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Sunuş

YENİ ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÜLKEMİZİ, MESLEKLERİMİZİ VE 

MESLEK ÖRGÜTLERİMİZİ KAMUCU TEMELDE SAVUNMAYA 

DEVAM EDECEĞİZ

48. Olağan Genel Kurulumuzun ardından yeni çalışma 
dönemini planlamak amacıyla ilk Sekreter-Sayman-Mü-
dürler Toplantısını 19 Eylül’de, ilk Danışma Kurulu Top-
lantısını da 3 Ekim’de yaptık. 

Oda-Şube çalışmaları ve ülke gündemindeki konularla 
birlikte 48. Dönem Çalışma Programı Taslağı üzerine 
görüşmeler yaptık, Şubelerden gelen görüşleri hep bir-
likte değerlendirdik. Çalışma Programı Taslağının son 
halini Oda Yönetim Kurulu’nda vererek yeni dönem ça-
lışmalarına programlı bir şekilde başlamak üzereyiz. Oda 
Çalışma İlkeleri, yönetmeliklerimiz, genel kurul kararları, 
genel kurul sonuç bildirisi ve teknik faaliyet birikimimiz-
den hareketle hazırlanan 48. Dönem Oda Çalışma Prog-
ramı önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmaları somut 
olarak içermektedir. 

Bütün örgütümüze yeni dönem çalışmalarında başarılar 
diliyoruz.

Eylül ayında ülke ve meslek alanlarımızdaki bazı gündem-
lerden hareketle açıklamalar yaptık. 

“Üniversite Yerleştirme Sınav Sonuçları Açıklandı 
Ama…” başlıklı açıklamada üniversitelerin içinde bulun-
duğu durum ve mühendislik eğitim-öğretimi sorunlarına 
işaret ettik. 

12 Eylül 1980 askeri darbesinin 40. yıldönümünde “12 
Eylül Faşizmi Sürüyor!” dedik. 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması 
(YEKDEM) kapsamında “Özel Elektrik Şirketlerine Kamu 
Kaynaklarından Destekler USD Esaslı Ödemelerle Arta-
rak Sürüyor” açıklamasını yaptık, önerilerimizi belirttik. 

COVID-19 salgını ile birlikte oluşturduğumuz ve giderek 
genişleyerek on bir meslek kuruluşu ile hekim dostlarımı-
zı kapsayan İklimlendirme Teknik Kurulu, “Gıda Tesisle-
rinde Pandemi Tedbirleri-I/Okullar ve Kreşlerde Pande-
mi Tedbirleri” ile “Et Kombinaları ve Soğuk Depolarda 
Pandemi Tedbirleri” üzerine açıklamalar yaptı. 

COVID-19 salgını nedeniyle bazı etkinliklerimiz ertelen-
mek zorunda kalındı. Odamız ve EMO İzmir Şubesi’nin 
birlikte düzenlediği Asansör Sempozyumu ile Odamızın 
IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik (HİPKON) Kongresi bu ne-
denle ertelendi. 

Ekim ayının 23-25’inde yapılacak olan TMMOB Olağan 
Genel Kurulu ise iktidarın Barolara ve Türkiye Barolar 
Birliği (TBB) Genel Kurulu’na yönelik kurguları nedeniyle 
ertelendi. Siyasi partiler ve sendikaların genel kurul yap-
masına izin verilirken salgın nedeniyle TBB ve TMMOB 
dahil meslek kuruluşlarına yasak getirilmesi kamuoyunda 
haklı olarak bu kanıya yol açtı. 

Önümüzdeki dönemin daha zorlu geçeceğini iktidarın bu 
engellemesi de göstermiştir. Dolayısıyla Oda delegeleri 
olarak, ne  zaman yapılırsa, TMMOB Genel Kurulu ve se-
çimlerine katılıma gereken önemi vermemiz gerektiğini 
belirtmek istiyoruz. 

Bilindiği üzere 19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB’nin çağ-
rısıyla mühendis-mimar-şehir plancıları ekonomik de-
mokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş bırakma 
eylemi yapmış ve eyleme meslektaşlarımız ile birlikte iş-
çiler, teknik elemanlar, sağlık görevlileri katılmış, teknik 
eğitim öğrencileri de desteklemişti. 

Tarihimizde önemli bir yeri bulunan bu tarih, on yıldan 
beri TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanış-
ma Günü olarak anılmaktadır. Bu vesileyle, 19 Eylül 1979 
tarihindeki eylem zamanında ve 1973-1980 döneminde 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı olan Teoman Öztürk 
ve mücadele arkadaşlarını saygı ve sevgiyle anıyor; bizle-
re devrettikleri mücadele geleneğini sürdürme kararlılığı-
mızı bir kez daha ifade ediyoruz. 

Esenlikler dileklerimizle. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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IX. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 
ERTELENDİ

IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, Dünya'da ve ülkemizde halen devam eden COVID-19 salgını 
nedeniyle bu dönemde fiziksel olarak bir araya gelmenin uygun olmayacağı için ertelenerek yapılan çalışmaların 
gerçekleşecek kongreye aktarılmasının uygun olacağına karar verildi.

Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, Odamız 
adına İzmir ve İstanbul Şubelerimizin yürütücülüğünde 
1999 yılından itibaren önce iki, daha sonra üç yıllık 
periyotlarda gerçekleştirilmiş ve dokuzuncusu 18-
21 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere 
hazırlık çalışmaları düzenleme ve yürütme kurullarının 
çalışmaları ve sektörde faaliyet gösteren kurum ve 
kişilerin katkılarıyla 10 aylık bir emek ile önemli bir 
aşamaya getirilmişti.

Bu süre içinde kongre sekretaryasına 72 bildiri 
ulaştırılmış, platformlara ilişkin konular büyük ölçüde 

ASANSÖR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, 2021 YILINA ERTELENDİ
Asansör Sempozyumu ve Sergisi, COVID-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası adına İzmir Şubelerinin yürütücülüğünde 15-17 Ekim 2020 tarihlerinde 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek olan Asansör Sempozyumu ve Sergisi, COVID-19 

salgını nedeniyle bu dönemde fiziksel olarak bir araya gelmenin uygun olmayacağı için 2021 yılına ertelenerek yapılan 
çalışmaların gerçekleşecek sempozyuma aktarılmasının uygun olacağına karar verildi.

netleştirilmiş ve program yapım aşamasına gelinmişti. 
Ayrıca Hannover Messe tarafından organize edilen 
sergi, sektör firmaları tarafından her zamanki gibi yoğun 
ilgi görmüştü. Hidrolik-pnömatik sektörünün HPKON 
için oluşturduğu bu yüksek sinerji, yapılan çalışmalarda 
hep güç ve yol gösterici olmuştur. Ancak bilindiği gibi 
Dünya'da ve ülkemizde halen devam eden COVID-19 
salgını nedeniyle bu dönemde fiziksel olarak bir araya 
gelmenin uygun olmayacağına ve IX. Ulusal Hidrolik 
Pnömatik Kongresi ve Sergisinin ertelenerek yapılan 
çalışmaların gerçekleşecek kongreye aktarılmasının 
uygun olacağına karar verildi.

ODA DENETLEME KURULU 48. DÖNEM 1. TOPLANTISI
Oda Denetleme Kurulu 48. Dönem 1. Toplantısı 23 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 

Dönem koordinatör seçimi, denetleme faaliyetleri bilgilendirmesi, Oda mali işleyişi bilgilendirmesi gündemleriyle 
yapılan toplantı katılımcıları aşağıdaki gibidir.

