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YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN
Geride bıraktığımız 2020 yılı; laik sosyal hukuk devleti, demokrasi,
yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ile basın, ifade, örgütlenme hak
ve özgürlüklerinin fiilen ortadan kaldırıldığı bir yıl olarak tarihin
sayfalarında yerini aldı.
Gerici piyasacı yaklaşımlar sonucunda iş cinayetleri, çocuklara
ve kadınlara yönelik taciz, tecavüz, cinayet ve istismar olayları
katlanarak arttı. Sosyal devletin çöküşüyle eğitimde ve kamusal
yaşamda bilim, teknik, aydınlanma ve laiklik değerlerinden
uzaklaşıldı, temel sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve plansızlığı
sebebiyle Corona Virüs salgın süreci karşısında devletin tüm
kurumlarının acizliği gözler önüne serildi. Yurttaşlarımızın temel
sosyal haklarına ayrılması gereken bütçe azalırken, kamusal kaynak
ve varlıkların talanı artarak devam etti.
Ülkemizdeki tüm emekçiler gibi meslektaşlarımız da düşük ücret,
yoksullaşma, işsizlik ve meslek dışı alanlarda çalışma zorunluluğu ile
yüz yüze bırakıldı. Geçim sıkıntısı, enflasyon, işsizlik, yoksulluk, dış
borçlar ve merkezi yönetim bütçe açığı arttı. Ekonomimiz küçülme,
durgunluk ve kriz ortamına teslim edildi.
Siyasal iktidarın meslek alanlarımızı, mesleki denetim yetkilerimizi ve
kamu kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşu vasfımızı
zayıflatma ve mühendisliği itibarsızlaştırma çalışılmaları hız kesmeden
sürdü.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen TMMOB örgütlülüğü içinde siz değerli
üyelerimizden aldığımız güç ve destekle mesleki faaliyetlerimizi
sürdürmeye devam ettik. Oda Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımıza
katkıda bulunan bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.
2021 yılında da mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını,
ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için
hazırlanmış çalışma programımız kapsamındaki faaliyetleri siz değerli
üyelerimizle dayanışma halinde sürdüreceğiz.
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2021 YILINDA DEMOKRASİYİ,
ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZÜ VE MESLEK ALANLARIMIZI
KARARLILIKLA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Oda Yönetim Kurulu olarak üyelerimizin yeni yılını kutluyor; 2021 yılının üreten, kalkınan, hakça
bölüşen, barış ve kardeşlik içindeki Türkiye mücadelemizde olumlu gelişmelerle dolu bir yıl olmasını
diliyoruz.

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar
uyarınca, ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir
plancılarının ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak
asgari ücret 2021 yılı için brüt 5.750 TL olarak belirlendi.

Geride bıraktığımız 2020 yılında iktidarın bütün muhalefet güçlerine yönelik uyguladığı sistematik baskı
ile Cumhuriyetin iktisadi sosyal kazanımlarını, demokrasiyi, laikliği, sosyal hukuk devleti normlarını,
kamusal üretim, hizmet ve denetimi tasfiye çabaları
hız kazandı.

TMMOB kararı ilk işe giriş kapsamındadır ve “Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık
alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda,
şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi,
uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretin üzerinde olması”
şeklindedir. Yakından bildiğimiz üzere bu kararın
uygulanması bir mücadele konusudur.

