerden birisidir.

YAPI GÜVENLİĞİ

Aslında yapı güvenliği sorunu, en eski medeniyetlerden 
günümüze kadar pek çok toplumun yasalarında ve devlet 
düzeninde yer edinerek gelişmiştir.

Güvenli ve sağlıklı yapılarda yaşama hakkı en temel insan 
hakları arasındadır. Vatandaşlarının sağlıklı ve güvenlikli 
yapılarda barınmasını sağlamak bir devletin asli görevleri 
arasındadır.

Ülkemizde ise devlet tabiri yerindeyse bu alandan nere-
deyse çekilmiştir. Yapı sektörü tek amacı daha fazla kar 
etmek olan, eğitimsiz vasıfsız inşaat müteahhitlerinin in-
safına bırakılmıştır.

Bu durum ülkemizde, inşaat ve tesisatın tekniği, teknolo-
jisi ve kalite seviyesi kavramlarından yoksun, bütün yapı 
malzeme ve elemanlarında sadece fiyatların düşüklüğünü 
arayan, bu yolla toplam maliyeti aşağı çekmeye çalışan 
ve ürettiği kalitesiz konutları fahiş fiyatlarla satan fırsatçı 
inşaatçılar türetmiştir.

MESLEKİ DENETİM

Bu kesim toplumun can ve mal güvenliğini tehdit eden 
kalitesiz üretimleri önünde tek engel olarak oda mesleki 
denetimlerini görmektedir. 

Mühendislik-mimarlık hizmetleri asgari ücretlerinin ve 
oda mesleki denetim harçlarının çok yüksek olduğu, bu 
maliyetlerden dolayı ürettikleri konutları yüksek fiyatlar-
la satmak zorunda kaldıkları gibi tamamen asılsız propa-
gandalarla, kamuoyu yaratarak ve bu arada siyasal karar 
mercilerini de arkalarına alarak mühendislik mimarlık 
hizmetlerinin denetlenmesi noktasında TMMOB ve bağlı 
odalarını etkisiz kılmaya çalışmaktadır.

Mesleki denetime karşı çıkış noktaları da gerçeği yansıt-
mamaktadır. Bugün gelişmiş ülkelerde yapıda mühendisli 
ve mimarlık hizmetleri maliyeti arsa hariç yapı yaklaşık 
maliyetinin % 10 ila 12’si iken ülkemizde Odaların belir-
lediği ücretlerle bile bu rakam % 3-4 civarındadır. 

Odaların aldığı mesleki denetim ücreti de üyelerden tah-
sil edilmekte olup bu kesimle hiçbir ilgisi yoktur.

Asıl üzücü nokta, yasalarla kendilerine, projeleri onayla-
ma, inşaata başlatma, inşaatın bitiminde, işletme ve iskan 
izinleri verme gibi denetleme görev, yetki ve sorumlu-
lukları verilen kuruluşların da gerek siyasal baskılanma, 
gerek siyasal örtüşmeler, gerekse de yapı sektöründeki 
büyük vurgunlardan nemalanmaları sonucu bu koroya 
eşlik etmeleridir.
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TMMOB yasasının ısrarla değiştirilmek istenmesinin ar-
kasında da aslında aynı zihniyet yatmaktadır.

TMMOB’nin; bilim ve tekniğe aykırı politikalara ve bu 
politikalar sonucu üretilen projelere, çevresel tahribat-
lara, gıda-tarım-hayvancılık-sanayi-enerji-madencilik ala-
nındaki tahribatlara, doğal kaynakların yağmalanarak rant 
ve çıkar odaklarına sunulmasına karşı halkçı toplumcu 
duruşu bu çevreleri rahatsız etmektedir.

TMMOB yasasında yapılacak değişikliklerle, bir yandan 
TMMOB’nin kamusal kimliği, özerk-demokratik yapı-
sı yok edilirken, diğer yandan başta imar ve yapılaşma 
olmak üzere, TMMOB’a bağlı odaların mesleki denetim 
yetkileri tümüyle ortadan kaldırılarak, mühendislik, mi-

marlık ve kent planlama hizmetleri tümüyle denetim dışı 
tutulmaya çalışılmaktadır.

Oysa yapı kalitesi ve güvenliğinin sağlanması, yer seçi-
minden başlayarak, planlama, tasarım, yapı üretim, de-
netim ve bakım süreçlerinin tamamında mühendislik ve 
mimarlık hizmetlerinin eksiksiz ve nitelikli bir şekilde uy-
gulanması ve bu durumun ilgili meslek Odaları tarafından 
denetlenmesiyle doğrudan ilgilidir.