Elif Öztürk   Oda Sekreter Üye
Bedri Tekin    Oda Sayman Üye
Evren Sağ    Oda Müdürü
Burçin Çorbacı   Oda Muhasebe Şefi
Mehmet Koç    Mali Müşavir
Özgür Koç   Mali Müşavir

Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri: 
Fikret Çaral   Denetleme Kurulu Koordinatörü
Hüseyin Kaya  Denetleme Kurulu Koordinatörü

Erdal Taş   Hüseyin Dinçer 
Ali Aluç    Gültekin Keskin  
Aydın Güçkıran   Ahmet İlbaşı
Gürsel Yayla   Adil Kesten
Hüseyin Kalantar   İsmail Odabaşı
Taşkın Koçak   Mahmut Köse
Sultan Arslan   Sinan Öztemel
Fatih Çimen   Halit Tatlısu
İbrahim Emre Şenyer  İbrahim Özçakır
Haluk Altay
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SEKRETER-SAYMANLAR TOPLANTISI
Odamız Sekreterler ve Saymanlar Toplantısı, 19 Eylül 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Sayman Üyesi Bedri Tekin ve Oda Müdürü Evren Sağ ile 
birlikte Şubelerimizin Yönetim Kurulu Sekreter ve Sayman üyelerinin, Şube Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
online toplantıda güncel duruma ilişkin genel değerlendirme yapıldı. Toplantıda, Oda çalışma programının planlanması 
hakkında görüşüldü.
Toplantı Katılım Listesi:
Elif Öztürk   OYK Sekreter Üyesi
Bedri Tekin  OYK Sayman Üyesi
Arife Kurtoğlu  OYK Üyesi
Evren Sağ  Oda Müdürü
Bülent Göksülük  Oda Teknik Görevlisi
Ceren Yılmaz Aras Oda Teknik Görevlisi
Derya Baran  Oda Teknik Görevlisi
H. Cem Şavur  Oda Teknik Görevlisi
Meltem Özdemir Çınarel Oda Teknik Görevlisi
Özgür Çelebi  Adana ŞYK Saymanı
Hikmet Pekdur  Adana Şube Müdürü
Seyit Ali Korkmaz  Ankara ŞYK Sekreter Üyesi
Niyazi Kantar  Ankara ŞYK Sayman Üyesi
A. Cenk Lişesivdin Ankara Şube Müdürü
Şenay Demiralay  Antalya ŞYK Sekreter Üyesi
Ferudun Tetik  Bursa ŞYK Sekreter Üyesi
D. Alpaslan Gürbüzer Bursa ŞYK Sayman Üyesi
Kaan Özten  Bursa Şube Müdürü
Cihan Deligöz  Denizli ŞYK Sekreter Üyesi
Ali Pala   Denizli ŞYK Sayman Üyesi
Behice Çetinkaya Dilbaz Denizli Şube Müdürü
Serdar Işık  Diyarbakır ŞYK Sekreter Üyesi
Nejdet Kaya  Diyarbakır ŞYK Sayman Üyesi
Sıdık Akman  Diyarbakır Şube Müdürü
Nilay Esin Suner  Edirne ŞYK Sekreter Üyesi
Gülru Topçu  Edirne Şube Müdürü
Neşet Aykanat  Eskişehir ŞYK Sekreter Üyesi
Esra Turan  Eskişehir ŞYK Sayman Üyesi
İlker Özcan  Eskişehir Şube Müdürü
Kemal Keskin  Gaziantep ŞYK Sekreter Üyesi
Çetin Külah  Gaziantep ŞYK Sayman Üyesi
Kerem Yelekçi  Gaziantep Şube Müdürü

C. Ahmet Akçakaya İstanbul ŞYK Sekreter Üyesi
Aydan Adanır  İstanbul ŞYK Sayman Üyesi
Hasan Özger  İstanbul Şube Müdürü
Evrim Aksoy Göçebe İzmir ŞYK Sekreter Üyesi
Ziya Haktan Karadeniz İzmir ŞYK Sayman Üyesi
Necmi Varlık  İzmir Şube Müdürü
Süleyman Varol  Kayseri ŞYK Sekreter Üyesi
Murat Karasakal  Kayseri ŞYK Sayman Üyesi
Dursun Ayyıldız  Kayseri Şube Müdürü
Mehmet Ali Elma  Kocaeli ŞYK Sekreter Üyesi
Hüseyin Çelik  Kocaeli ŞYK Sayman Üyesi
Alpaslan Güven  Kocaeli Şube Müdürü
Nurettin Yıldıran  Konya ŞYK Sayman Üyesi
M. Levent Şam  Konya Şube Müdürü
Mehmet Çakmak  Mersin ŞYK Sekreter Üyesi
İsmail Oğuz  Mersin ŞYK Sayman Üyesi
Kadir Erdoğan  Samsun ŞYK Sayman Üyesi
Kadir Serkan Atılgan Samsun Şube Müdürü
Önder Durmuş  Trabzon ŞYK Sekreter Üyesi
Ufuk Bulut  Trabzon ŞYK Sayman Üyesi
İlknur Mengüç  Trabzon Şube Teknik Görevlisi
Melih Başören  Zonguldak ŞYK Sekreter Üyesi
Soner Sinoplu  Zonguldak ŞYK Sayman Üyesi
Ayhan Hilalci   Zonguldak Şube Müdürü

ODA ONUR KURULU 48. DÖNEM 1. TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 21 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi

Toplantıda Kurula iletilen 40 dosya üzerinde görüşüldü.
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SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ- 62: 
YENİ BİR ENFLASYON VE AĞIR İŞSİZLİK DALGASI YAKLAŞIYOR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin 
sorunları bülteninin 62’ncisini, tırmanan cari açık, döviz fiyatı ve enflasyonu tetiklemesi konularına ayırdı.

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF 
verileri kullanılarak yapılan analizde, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nde ekonominin büyüyemediği, 
tıkandığı, güven vermediği, cari açığın büyüdüğüne dikkat 
çekildi. Yabancı çıkışının da etkisiyle artan döviz fiyatlarının 
yeni bir enflasyon ve ağır işsizlik dalgası getirdiğine işaret 
edilen analizde şu noktalara vurgu yapıldı:

- Türkiye’nin, dünyaca yaşanan pandemi sonrası bile 
yeni bir yol haritası çizilemedi. Orta Vadeli Program 
yenilenmedi, buna bağlı olarak borçlanma limitlerini 
çoktan aşan bütçeye ek bir bütçe çıkarılamadı. Türkiye, 
içeriden ve dışarıdan pusulasını kaybetmiş, yol haritası 
kayıp bir ülke görünümünde ve hem iç hem dış aktörlerin 
gözünde yol haritası olmayan bir ekonomi olarak 
savruluyor.

- Bu sistemin, özellikle yabancı kaynak girişini caydırdığı, 
bunun da önemli döviz krizlerine yol açarak tüm 
dengeleri olumsuz etkilediği biliniyor. 

Türkiye tek adam rejiminin ilk 12 ayında, yüzde 1,1 
oranında küçülmüştü. 

Rejimin ikinci 12 aylık döneminde, yani Temmuz 
2019-Haziran 2020’de ise Türkiye ekonomisinde sadece 
yüzde 0,5 oranında bir büyüme yaşandı. 

Son 2 yılda Türkiye ekonomisi büyümek bir yana, yıllık 
ortalama yüzde 0,6 oranında küçüldü.

- Türkiye nüfusunun yıllık ortalama yüzde 1,3 civarında 
arttığı dikkate alındığında tek adam rejimi döneminde ül-
kenin refahında reel olarak yüzde 3’e yakın bir azalma 
gerçekleşti.
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- Tek adam rejiminde Türkiye’nin milli geliri 149 milyar 
dolar eridi. Kişi başına düşen gelir tek adam rejiminden 
önceki 12 aylık dönemde 10 bin 840 dolar olarak hesap-
lanıyordu. Son 12 aylık dönem için ise bu tutar 8 bin 908 
dolar oldu. 

Türkiye, çifte açıklar olarak nitelendirilen cari işlemler 
açığı ve bütçe açığı büyürken ekonominin küçüldüğü bir 
çıkmaza girdi. 

Türkiye’nin Ocak-Temmuz 2020 döneminde verdiği cari 
işlemler açığı 21,6 milyar dolara yükseldi. Ağustos sonun-
da açığın 30 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.

- Ekonomi büyüyemediği için tek adam rejimi tek bir kişi-
ye bile artı istihdam sağlayamadı, aksine istihdam edilen-
ler 3,5 milyon kişi azaldı. Haziran 2018’de 29 milyon 314 
bin olan Türkiye’nin istihdamı, Mayıs 2020’de 25 milyon 
858 bin kişiye indi. 

Bu dönemde, sayıları 5 milyon 600 bini bulan gerçek iş-
sizlerin yanı sıra çalışabilir yaşa giren 1 milyon 800 bin 
kişiye yeni iş bulması gereken rejim, bunu yapamadığı gibi 
3,5 milyon vatandaşın mevcut işini kaybetmesine yol açtı.

- Pandeminin de etkisiyle 2020 ikinci çeyreğinde yüzde 
10 küçülen ekonomi en büyük daralmayı imalat sanayisi 
ve hizmetler sektörlerinde yaşadı. İmalat sanayiinde ikin-
ci çeyrek küçülmesi yüzde 16,5’u buldu.

- Bekleneceği gibi, pandemi döneminde talebi hızla aza-
lan dayanıklı tüketim mallarıının sanayi üretimi de önemli 
gerileme gösterdi. 

Yüzde 25 daralma gösteren hizmetler sektörü de yine 
pandeminin etkisiyle bıçak gibi kesilen turizm talebinden, 
yeme-içme sektörlerinin kapanmasından ağırlıkla kay-
naklandı.

- Cari açık, daha çok Merkez Bankası rezervleri ile finan-
se ediliyor, bu da döviz fiyatını tırmandırıyor. 

Temmuz ayı boyunca 6.80-6.85 TL basamağında tutulan 
dolar fiyatı Ağustos başında 7 TL barajını aştı ve ay bo-
yunca da 7.30-7.40 TL basamağına yerleşti.