Mesleki demokratik kitle örgütü yapımızı tasfiyeye,
meslek alanlarımızı sınırlamaya, mesleğimizi itibarsızlaştırmaya yönelik girişimler de bu kapsamda sürdü, sürüyor.
Diğer yandan ekonomik kriz ağır bir şekilde sürerken kollanan bir avuç sermaye gücü servetlerine
servet katıyor, diğer yanda milyonlarca insan had
safhaya ulaşan işsizlik, yoksulluk, pahalılık kıskacında
bunalıyor.
Kadın cinayetleri ve iş cinayetleri artarak sürüyor.
2020 yılı başlarında ortaya çıkan Corona Virüs salgınına karşı mücadelede sergilenen yetmezlik ve
yanlışlar da halk sağlığını tehlikeye atan sonuçlar
oluşturuyor.
Oda örgütlülüğümüz bu koşullarda tüm zorluklara
karşın mesleki toplumsal çalışmalarını geçen yıl da
başarıyla sürdürdü.
Oda Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımızda
katkısı bulunan örgütlü üyelerimiz, onur, denetleme, danışma kurulları, şube yönetimleri ve temsilcilik yürütme kurulları, komisyonlar, işyeri temsilcileri, teknik görevliler ve bütün çalışanlarımıza
teşekkür ediyoruz.
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Geçen ay Enerji Çalışma Grubumuzun hazırladığı
Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor Oda Raporu’nu
açıkladık; Sanayi Analizlerinin 65.’sinde batık kredi
sorununu irdeledik; TTB Merkez Konseyi ile birlikte Gaziantep’teki Hastane Yangını İhmaller Sonucudur açıklamasını yaptık.
Geçen ay TTMD Kurucu Başkanı Celal Okutan’ı
ve 766 sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. Nuri Saryal’ı
kaybettik. Aileleri, sevenleri ve meslektaşlarına başsağlığı diliyoruz.
Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz, meslektaşlarımız,
örgütlülüğümüz, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik,
kamucu planlama, sanayileşme, kalkınma politikaları
için mücadelemiz 2021 yılında da sürecek.
Bu kararlılıkla bütün üyelerimizin yeni yılını tekrar
kutluyor, esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

2020 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMLERİMİZ
Günümüzde bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama
alanlarında meydana gelen hızlı değişim süreci örgün
eğitim kurumlarında verilen eğitimin zaman içinde atıl
bilgi haline gelmesine yol açmaktadır.
Kamu sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren alanlarda çalışan
Odamız üyelerinin, meslek alanlarındaki gereksinim
ve taleplerini göz önünde bulundurarak uzmanlık
alanlarımızla ilgili merkezi olarak yoğun bir meslek içi
eğitim programı yürütmektedir. Ülke geneline yayılmış
eğitim merkezlerimizde üyelerimiz 16 alanda 140
eğitmen tarafından eğitilmekte, sınava tabi tutulmakta ve
başarılı olanlar da belgelendirilmektedir.

Eğitim ve seminerlerde Odamız üyelerinin bilgilerinin
tazelenmesini, yeni teknolojilerden haberdar edilmesini,
toplumsal duyarlılıklarının artırılması sürdürülmektedir.
Ayrıca Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Şube
faaliyetlerimizi büyük oranda dijital Platformlarımız
üzerinden gerçekleştirmekteyiz. Odamız yaşanmakta
olan salgın günlerinde üyelerimizin bilgi birikimlerine
katkı sağlamak ve dayanışma göstermek amacıyla 25
Mart 2020’den bu yana webinar /çevrim içi eğitimler
düzenlemeye devam etmektedir.
2020 yılında gerçekleştirilen Mühendis Yetkilendirme
Eğitimlerimizi aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Eğitim Adı

Eğitim Sayısı

Katılımcı Sayısı

Adli Trafik Kazaları Bilirkişilik Kursu

1

5

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu

24

413

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu

17

261

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Kursu

17

318

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi

24

308

Basınçlı Hava Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

1

17

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu

19

361

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

14

210

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

21

327

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

6

24

Güneş Enerjisi Santrali Eğitimi

1

7

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

6

132

Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

2

26

Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri Mühendis Yetkilendirme Kursu

1

8

Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

4

37

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi

6

27

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

24

278

Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

3

50

Mekanik Tesisat

23

426

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi

20

196

Otomatik Kontrol Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

1

14

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

44

769

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

5

73

Şantiye Şefliği

15

276

Temel Bilirkişilik Kursu

4

69

Üretim Planlama Eğitimi

1

6

Yalın Üretim ve Yönetimi Eğitimi

1

8

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

11

187

TOPLAM

316

4833
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ-65:
BATIK KREDİ SORUNU 2021’İN ANA GÜNDEMİ OLACAK
Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 65’incisini,
kredi patlaması sonrası ekonomide gündeme gelebilecek batık krediler sorununa ayırdı.
BDDK, TBB, TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye
Bakanlığı verileri kullanılarak yapılan analizde özellikle
Haziran sonrası ucuzlatılan ve genişletilen ve yıllık 1
trilyon TL’yi aşan kredi genişlemesinin kredi dönüşlerinde
yaratacağı sorunlara dikkat çekildi.
Pandemi nedeniyle geri ödemelerde sağlanan toleransın
sonuna gelindiği ve bankaların yeni yılda borçlu firmaları
sıkıştıracağı; çok sayıda iflas, el değiştirmenin gündeme
gelebileceğine işaret edildi.