Bunun ortadan kaldırılması halkın can ve mal güvenliğine 
yönelik en büyük tehditlerden birisidir.

Buna izin vermeyeceğiz.

DİRENEN AVUKATLARIN YANINDAYIZ!
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G ü n c e

Temmuz 
2020

Günce

1 Temmuz Çarşamba
İklimlendirme Teknik Kurulu'nun, Covid-19 Pandemisi 
nedeniyle hazırladığı “Hastanelerin Klima ve Havalandır-
ma Tesisatlarında Alınacak Önlemler” metni, Kurulda 
yer alan dokuz meslek kuruluşunun başkanlarının katılı-
mıyla gerçekleştirilen online basın toplantısı ile açıklandı.

2 Temmuz Perşembe
Sivas Katliamı'nın 27. yılında ülkenin farklı kentlerinde 
çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirildi.
Endüstri Mühendisliği Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM 
TR Dizin kapsamında dizinlenen dergiler arasına girmiştir.

4 Temmuz Cumartesi
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak 
Toplantısı, "Haftalık Değerlendirme" gündemi ile çeviri-
miçi olarak gerçekleştirildi.

5 Temmuz Pazar
Oda Başkanı Yunus Yener, “6 Temmuz’da Açılacak 
Lunaparklarda Kamusal Periyodik Denetim Yapılmalıdır” 
başlıklı bir açıklama yaptı. 

6 Temmuz Pazartesi
İklimlendirme Teknik Kurulu’nun Covid-19 Pandemi-
si Dolayısıyla Hazırladığı Ofislerde Pandemi Tedbirleri 
Metni online basın toplantısı ile açıklandı.

7 Temmuz Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

10 Temmuz Cuma
İklimlendirme Teknik Kurulu’na Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanlık Derneği (KLİMUD) de katılım sağladı.

11 Temmuz Cumartesi
TMMOB’nin unutulmaz Başkanı Teoman Öztürk ölü-
münün 26. yılında anıt mezarı başında anıldı.

13 Temmuz Pazartesi
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak 
Toplantısı, çevirimiçi olarak gerçekleştirildi.

14 Temmuz Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

İklimlendirme Teknik Kurulu'nun, Covid-19 Pandemisi 
nedeniyle hazırladığı “Gar Binaları, Otobüs Terminalleri 
ve Deniz Ulaşım Yolcu Salonları Pandemi Tedbirleri” ve 
“Mevcut Binalarda İklimlendirme Havalandırma Sistem-
lerinin İşletme ve Bakım Yönünden Alınması Gereken 
Genel Tedbirler Prosedürü” metinleri ile “Kapalı Alan-
ların İklimlendirme Sistemlerinin Denetlenmesi ve Bel-
gelendirilmesi” konulu sunum online basın toplantısı ile 
kamuoyu ile paylaşıldı.

16 Temmmuz Perşembe
Oda Başkanı Yunus Yener, Diyarbakır Şubesi Yönetim 
Kurulu üyesi Arin Zümrüt’ün de bulunduğu sekiz kişinin 
tutuklanması üzerine gerçekleştirilen "Adalet ve Özgür-
lük Nöbeti" ile dayanışmamızı ifade eden bir basın açık-
laması yaptı.

20 Temmuz Pazartesi
İklimlendirme Teknik Kurulu'nun Covid-19 Pandemi-
si nedeniyle hazırladığı “Endüstriyel Tesislerde Pandemi 
Tedbirleri” metni, online basın toplantısı ile açıklandı. 

21 Temmuz Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 
Oda Başkanı Yunus Yener, Pamukova “kazası/
cinayeti”nin  16. yıldönümünde bir basın açıklaması yapa-
rak yetkilileri tekrar göreve çağırdı.

25 Temmuz Cumartesi
Oda Onur Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

27 Temmuz Pazartesi
İklimlendirme Teknik Kurulu'nun Covid-19 Pandemisi 
nedeniyle hazırladığı “Havaalanları Terminal ve İşletme 
Binalarında Pandemi Tedbirleri” metni, online basın top-
lantısı ile açıklandı.