- Dövizdeki tırmanışın ilk önemli sonucu Ağustos’ta üre-
tici fiyatlarının aylık yüzde 2,4’e varan oranda artması ile 
yaşandı. 

Döviz kurunda Ağustos ve Eylül boyunca yaşanan fiyat 
artışlarının etkisini öncelikle üretici fiyatlarında, devamın-

da tüketici fiyatlarında görmek söz konusu olacak. 

Böyle olunca yaklaşık yüzde 9 olarak belirlenen TCMB 
2020 tüketici enflasyon hedefinin gerçekleşmesi söz ko-
nusu değil. En azından yüzde 13-14’ü bulan bir yıllık enf-
lasyon oldukça muhtemel görünüyor.

- Yükselen döviz fiyatları ile yükselen enflasyon biribirini 
beslemekte ve yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği 
iyice bulanıklaşmaktadır. 

Bu belirsizlik ve yol haritasından yoksunluk, hem iç hem 
dış ekonomik aktörleri bekle-göre geçirirken, yurttaşla-
rın da birikimlerini daha çok döviz ve altına yönlendirme-
sine neden oluyor. 

Bu daralma-küçülme yıllarının biriktirdiği işsiz sayısının 
14-15 milyona ulaşması ve en geniş tanımlı işsizliğin yüz-
de 40’a ulaşması ise endişeleri artırıyor.

- Türkiye’nin mevcut çıkmazlardan kurtulması, toplumsal 
ihtiyaçları temel alan bir ekonomi ve halk egemenliğinin 
tesisi ile mümkün olacaktır.
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ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI AMA…
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, açıklanan üniversite yerleştirme sınav sonuçları ile ilgili olarak 4 Eylül 
2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 
sonuçları açıklanmıştır. Öncelikle Odamızın kapsadığı 
Makina, Endüstri, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay, Me-
katronik, Enerji Sistemleri, Otomotiv, İmalat, Sanayi ve 
diğer mühendislik bölümlerini kazanan öğrencilerimizi 
kutluyoruz.

Sınavlarda başarı gösteren meslektaş adaylarımızı üni-
versite yerleştirme sınavlarından sonra da yoğun günler 
beklerken kendilerini ve kamuoyunu bazı konularda ay-
dınlatmak istiyoruz.

Birçok habere de konu olduğu üzere mühendislik bö-
lümleri dahil birçok bölüme öğrenci yerleştirmenin ger-
çekleşemediği bilinmektedir. 

Bu konularda TMMOB ve bağlı tüm Odalar, Mühendislik 
Eğitimi Sempozyumu dahil olmak üzere bir çok platform 
ve etkinlikte bu ve ilgili konularda görüşlerini ifade et-
mişlerdir.

Bugün eğitimdeki sorunların en ağır biçimlerinin yaşan-
dığı alanlardan biri üniversitelerdir. Eğitim sistemindeki 
ciddi aksaklıklar, sınav sistemi ve bu sistemin sürekli hale 
getirilmiş değişikliklerle yap-boz tahtasına dönüştürül-
mesi öncelikle gençlerimizi mağdur etmekte, evrensel 
normlarda dezavantajlı konuma getirmektedir.

Üniversitelerde eğitime ayrılan kaynak yetersizliği, öğre-
nim ve barınma koşulları gibi ciddi ve yerleşik hale gelmiş 
sorunlar bulunmaktadır. 

Teori-pratik uyuşmazlığı, öğretim elemanı eksikliği, labo-
ratuarların olmayışı, deneysel malzeme eksikliği, bilimsel 
bilginin geri plana atılması vb. bir dizi olgu mevcut eğitim-
öğretimi tartışılır hale getirmiştir.

Oysa eğitim-öğretim, temel bilimlerden başlayarak tek-
nik bilginin üretimine uzanan ve özgür düşüncenin hakim 
olması gereken akademik ortamlarda çeşitli tartışma ve 
üretim süreçlerinden geçerek üretilen bilginin toplumsal 
ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmasına hizmet etmelidir. 

Ancak 12 Eylül faşizmi ve YÖK ile başlayan ve AKP ik-
tidarı döneminde zirveye çıkan gerici baskıcı politikalar 
düşünce ve ifade özgürlüğü ile üniversitelerin özerkliğini 

yok etmiştir. Tüm kurumlar üzerinde olduğu gibi üniver-
siteler üzerinde de totaliter bir vesayet oluşturulmuştur. 

Öğrenciler tarafından hazırlanan mühendislik, mimarlık 
projelerinde bile dayatılan bu totaliter uygulamaların iz-
leri görülmektedir.

Her il’e bir üniversite, her ilçeye bir meslek yüksek oku-
lu yaklaşımı ile akademik kadrolar ve fiziksel koşulların 
yeterli olup olmadığı umursanmadan açılan üniversite/
fakülte/bölümler ile yüksek öğretimin niteliğinde ciddi 
düşüşler olmuştur.

Ülkemizde üniversitelere ayrılan toplam kamu kaynağı 
artmadığına göre, yeni açılan uyduruk üniversitelere ay-
rılan kaynaklar, ülkenin köklü üniversitelerinden eksiltil-
mektedir. 

Hesapsız açılan üniversiteler/fakülteler/bölümler, ülkenin 
üniversite sisteminde toplam bir kalitesizleşmeye yol aç-
makta; nitelik niceliğe kurban edilmektedir.

Kamu kaynaklarından aldığı kaynakların azalması köklü 
üniversitelerde de dejenerasyona yol açmakta, üniversi-
te-sanayi işbirliği başlığı altında öğretim üyeleri tüccarlığa 
sevk edilmektedir. 

Bilimsel çalışmalar ikinci plana itilmekte, sermayenin gün-
cel ihtiyaçlarının karşılanması üniversitelerin birincil gün-
demi haline gelmektedir.

Planlı bir istihdam politikasının bulunmadığı, sanayisiz-
leşme ve fason üretimin günden güne etkisini daha fazla 
gösterdiği ülkemizde üniversitelerden mezun olan yüz 
binlerce genç ya işsizlikle karşı karşıya kalmış ya da mes-
lekleri ile ilgisiz işlerde çalışmak zorunda bırakılmıştır. 

Mühendislik bölüm ve fakültelerinin gerçek bir gereksi-
nime dayanmayan aşırı artışı işsiz mühendis sayısını artır-
makta, çok düşük ücretler, güvencesiz çalışma ve meslek 
dışı alanlarda çalışmayı yaygınlaştırmaktadır. 

Bugün ülkemiz gençlerinin en yakıcı sorunu geleceksizlik-
tir. Gençler eğitim sorunları başta olmak üzere, olumsuz 
istihdam ve çalışma koşullarından dolayı geleceğe umutla 
bakamaz hale gelmişlerdir.
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Yine bu dönemde liyakat tamamıyle ortadan kalkmış, 
yıllardır akademik kadro açılması için bekletilen akade-
misyenler güvenlik soruşturmaları ile oyalanırken, iktida-
ra ve çeşitli cemaat/tarikat ağlarına yakın olanlara kişiye 
özel açılan kadrolar ile üniversitelere yerleştirilmektedir. 
Akademik yeterliliğin hiçe sayılması ile kayırmacılık kol 
kola girmiş, örneğin Mersin Üniversitesinde makina mü-
hendisliği bölümüne ziraat fakültesi mezunu bir bölüm 
başkanı atanmıştır.

Mesleğini halkımızın refahı ve mutluluğu için icra eden 
mühendisler olarak bu olumsuzluklara kayıtsız kalamayız. 

Yıllardır dile getirdiğimiz üzere;

• Yeni bölümler açılırken kamusal bir planlama ile ülke 
ihtiyaçları dikkate alınmalı, ilgili meslek odaları bu 
süreçte aktif olarak yer almalıdır. Cafcaflı isimlerle 
temel mühendislik dışında lisans sonrası uzmanlık 
alanı olabilecek konularda yeni bölümler açılmamalı, 
mevcutlar da kapatılmalıdır.

• Bilimsel üretimin söz konusu olduğu bir alanda, ül-
kede yok edilmek istenen laikliğin tekrar kazanılma-

sı, bilimin ve üretildiği kamusal alanların dogmatizm-
den kurtarılması elzemdir.

• Eğitim-öğretim, sağlık ve barınma hizmetleri kamu-
sallıştırılmalı, eğitim-öğretim her aşamada eşit, para-
sız, bilimsel, demokratik ve laik olmalıdır.

• Akademi ve teknik eğitim üzerinde kurulan baskıcı 
hegemonyanın ortadan kaldırıldığı ve tüm bileşenle-
rin söz ve karar hakkı sahibi olduğu özerk bir üniver-
site ortamının yaratılması şarttır.

• Üniversite, fakülte ve bölüm yönetimleri tüm üni-
versite bileşenlerinin katıldığı demokratik yöntem-
lerle belirlenmeli, akademik kadrolar atanırken parti 
üyelikleri veya cemaat ağlarına yakınlıkları değil aka-
demik yeterlilikleri ve liyakat temel kriter olmalıdır. 

Mevcut olumsuz koşullarda mühendislik öğretimine baş-
layan meslektaş adaylarımızın mesleki eğitimlerine katkı 
sunmak için Odamızın bütün olanaklarıyla yardımcı ola-
cağını belirtir, daimi başarılar dileriz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

İKLİMLENDİRME TEKNİK KURULU PANDEMİ TEDBİRLERİNİ 
AÇIKLAMAYA DEVAM EDİYOR

Odamız öncülüğünde on bir meslek kuruluşunun katılımıyla oluşan İklimlendirme Teknik Kurulu’nun “Okullar 
ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri Rev1” ile “Gıda Tesisleri Et Kombinaları ve Soğuk Odalarda Pandemi 
Tedbirleri” başlıklı metinleri, 28 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen online basın toplantısı ile açıklandı.

Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri (Rev1) ve  Gıda Tesisleri Et Kombinaları ve  
Soğuk Odalarda Pandemi Tedbirleri metinlerine oda web sitemizden erişebilirsiniz.
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12 EYLÜL FAŞİZMİ SÜRÜYOR!
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 12 Eylül darbesinin 40. yılında bir basın açıklaması yaptı.

IMF ile yapılan anlaşma ile gündeme gelen 24 Ocak 1980 
ekonomi kararlarının ardından 12 Eylül 1980 tarihinde 
yapılan askeri darbe, hem ABD’nin “yeşil kuşak” projesi-
ne hizmet etti hem de Türkiye’de kapitalizmin neoliberal 
dönem uygulamalarına geçişi sağladı. 

Emek ve demokrasi karşıtı bu faşist darbe örgütlü top-
lum yapılarını tasfiye etti. Yüzbinlerce insan gözaltına 
alındı, işkence sistemli olarak uygulandı, idamlar yapıldı, 
milyonlarca insan 12 Eylül’ün izlerini taşıdı. Korkunun 
yerleştirildiği bu ortamda toplum depolitize edildi. 

“Türk-İslam sentezi”nin önce ideolojik, giderek siyasi ha-
kimiyeti sağlanarak laikliğin tasfiyesi ve bugünkü siyasal 
İslam rejiminin yolu açıldı. Bu günleri hazırlayan evreler-
den biri de  2010 yılında 12 Eylül darbesinin yıldönümün-
de yapılan Anayasa değişikliği referandumu oldu.

12 Eylül faşizminin devamı olan 40 yıllık süreçte Türkiye; 
anayasa, hukuk, kamu idari yapısı, planlama-sanayileş-
me-kalkınma, mühendislik, eğitim, sağlık, enerji, ulaşım 
ve tüm kamusal üretim ve hizmet alanlarında neoliberal 
gerici temelde köklü değişiklikler yaşadı. 

Serbestleştirme-özelleştirmelerle büyük ölçekli kamusal 
yerli üretim tasfiye edildi, sanayisizleşme süreci kesintiye 
uğratıldı, tarımsal üretim geriletildi, ithalata bağımlı fason 
üretim politikaları hakim oldu. 

Esnek/güvencesiz, taşeron çalışma biçimleri ve sendika-
sızlaştırma yaygınlaştı, kıdem tazminatlarına el koymanın 
yolu açıldı, işsizlik ve yoksuluk boyutlandı. 

Yolsuzluk, yozlaşma, kayırmacılık ve rant politikaları bu 
süreçte bütün ülkeyle yayıldı.

Meslek örgütleri başta olmak üzere bütün demokratik 
kitle örgütleri ve toplumsal muhalefete yönelik bugünkü 
baskı politikaları da 12 Eylül’ün devamı ve tepe noktası 
niteliğindedir. 

Mevzuata 1981 yılında giren Devlet Denetleme 
Kurulu’nun (DDK) görev ve yetki kapsamı; 2017 Ana-
yasa değişikliği referandumu ve 15.07.2018 tarihli “DDK 
Hakkında 5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 
ile genişletildi. 1983 yılında bir KHK ile yapılan ve 30 yıl 
uygulanmayan bir değişiklik bu iktidar tarafından geliş-
tirildi ve TMMOB ve Odalarımız üzerinde idari ve mali 
denetim yoluyla otoriter vesayet kurulmaya çalışıldı. 

Anayasa’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
ları üzerine olan 135. maddesi uyarınca kurulmuş olan 
TMMOB, TTB, TBB vb. kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile sendikaları, tüm demokratik kitle 
örgütleri ve toplumsal muhalefeti baskı altına alma ve gi-
derek tasfiye etmeye yönelik politikalar bu iktidar döne-
minde sistemik bir boyut kazandı.

Ancak bilinmeli ki hiçbir baskıcı iktidar ilanihaye egemen 
olamamıştır. 12 Eylül darbesinin 40. yılında darbeler, dik-
talar, faşizm ve gericiliğe yine ve kararlılıkla hayır diyor ve 
mücadele kararlılığımızı ifade etmek istiyoruz.

Mevcut durum bütün emek ve demokrasi güçlerinin 
önüne birlikte direnme, kaybedilen her şeyi daha üst bo-
yutlarda yeniden kazanma ve yeni bir Türkiye için müca-
dele görevini koymuştur. 

Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusundaki kamucu politika-
ların hakim olduğu eşit, özgür, demokratik, laik, bağım-
sız, sanayileşmiş, kalkınmış, tam istihdamı sağlanmış bir 
Türkiye’ye ancak böylece ulaşabileceğiz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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ÖZEL ELEKTRİK ŞİRKETLERİNE KAMU KAYNAKLARINDAN 
DESTEKLER USD ESASLI ÖDEMELERLE ARTARAK SÜRÜYOR

Özel Eletrik Şirketlerine Kamu Kaynaklarının aktarımı konusunda Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener  
21 Eylül 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Özel Elektrik Şirketlerine Kamu 
Kaynaklarından Destekler USD Esaslı 
Ödemelerle Artarak Sürüyor

Elektriğin Piyasa Toptan Satış Fiyatı 30-35 
Kuruş Ama Yenilenebilir Enerji Kaynağına 
Dayalı Özel Santrallara, Ürettikleri Her Kwh 
Elektrik İçin 7.3 USD Cent/Yaklaşık 55 Kuruş 
ile 13.1 USD Cent/100 Kuruş Ödenecek

Ülkemizde gerek genel enerji arzı, gerekse elektrik üre-
timinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artması 
hususu, Odamızın yıllardır savunduğu bir görüştür. 

Bu konuda yasal düzenleme 2005’te yapılmış, ancak TL 
üzerinden değil yabancı para birimleri ile tanımlanan  
maddi destekler 2011’den itibaren uygulamaya başlan-
mıştır. Bu ayrıcalıktan yararlanan tesislerin sayısı hızla 
artmıştır. 

Bugün kurulu güçleri 21.877 MW olan 818 santral üret-
tikleri elektriği 55-100 kuruştan kamuya satmaktadır. 
Eğer tesiste yurt içinde imal edilmiş ekipmanlar kullanıl-
mış ise maddi destekler daha da artmaktadır. Bu ayrıca-
lıktan yararlanamayan şirketlerin piyasaya satış fiyat ise 
30-35 kuruş/kWh’dir.

Küçük ve verimsiz tesislere destek olacağı savunusuyla 
çıkarılan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Me-
kanizması (YEKDEM), daha sonra bazı özel şirketleri, 
büyük kapasitede rezervuarlı HES’leri kollama aracı ol-
muştur. 

Bugün 100 MW’dan büyük kapasiteli tesislerin YEK-
DEM kapsamındaki kurulu güçteki payı yüzde 29,2 olup, 
50MW’den büyük olanlar ise kurulu gücün yarısıdır. Des-
teğe ihtiyaç duyabilecek 10 MW’den küçük tesisler ise 
YEKDEM kurulu gücü içinde ancak yüzde 3’lük bir paya 
sahiptir.

YEKDEM’den yararlanan şirketlere 2018’de 26 milyar 
TL, 2019’da 38 milyar TL, 2020’nin ilk sekiz ayında 33 
milyar TL kamu kaynaklarından aktarılmış ve bu tutarlar 
elektrik tüketicilerinin faturalarına yansıtılmıştır.

Toplumun değil bazı özel şirketlerin yararlandığı bu ayrı-
calıklardan 2020 sonuna kadar devreye girecek tesislerin 
yararlanması öngörülmüş iken, 18.09.2020 tarih ve 949 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu süre 30.06.2021 ta-
rihine kadar uzatılmıştır. 