28 Temmuz Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 
Oda Başkanı Yunus Yener, Mersin’in Mut ilçesinde as-
kerleri taşıyan bir otobüsün bariyerlere çarparak devril-
mesi sonucu ilk belirlemelere göre ikisi sürücü, dördü as-
ker olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiği, 10 askerin 
de ağır yaralı olduğu trafik kazası ile ilgili açıklama yaptı.



Odamız yayın çalışmalarına 
büyük önem vermekte ve 
uzmanlık alanlarına giren 
konularda üyelerin ve ilgili teknik 
personelin gelişen teknolojiden 
yararlanması ve bilgi birikiminin 
artırılması için yayın faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Üyelerinin meslek alanlarındaki 
gereksinimlerini ve taleplerini 
dikkate alarak, gelişen sanayi 
uygulamalarında bilgi ve deneyim 
paylaşımını, erişimini sürekli 
gündeminde tutmakta olan 
Odamız, özellikle uluslararası 
endüstriyel projelerde 
karşılaşılan durumlar ve 
uygulamaları hakkında doğru 
ve yeterli bilgiye ulaşmak, tüm 

meslek alanlarımızda olduğu gibi 
bu alanda da yaygınlaşmasına 
katkıda bulunmak hedefi ile 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Makina mühendisliği disiplini, 
sahip olduğu çok yönlü ve 
zengin içeriği ile çoğu şantiye 
şefliği gerekliklerini yerine 
getirebilmektedir. Bu alanda 
Odamızca verilen eğitim, 
seminerlerin yanı sıra yayın 
çalışmaları yapılmaktadır. İlgili 
yönetmelikler uyarınca, gerekli 
yüküm ve sorumlulukları yerine 
getiren, Şantiye Şefliği görevini 
üstlenecek üyelerimizin nitelik 
ve niceliğini artırmayı sağlamak 
amacıyla bu kitap ilgililerine 
sunulmaktadır.

Kitap, genel itibarıyla teklif 
süreçleri, şantiye kurulumu 
sırasında kullanılacak olan 
yardımcı ve geçici tesisler ve 
projedeki geçici alt yapı – üst 
yapı çalışmaları ile yeterli nicelik 
ve nitelikte ekip ve ekipmanın 
şantiyeye transferini kapsayan 
mobilizasyon, iş güvenliği ve kalite 
kontrollerini kapsamaktadır. 
Uluslararası büyük projelerde, 
şantiyelerde genel kullanılan 
dilin İngilizce olması sebebiyle, 
kitabın içeriğinde ve verilen 
sözleşme örnekleri eklerinde 
başlıkların ve bazı terimlerin 
İngilizceleri özellikle verilmiştir. 
Ekler, elektronik açık erişimli 
olarak,  Oda web sayfamızdan 
paylaşılmıştır.

Yol göstermeyi amaçlayan, 
Uluslararası Endüstriyel Projeler 
- Şantiyeciliğe Giriş El Kitabının bu 
alanda çalışmayı düşünen makina 
mühendisliği bölümlerinde 
okumakta olan öğrencilerimize 
ve genç meslektaşlarımıza yararlı 
olmasını dileriz. 

Görev aldığı şantiyelerde 
kazandığı mesleki deneyimleri, 
bu kitap aracılığıyla Makina 
Mühendisleri Odası’na 
kazandıran Sayın Levent 
Çorbacıoğlu’na, kitabın gözden 
geçirme- değerlendirilme 
süreçlerinde yardımcı olan 
Orhan Aytaç, Fuat Tiniş’e ve 
değerlendirme yaptıktan kısa bir 
süre sonra, geçtiğimiz aylarda 
aramızdan ayrılan Sayın İrfan 
Uçar’a, ve katkı sağlayan tüm 
meslektaşlarımıza, kitabı baskıya 
hazırlayan MMO çalışanlarına 
emeklerinden dolayı teşekkür 
ediyoruz.

ULUSLARARASI 
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
48. OLAĞAN GENEL KURULU DELEGE LİSTELERİ 

ASKIYA ÇIKIYOR
Odamızın 48. Olağan Genel Kurulunda delege olarak katılacakların ve  organ seçimlerinde oy 
kullanacakların listesi 08-09-10 Ağustos 2020 Cumartesi, Pazar, Pazartesi günlerinde TMMOB ve Oda 
binasında üç gün asılacaktır.

Tüm delegelerimize duyurulur.

Genel Kurul 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da, seçimler ise 23 Ağustos 2020 Pazar günü 
saat 09.30-17.00 saatleri arasında Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 
olacaktır.

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