EPDK Temmuz 2020 İlerleme Raporuna göre yatırım 
gerçekleşme oranları yüzde 70’in üzerinde olan 2.100 
MW kurulu güçteki santralların da devreye girmeleri ha-
linde özel şirketler on yıl boyunca  bu pastadan yarar-
lanacaktır. Bazı yöneticilerin yurttaşlara alaycı bir dille 
“maaşlarınızı dolar/euro üzerinden mi alıyorsunuz” diye 
sordukları unutulmadı. Oysa YEKDEM’de uygulamaların 
gözden geçirileceği ve ödemelerin TL üzerinden yapıla-
cağı vaadleri hatırlarda olmasına rağmen uygulama değiş-
memiştir.

Özetle haksız bir kazanç kapısı olan YEKDEM gözden 
geçirilmeli, kapsamı daraltılmalı, küçük tesisler destek-
lenmelidir. Yenilenebilir enerji ekipmanlarında yerli ta-
sarım ve üretimi geliştirmek için imalatçıları doğrudan 
destekleyen yeni bir mekanizma kurulmalıdır. 

Özel şirketlere aktarılan kamu kaynakları enerji yoksul-
larına ayrılmalı, işten atılan, işyeri kapanan, iş bulamayan, 
elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarını öde-
yemeyen yurttaşlara karşılıksız maddi destek sağlanmalıdır.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Eylül 2020
Odamızın TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi’nde gerçekleştirilen 48. Olağan Genel Kurulu sonrası 
yapılan görev dağılımı, Termodinamik Dergisinde “TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası 48. Dönem Oda Yönetim Kurulu 
görev dağılımını yaptı” başlığıyla haber yapıldı.
Odamız tarafından düzenlenecek olan ve pandemi koşulları 
nedeniyle ertelenen IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve 
Sergisi, Hidrolik&Pnömatik Dergisinde “IX. Ulusal Hidrolik 
Pnömatik Kongresi ve Sergisi, 17-20 Kasım 2021 tarihine 
ertelendi” başlığıyla haber yapıldı.
Odamızın TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi’nde yapılan 48. Olağan Genel Kurulunun Sonuç Bildiri-
si, Termodinamik Dergisinde “MMO 48. Olağan Genel Kurul 
seçim sonuçları ve sonuç bildirisi açıklandı” başlığıyla haber 
yapıldı.

18/21.09.2020
Odamız tarafından yayınlanan “Sanayinin Sorunları ve Analiz-
leri (62): Yeni bir enflasyon ve ağır işsizlik dalgası yaklaşıyor” 
başlıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesinde “Enflasyon ve 
büyük işsizlik dalgası kapıda,” Evrensel Gazetesinde “Yeni 
enflasyon ve işsizlik  dalgası kapıda,” Aydınlık Gazetesi’nde 
“MMO’dan geniş tabanlı işsizlik uyarısı,” Yeni Mesaj Gazete-
sinde “Enflasyon ve işsizlik artacak,” (19.09.2020) Ankara 
Başkent Gazetesinde “Yeni bir enflasyon ve işsizlik dalgası 
yaklaşıyor” ve (21.09.202) BirGün Gazetesinde “Tüm gös-

tergeler bozuldu ekonomi artık istikrar vaat etmiyor” başlık-
larıyla haber yapıldı.

22/25.09.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Özel Elektrik Şirketlerine 
Kamu Kaynaklarından Destekler USD Esaslı Ödemelerle Ar-
tarak Sürüyor” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Kamu 
kaynaklarından dolar bazlı ödeme: Elektrik şirketlerine milyar-
larca lira aktarıldı,” Evrensel Gazetesinde “Enerji şirketlerine 
dolar kıyağı,” Anayurt Gazetesinde Yener’den YEKDEM iddia-
sı: HES’leri koruma aracına dönüştü” ve (25.09.2020) Sözcü 
Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker’in köşe yazısında “YEKDEM’de 
kara deliğe doğru” başlıklarıyla haber yapıldı.

29/30.09.2020
Odamız öncülüğünde on bir meslek kuruluşunun katılımıyla 
oluşturulan İklimlendirme Teknik Kurulu’nun 28 Eylül Pazarte-
si günü düzenlenen online basın toplantısı ile yaptığı “Okullar 
ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri Rev1” ile “Gıda Tesisleri Et 
Kombinaları ve Soğuk Odalarda Pandemi Tedbirleri” başlıklı 
açıklamalar, BirGün Gazetesinde “Her gün hijyen ve sosyal 
mesafe eğitimi verilmeli,” Aydınlık Gazetesi’nde  “Sınıfların 
hava kalitesine ilişkin uyarı,” Karar Gazetesinde “Sınıfların 
bu hali kovide davetiye” ve (30.09.2020) Yeni Konya Gaze-
tesinde “Sınıfların hava kalitesine dikkat!” başlıklarıyla haber 
yapıldı. 

18 Eylül 2020 BirGün

29 Eylül 2020 Karar

22 Eylül 2020 Evrensel

22 Eylül 2020 Anayurt
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Eylül 2020'de Eğitimlere Katılım
Eylül ayı boyunca düzenlenen Eğitimlere 531 kişi katıldı.

Eğitimin Adı Eğitim Tarihi Verildiği Şube Katılımcı

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme 
Kursu

13-13.09.2020 İSTANBUL 29
19-20.09.2020 ANKARA 46
15-16.09.2020 İZMİR 10
02-03.09.2020 KONYA 5

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu
05-07.09.2020 KONYA 6
25-27.09.2020 İSTANBUL 21

Basınçlı Hava Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu 21-23.09.2020 ANKARA 17

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu
07-10.09.2020 ANKARA 22
10-13.09.2020 İSTANBUL 18

Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza 
Dönüşümü

22-25.09.2020 BURSA 14
21-23.09.2020 ANKARA 27

Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 21-23.09.2020 İZMİR 12

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu
07-13.09.2020 İZMİR 12
17-24.09.2020 İSTANBUL 34
21-27.09.2020 ANKARA 36

Mekanik Tesisat Tasarım Uygulama Eğitimi
15-20.09.2020 DENİZLİ 11
21-26.09.2020 BURSA 5

Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi

05-06.09.2020 BURSA 19
07-08.09.2020 BURSA 19
19-20.09.2020 BURSA 21
19-20.09.2020 ADANA 11
29-30.09.2020 KOCAELİ 12

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 26-27.09.2020 İZMİR 13
Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 11-13.09.2020 BURSA 4

Şantiye Şefliği 
01-03.09.2020 İZMİR 16
04-06.09.2020 ANTALYA 6
11-13.09.2020 İSTANBUL 22

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
01-03.09.2020 DENİZLİ 9
08-10.09.2020 İZMİR 22

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
18-20.09.2020 BURSA 5
21-23.09.2020 İZMİR 14
25-27.09.2020 DİYARBAKIR 13
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Ekim 2020 Eğitimleri Programı
Ekim ayı eğitim programı aşağıda yer almaktadır. 

Programa https://makina.mmo.org.tr/egitimler adresinden ulaşabilirsiniz.

EĞİTİM ADI ŞUBE EĞİTİM TARİHİ
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu (ÇEVRİMİÇİ) İSTANBUL 1-4.10.2020
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme (ÇEVRİMİÇİ) İSTANBUL 1-3.10.2020
Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu (ÇEVRİMİÇİ) ANKARA 2-4.10.2020
Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu ESKİŞEHİR 15-16.10.2020
Yalın Üretim ve Yönetim Sertifikasyon Programı (ÇEVRİMİÇİ) İZMİR 05-09.10.2020
Medikal Gaz Tesisatı (ÇEVRİMİÇİ) ANKARA 9-11.10.2020
Kaynak Koordinasyonu Personeli Eğitimi (ÇEVRİMİÇİ) ANKARA 12-14.10.2020
Adli Trafik Kazaları Bilirkişilik Eğitimi (ÇEVRİMİÇİ) İZMİR 13-16.10.2020
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elamanı (ÇEVRİMİÇİ) İSTANBUL 15-18.10.2020

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme (ÇEVRİMİÇİ)
İSTANBUL 15-18.10.2020
ANKARA 19-22.10.2020

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme (ÇEVRİMİÇİ)
İSTANBUL 17-18.10.2020
ANKARA 24-25.10.2020

Rüzgar Enerji Santrali Temel Eğitimi (ÇEVRİMİÇİ) İZMİR 19-21.10.2020
Jeotermal Enerji Santrali Temel Eğitimi  (ÇEVRİMİÇİ) İZMİR 23-25.10.2020
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu (ÇEVRİMİÇİ) İZMİR 26-27.10.2020
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme (ÇEVRİMİÇİ) İSTANBUL 22-29.10.2020
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü 
(ÇEVRİMİÇİ) ANKARA 26-29.10.2020
Şantiye Şefliği (ÇEVRİMİÇİ) İSTANBUL 30.10.2020-01.11.2020
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi KOCAELİ 16-17.10.2020
Enerji Kimlik Belgesi Uzmani Eğitimi ESKİŞEHİR 23-25.10.2020
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TMMOB OHAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ (KHK) 
İLE İHRAÇ EDİLEN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 

RAPORU YAYIMLANDI
TMMOB OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) İle İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Raporu Eylül 2020’de yayımlandı.

SUNUŞ

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi uzun 
süredir otoriterleşme eğilimi gösteren AKP iktidarı ta-
rafından “tanrının bir lütfu” ve/veya “bir proje” olarak 
görülmüştür. Siyasal iktidar, 15 Temmuz’u gerekçe gös-
tererek Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edip istisnai, sınırsız 
ve denetimsiz yetkiyi elde ederek; neticede OHAL ka-
rarnameleri aracılığıyla, otoriter yönetimini pekiştirmiştir.

Darbe girişimini fırsata çeviren AKP Anayasa’dan kaynak-
lanan en temel demokratik hakları askıya aldığı gibi, hiç 
zaman kaybetmeden kamu çalışanlarının tasfiyesine yö-
nelmiştir. Bu süreçte kamu çalışanlarını sorgusuz, sualsiz, 
hukuksuz bir biçimde kamu görevinden ihraç etmiştir.

Bilindiği gibi, evrensel insan haklarının en temel ilkelerin-
den ikisi “masumiyet karinesi” ile “savunma hakkı”dır. 
Buna göre, herkes suçu ispat edilene kadar masum kabul 
edilir. Bir insana suç somut olarak atfedilir ve savunma 
hakkı kullandırılır. AKP yönetimi “masumiyet karinesi”ne 

saygı göstermeden, herhangi bir suç atfetme gereği duy-
madan, iltisak gibi soyut, ispatlanamaz ve ölçülemez kav-
ramların icadı yoluyla insanları kamudan ihraç etmiş; buna 
karşılık onlara hiçbir savunma hakkı tanımamıştır. Üstelik 
Fethullah Gülen Cemaati’ni gerekçe gösteren AKP, de-
mokrat, yurtsever ve sosyalist kimliğiyle bilinen, sendikal 
örgütlenme ve mücadelede yer alan kamu çalışanlarını da 
bu kapsamda değerlendirerek kamudan ihraç etmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre istihdam 
edilen kamu çalışanları, bu kanunun koruması altındadır. 
Kanun’un 125. Maddesinin E Fıkrası devlet memurluğun-
dan çıkarılma koşullarını belirler. Hukuken böyle bir yol 
işletilmesi gerekirken, iktidarın kamu çalışanlarını keyfi 
bir yolla ihraç etmesi hukuksuzluğun açık bir göstergesidir. 

Doğal olarak kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları da bu süreçten etkilenmiş, çok sayıda TMMOB 
üyesi, başta OHAL Kanun Hakkında Kararnameleri 
(KHK) olmak üzere birçok hukuksuz yolla kamudan ih-
raç edilmiştir. 

Sorun ihraçla da sınırlı kalmamış, adeta intikam peşinde 
koşan iktidar, mesleğimizin getirdiği diğer yetki ve un-
vanların da kullanılmasına engel olmuş, üyelerimizi adeta 
sivil ölüme mahkûm etmiştir. İhraçlar sadece üyelerimiz-
le sınırlı kalmamış, geçmişte görev yapmış ve/veya halen 
aktif görevine devam eden birçok TMMOB, oda ve şube 
yöneticisi, temsilcisi de bu hukuksuzlukla karşı karşıya 
kalmıştır.

TMMOB olarak bağlı odalarımız ve şubeleri, İl Koordinas-
yon Kurulları (İKK) ile bu hukuk dışı, keyfi uygulamalara 
karşı çıkmanın toplumsal ve siyasal görevimiz olduğunun 
bilincindeyiz. Bu çerçevede yürüttüğümüz mücadeleyi 
kararlılıkla sürdüreceğiz.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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12 EYLÜL’ÜN KARANLIĞI 40 YILDIR HÜKÜM SÜRÜYOR!
12 Eylül 1980 Askeri Daresi’nin 40. yılında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın 
açıklaması yapılarak, darbecilerin hayata geçirdiği politika ve uygulamalar terk edilmeden darbe zihniyetiyle 
hesaplaşılamayacağını dile getirdi.

12 Eylül 1980 yılında gerçekleştirilen askeri darbenin 40. 
yılındayız. Aradan geçen 40 yıla rağmen, 12 Eylül’ün ya-
rattığı karanlık, hüküm sürmeye devam ediyor. 

Ekonomiden siyasete, toplumsal yaşamdan kültüre ka-
dar, ülke olarak bugün yaşadığımız hemen her sorunun 
kaynağında, 12 Eylül Darbesiyle inşa edilen düzen bulu-
nuyor. Bugünün siyasi iktidarı, günü 12 Eylül’ün yarattığı 
ekonomik, siyasal ve toplumsal düzenden alıyor.

12 Eylül Darbesi her şeyden önce, ülkenin ortak çıkarı 
ve geleceği için mücadele eden örgütlü toplum kesimle-
rinin zorbalıkla bastırılması demektir. Milyonlarca kişinin 
fişlendiği, yüzbinlerce kişinin tutuklandığı, on binlerce 
kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığı, yüzlerce kişinin işkence 
altında öldürüldüğü, 50 kişinin idam edildiği, çok sayıda 
sendika ve demokratik kitle örgütünün kapatıldığı bir şid-
det ve zorbalık dönemidir. 

Ülkemiz tarihinde travmatik bir kırılma noktası olan bu 
şiddet ve zorbalığı yaratanlarla hesaplaşılmamış olması, 
üzerinden geçen 40. yılda hala bu açıklamaları yapıyor 
olmamıza neden olmaktadır. 

12 Eylül Darbesi, 24 Ocak 1980’de karar altına alınan 
ama toplumsal muhalefetin karşı çıkışı nedeniyle hayata 
geçirilemeyen neoliberal politikaların darbeciler eliyle 
hayata geçirilmesi anlamına gelmektedir. Sosyal devlet 
anlayışının tasfiyesi, kamusal varlık ve yatırımların özelleş-
tirilmesi, üreticileri korumaya yönelik uygulamaların terk 
edilmesi, ücretli kesimlerin düşük maaş ve kötü çalışma 
koşulları altında çalıştırılması, toplumsal örgütlerin etki-
sizleştirilmesi, uluslararası sermaye hareketleri önündeki 
tüm engellerin kaldırılması anlayışına dayalı bu program 
40 yıldır iktidarda bulunan tüm siyasi partiler tarafından 
kesintisiz bir şekilde uygulanmaktadır. 

Bu politikalar sonucu rant çevrelerinin ve iktidar yan-
daşlarının  zenginliği  artarken üretim alt yapımız büyük 
oranda aşındırılmış, ülke sanayisi ve tarımı çökertilmiş, 
kamusal zenginliklerimiz yerli yabancı sermaye kesimle-

rinin talanına açılmış, işsiz, yoksulluk, gelir dağılımındaki 
eşitsizlik her geçen yıl daha da büyümüştür.

12 Eylül Darbesi, laiklik ilkesinin aşındırılması ve kültürel 
çeşitliliğimizin ortadan kaldırılmasıyla toplumsal zenginli-
ğimizin yok edilmesi anlamına gelmektedir. Darbe sonra-
sında toplumumuzu yeniden yapılandırmak için bir devlet 
politikası olarak kabul edilen Türk-İslam Sentezi anlayışı, 
gerici, mezhepçi ve şovenist uygulamalarla toplumumuzu 
derin bir ayrışmanın eşiğine getirmiştir.

12 Eylül Darbecilerinin ekonomiyi ve toplumsal yaşamı 
düzenleyebilmek için uyguladığı baskıcı, antidemokratik 
pratikler aradan geçen yıllar boyunca adeta bir devlet ge-
leneği haline gelmiştir. 

Muhaliflerin hapsedilmesi, halk iradesinin yok sayılması, 
basının susturulması, akademisyenlerin üniversitelerden 
uzaklaştırılması, emek-meslek örgütlerinin tehdit edil-
mesi, sokakların polis şiddetiyle zapturapt altına alınması 
gibi uygulamalar, 12 Eylül geleneğinin ne kadar canlı ol-
duğunu göstermektedir.

12 Eylül Darbesiyle yaratılmak istenen ekonomide neoli-
beral, toplumsal yaşamda muhafazakâr, siyasette otoriter 
yönetim anlayışı bugün AKP eliyle inşa edilen tek adam 
rejimi ile perçinlenmiştir. Bugün yaşadığımız Türkiye, 12 
Eylül Askeri Darbesi’nin ürünü ve en yüksek aşamasıdır.

Demokrasi tarihimizin en kara lekelerinden biri olan 12 
Eylül Darbesi’nin -bugün hayatlarımızı şekillendirme-
ye devam eden- etkilerinden kurtulabilmemiz için, 12 
Eylül’ün ekonomik, toplumsal ve siyasal mirasının tümüy-
le ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

Gelecek nesillerimizi eşit, özgür ve demokratik bir ülke-
de yaşatabilmek için 12 Eylül’ün karanlığıyla ve onun en 
yüksek aşaması olan tek adam rejimiyle mücadele etmeye 
devam edeceğiz!

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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KARDELEN KAMİŞLİ YALNIZ DEĞİLDİR!
TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 7 Eylül 2020 tarihinde Kırıkkale’de kaldığı otelde odasına izinsiz biçimde giren 
bir erkeğin tacizine uğrayan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kardelen 
Kamişli hakkında basın açıklaması yaptı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Yöne-
tim Kurulu Üyesi kadın meslektaşımız Kardelen Kamişli iş 
nedeniyle bulunduğu Kırıkkale’de 08 Eylül 2020 tarihinde 
konakladığı Carmine Hotel’de, gece yarısı odasına giren 
bir erkeğin tacizine ve saldırısına uğramıştır.

Seyit Muhammet Sarı adlı saldırgan hakkında kolluk kuv-
vetlerine şikâyetçi olmasına rağmen şikayetinin gereği 
yerine getirilmemiş, üstelik tekrar çağırdığı kolluk güçle-
rince şikayetini geri alma ve “barıştırılma” önerisi ile karşı 
karşıya kalmıştır. Ne yazık ki ancak, meslektaşımızın ka-
rarlı ve ısrarlı tutumu üzerine bir soruşturma yürütülmesi 
mümkün olabilmiştir.

Her odaya özel olması gereken giriş kartının üçüncü bir 
şahış tarafından nasıl kullanılabildiği bir muammadır! Bu 
nedenle; Otel sahibi ve görevlilerinin de soruşturma kap-
samına alınması gerekmektedir.

Bu olay bir kez daha göstermiştir ki; mühendis, mimar, 
şehir plancı kadınlar mesleklerinin doğası gereği şanti-
yelerde, maden ocaklarında, fabrikalarda, işletmelerde 
zaten zor koşullarda çalışırken, zaman zaman toplum-
sal cinsiyet rollerinden kaynaklı taciz, şiddet ve benzeri 
tutumlarla karşı karşıya kalabilmekte, bu da yetmezmiş 
gibi böylesi durumlarda güvence olması gereken resmi 
görevlilerin duyarsızlıkları ile uğraşmaktadırlar.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu olarak; özel hayatın gizli-
liğini ihlal eden saldırgana karşı cesaret ve kararlılığını hiç 
kaybetmeden olayın üzerine giden meslektaşımız Karde-
len Kamişli’yi yürekten kutluyoruz.

Bu olayda elbette ki arkadaşımızın yanındayız.

Suçu, ihmali ve sorumluluğu olanların bir an önce ceza-
landırılmasını talep ediyor ve olayın takipçisi olduğumuzu 
kamuoyuna duyuruyoruz… 

Yaşasın Kadın Dayanışması!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

TMMOB, DİSK VE KESK TTB’Yİ ZİYARET ETTİ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, DİSK 
Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve KESK Eş Genel Başkanı 
Mehmet Bozgeyik 21 Eylül 2020 tarihinde Türk Tabipleri 
Birliği’ni ziyaret ettiler.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman ile görü-
şen heyet; Türk Tabipleri Birliği’nin pandemi döneminde 
yürüttüğü faaliyetler sırasında maruz kaldığı gerici saldırı-
lara karşı dayanışma içinde olduklarını belirtti. Görüşme, 
heyetin TTB şahsında tüm sağlık emekçilerine gösterdik-
leri özverili çalışmaları için teşekkürleri ile sonlandı.
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SALGIN YAYILIYOR, KRİZ DERİNLEŞİYOR, SORUNLARIMIZ 
BÜYÜYOR 19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 

PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN!
19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB tarafından gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin 41. Yılında, TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Türkiye çapında yüz binin üzerinde mühendis, mimar ve 
şehir plancısının katılımıyla gerçekleştirilen 19 Eylül 1979 
İş Bırakma Eylemi’nin 41. yılındayız. Ülkemizin kalkın-
masının ve büyümesinin en önemli dinamiklerinden biri 
olan teknik emeğin birliğinin ve gücünün simgesi olan “19 
Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Da-
yanışma Günü” kutlu olsun.

70’li yılların sonunda yaşanan derin ekonomik kriz kar-
şısında mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadığı 
hak kayıplarını ve ücret adaletsizliklerini protesto etmek 
için gerçekleştirilen iş bırakma eylemi, teknik elemanların 
üretimden gelen gücünü en açık biçimiyle ortaya sermiş-
tir. 19 Eylül 1979’da TMMOB’nin çağrısıyla gerçekleş-
tirilen eylemle maden ocaklarından enerji santrallerine, 
fabrikalardan şantiyelere, kamu kurumlarından limanlara 
kadar pek çok iş yerinde üretimin durdurularak teknik 
elemanların yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi sağlan-
mıştı.

Bizler için 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi; ülkesi için 
düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. 
Bu yüzden bu anlamlı gün, “TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlanmakta 
ve yeniden hatırlanmaktadır.

Sorunlarımız Derinleşiyor

19 Eylül İş Bırakma Eylemi’nin 41. yılında, tüm dünyamızı 
etkisine alan bir virüs salgını ve ülkemizde giderek de-
rinleşen ekonomik krizle yüz yüzeyiz. Salgının toplumsal 
yaşama ve çalışma hayatına etkileri, uzun süredir devam 
eden ekonomik krizin toplumsal etkilerini ne yazık ki 
daha da arttırıyor.

Küresel salgının ortaya çıkardığı en önemli gerçekler-
den birisi, hastalıklarla mücadelede ve gündelik hayatın 

sürdürülebilmesinde bilime ve tekniğe ne kadar ihtiyaç 
duyduğumuz olmuştur. Bilimsel-tıbbi çalışmalara, teknik 
gelişmelere ve teknolojik yatırımlara ayrılacak kaynaklar; 
insanlığın ortak geleceğinin korunmasının biricik teminatı 
durumundadır.

Salgın döneminde daha da derinleşen krizle birlikte bir-
biri ardına kapanan işletmeler ve hızla azalan üretim ne-
deniyle geniş çaplı bir işsizlik ve yoksullaşma süreci içine 
sürükleniyoruz. Yurtdışı kaynaklı sıcak para akışına dayalı 
büyüme modelinin sürdürülebilir olmaktan çıkması ne-
deniyle ülkemiz, büyük bir borç batağı ve yüksek kur şo-
kuyla baş başa bırakılmıştır.

Kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatını zorlaş-
tırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, 
kamusal çıkarın göz ardı edilmesi, rant hırsının bilim ve 
tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın 
ihtiyaçlarının önünde tutulması gibi nedenlerle yıllar bo-
yunca mühendis, mimar ve şehir plancılığı emeğinin de-
ğersizleştirilmiş olması; meslektaşlarımızı kriz karşısında 
tümüyle savunmasız hale getirmiştir.

Siyasi iktidar, ekonomik krizle mücadele konusunda ba-
şarısız olduğu gibi halkı salgına karşı korumak konusunda 
da yetersiz durumdadır. Her iki durumda da siyasi iktida-
rın önceliği, geniş toplum kesimlerinin haklarını korumak 
değil, kendi çevresinde konumlanan bir avuç sermaye 
grubunun çıkarlarını gözetmek olmuştur. Siyasi iktidar 
nasıl ki daha önceki dönemde OHAL koşullarını toplum 
üzerindeki baskısını artırmak için fırsat olarak kullandıy-
sa, salgın koşullarını da yağma düzenini yaygınlaştırmak 
için kullanmıştır. Devlet imkanları, halkın öncelikli sorun-
larının çözümü ve acil ihtiyaçlarının giderilmesi için değil 
iktidarın güçlendirilmesi ve örgütlü toplum kesimlerinin 
etkisizleştirilmesi için seferber edilmiştir.
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Tek adam rejimi altında, “parti devleti” anlayışıyla yöne-
tilen kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasi 
baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro soru-
nu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler 
gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz-sözleşmeli 
istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin orta-
dan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi ne-
denlerle kamudaki teknik personelin iş yükü artarken, iş 
riski de giderek büyümektedir. Yandaş konfederasyonla 
imzalanan enflasyona endeksli toplu sözleşmeler, şaibeli 
enflasyon rakamlarıyla birleşince kamu emekçilerinin her 
geçen gün daha da yoksullaşmasına neden olmaktadır.

Ekonomik kriz ve salgının olumsuz etkilerinin en fazla 
yansıdığı özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamı 
büyük bir yoksullaşma ve işsizlik tehdidiyle karşı karşıya 
durumdadır. Esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalış-
ma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sek-
törde çalışan tüm meslektaşlarımızın hayatını olumsuz 
etkilemekte, gelecek planı yapamaz hale getirmektedir.

Birlikte, Dayanışmayla…

TMMOB olarak salgın koşullarında derinleşen ekonomik 
kriz ve siyasi iktidarın artan baskıları karşısında mesleği-
mizi, meslektaşlarımızın çıkarlarını ve meslek örgütleri-
mizi korumak için mücadele ediyoruz. Mühendis, mimar 

ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak 
aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. 
Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının 
üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anla-
yışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken 
ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip 
çıkıyoruz.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin ge-
leceğini tehdit eden uygulamalar karşısında sessiz kal-
mayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve 
toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin sür-
dürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği 
esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve de-
mokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz.

Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve birlik 
içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde 19 
Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü’nü kutluyoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

Yaşasın Mücadelemiz!

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB YENİLENEN KANAL İSTANBUL PLANINA DAVA AÇTI
Kanal İstanbul Projesi için hali hazırda açılan dava sürerken askı sürecinde plana yapılan itirazların 
değerlendirildiği gerekçesiyle hazırlanan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planı Değişikliği’nin 22 Haziran 2020 tarihinde onanarak askıya çıkarılması üzerine; TMMOB afet 
risklerini arttırarak kent güvenliğini daha da zayıflatan Değişikliğe de dava açtı.

Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan ve 23 Aralık 2019 
tarihinde onanan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı 
Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 
30 Aralık 2019 tarihinde askıya çıkmış; ekolojik sürdü-
rülebilirlik, şehircilik ve planlama teknik, ilke ve esasları 
ve kamu yararına aykırılık taşıyan plan değişikliğinin iptali 
istemiyle TMMOB ve Odalar tarafından  dava açılmıştı.

Açılan dava sürerken askı sürecinde plana yapılan itiraz-
ların değerlendirildiği gerekçesiyle hazırlanan İstanbul İli 
Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planı Değişikliği 22 Haziran 2020 tarihinde ona-
narak askıya çıkarıldı.

Esasa ilişkin gerek TMMOB ve Odalar gerekse de bilim-
sel ve akademik çevreler tarafından sunulan hiçbir itirazı 
karşılamayan; doğal ve yapay çevreye büyük yükler bin-
diren; afet risklerini arttırarak kent güvenliğini zayıflatan; 
İstanbul Metropoliten Alanının ve Trakya bölgesinin tüm 

ekosistemlerini baskılayan; su havzaları ile tarım ve mera 
alanları, orman alanları, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alan-
ları üzerinde önemli tahribatlara yol açan; İstanbul’u ve 
tüm Trakya bölgesini gıda ve su hakkından mahrum bı-
rakan hususlara ilişkin herhangi değişiklik içermeyen; ak-
sine bizatihi kendi amacına aykırılık içeren; yetki yönün-
den hukuka uyarlık taşımayan; Üst Ölçeği Olan 30 Aralık 
2014 onanlı İstanbul Bölge Planı’na ve 2009 onanlı İstan-
bul Çevre Düzeni Planı’nın birçok ilke, hedef ve kararına 
aykırılık barındıran; Plan Değişikliği Raporunda benimse-
nen ilkelere aykırılık teşkil eden; Uluslararası Anlaşmalar 
başta olmak üzere Anayasal ve yasal hükümlere, kamu 
yararına, bilimsel gereklere aykırılıklar taşıyan; planlama 
tekniklerine, şehircilik ilke ve esaslarına, planlama mev-
zuatına aykırı 22 Haziran 2020 tarihinde onanan İstanbul 
İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin de iptali istemiyle 
TMMOB ve Odalar tarafından dava açılmıştır. 

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde gerçekleşti-
rilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden yurttaş-
ların anısına anıt ve meydan düzenlemesi yapılması kararı 
hayata geçiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bele-
diye Meclisi’nin 15 Ekim 2015 tarihindeki oturumunda 
alınan kararı uygulamak için harekete geçti.

Bu doğrultuda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederas-
yonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu (DİSK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve 10 
Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 
“Emek, Barış ve Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri 
Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması’nda” de-
rece alan projelerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 

ANKARA GARI ÖNÜNE ANIT YAPTIRILMASI KARARI  
HAYATA GEÇİRİLİYOR

Mansur Yavaş’a sunulması amacıyla toplantı düzenlene-
rek sürece ilişkin genel değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri TMMOB  
2. Başkanı Selçuk Uluata, Şehir Plancıları Odası Başkanı 
Orhan Sarıaltun, Yarışma Jürisi Sözcüsü ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi Eski Dekanı Prof.Dr. Güven Arif Sargın, DİSK 
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanı Meh-
met Bozgeyik, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, TTB Genel Başkanı Sinan Adıyaman, 10 Ekim 
Barı ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coş-
kun, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehirclik Da-
iresi Başkanı Ertuğrul Candaş, Ankara Kent Konseyi Baş-
kanı Halil İbrahim Yılmaz, Av. Bülent Yücetürk ve Prof. 
Dr. Savaş Zafer Şahin katıldı.
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G ü n c e

Eylül 
2020

Günce

1 Eylül Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

3 Eylül Perşembe
TMMOB OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri 
(KHK) İle İhraç Edilen Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancı-
ları Raporu yayımlandı.

4 Eylül Cuma
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, açıklanan 
üniversite yerleştirme sınav sonuçları ile ilgili oalrak bir 
basın açıklaması yaptı.

8 Eylül Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

Gaziantep Şubemizin 1. Dönem (1996) Yönetim Ku-
rulu Başkanı olarak görev yapan Cuma Delioğlu vefat 
etmiştir.

9 Eylül Çarşamba
Asansör Sempozyumu ve Sergisi, Covid-19 salgını ne-
deniyle 2021 yılına ertelendi.

IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, 
Dünya'da ve ülkemizde halen devam eden Covid-19 
salgını nedeniyle bu dönemde fiziksel olarak bir araya 
gelmenin uygun olmayacağı için ertelenerek yapılan ça-
lışmaların gerçekleşecek kongreye aktarılmasının uygun 
olacağına karar verildi.

11 Eylül Cuma
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 12 Eylül 
darbesinin 40. yılında bir basın açıklaması yaptı.

12 Eylül Cumartesi
TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 7 Eylül 2020 tarihinde 
Kırıkkale'de kaldığı otelde odasına izinsiz biçimde giren 
bir erkeğin tacizine uğrayan Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kardelen 
Kamişli hakkında basın açıklaması yaptı.

15 Eylül Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

17 Eylül Perşembe
Sanayinin Sorunları Bülteni'nin 62’ncisi, tırmanan cari 
açık, döviz fiyatı ve enflasyonu tetiklemesi konularına 
ayırdı.

19 Eylül Cumartesi
I9 Eylül 1979 tarihinde TMMOB tarafından gerçek-
leştirilen iş bırakma eyleminin 41. Yılında, TMMOB Mü-
hendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü nede-
niyle, TMMOB Başkanı Emin Koramaz tarafından basın 
açıklaması gerçekleştirildi

Odamız Sekreterler ve Saymanlar Toplantısı, online 
olarak gerçekleştirildi.

21 Eylül Pazartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Özel Eletrik Şirketlerine Kamu Kaynaklarının aktarımı 
konusunda Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 
bir basın açıklaması yaptı.

22 Eylül Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

23 Eylül Çarşamba
Oda Denetleme Kurulu gerçekleştirildi. 

28 Eylül Pazartesi
Odamız öncülüğünde on bir meslek kuruluşunun katı-
lımıyla oluşan İklimlendirme Teknik Kurulu'nun "Okullar 
ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri Rev1" ile "Gıda Tesisleri 
Et Kombinaları ve Soğuk Odalarda Pandemi Tedbirleri" 
başlıklı metinleri, düzenlenen online basın toplantısı ile 
açıklandı.

29 Eylül Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.



TMMOB 46. GENEL KURULU ERTELENDİ
Çoğunluklu olarak 16-17-18 Ekim 2020, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 

23-24-25 Ekim 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, 

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 
02.10.2020 Tarih ve 2020/76 Sayılı Kararı ile ertelenmiştir. 

Yeni Genel Kurul tarihi ve gerekli diğer bilgiler, 
TMMOB Yönetim Kurulunca belirlendikten sonra yeniden duyurulacaktır.



BÜNYAMİN AYDIN’I
ANIYORUZ

(30 Nisan 1961-20 Ekim 2012)

43 ve 44. Dönem Oda Yönetim Kurulu üyemiz, 
mücadele arkadaşımız Bünyamin Aydın’ı  

ölümünün 8. yılında özlemle anıyoruz

tmmob
makina mühendisleri odası