büyüyerek yılı bitirmiş görünecek.
•

Genişlemeci para politikası, bir ölçüde hedefe
ulaşmaya yaradı ama geriye hem şirketler hem
tüketiciler kesiminde borçluluk hızla arttı ve
kredilerin geri dönüşü ile ilgili endişeler de çoğalmaya
başladı.

•

Pandemi gerekçesiyle, yeniden yapılandırılan
krediler, tahsili gecikmesine rağmen süresi
uzatılan takipteki krediler ile “top çevrildi” ama
2021, alacaklıların kapıya dayanacağı, borçluların
uykularının kaçacağı bir yıl olmaya aday.

•

Sadece son 12 ayda kredi hacminin yüzde 40’ın
üstünde artırıldığı görülüyor. Yurtiçi krediler 8 Aralık
itibariyle 3,7 trilyon liraya yükseldi. 2019 sonlarında
2,6 trilyon lira olan kredi stoku 1,1 trilyon TL lira
arttı.

•

Sektörel olarak bakıldığında miktarsal artışta ilk
sıra tüketici kredileri ya da “bireysel krediler”de.

Analizde şu noktalara vurgu yapıldı:
•

2018 ortalarından beri yaşanan küçülme, AKP
rejiminin kredi musluklarını açmasıyla ve genişlemeci
para politikalarıyla hafifletilmeye çalışıldı. Hem
şirketlerin hem tüketicilerin krediye erişimi, özellikle
kamu bankaları kullanılarak erişimi kolaylaştırılan
kredi kullanımı özendirildi ve bu sayede ekonominin
daha sert daralması önlenmek istendi. 2020 yılında
GSYH’de ya yüzde 1 dolayında bir küçülme olacak
ya da ekonomi küçülmeden, belki de yüzde 1
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Tüketici kredileri 12 ayda yüzde 46 arttı ve 260
milyar TL daha kredi kullanıldı.
•

Tekstil, metal ana ve gıda sektörlerinin ilk 3
sırayı aldığı son yılın 254 milyar TL’lik taze kredi
kullanımında inşaat girdisi üreten alt dal ile
otomotivin her bir alt dalı 20 milyar TL’nin üstünde
kredi kullandılar. Bunları, rafineri, kimya ve kauçuk
alt sektörleri izledi. Çiftçilerin kredi borcu da 120
milyar TL’yi geçmiş durumda.

•

Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler
Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre Ekim
sonunda 166 milyar TL’ye yaklaştı. Tahsili gecikmiş
alacaklar 2019 yılı sonunda toplam kredilerin yüzde
5,7’si iken 2020 Ekim ayında yüzde 4,5’e geriledi.
Ancak batık kredi oranındaki bu gerilemenin
altında, bankaların donuk alacaklarına ilişkin 90 gün
olan asgari gecikme süresinin, salgına karşı alınan
önlemler kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar
geçerli olmak üzere 180 güne çıkarılmış olması, ve
bu önlemin yenilenerek 31 Haziran 2021’e kadar
uzatılması, taksit öteleme ve yeniden yapılandırma
uygulamaları yatıyor.

•

Bu tolerans, takibe düşmesi muhtemel kredileri
henüz batık göstermiyor. 2021’de aynı durumun
devam mı edeceği yoksa 90 gün uygulamasına geri
mi dönüleceği henüz bilinmiyor. Bu, sadece batığı
makyajlamak gibi okunabilir.

•

Bundan sonra pandemi bitene kadar gelirler
düşük, buna karşılık kredi desteği pek olamayacak.
Bu durumda şirketler kendi başlarının çaresine
nasıl bakacaklar? Sahiplerinin, ortaklarının şirkete
sermaye koyması, olmadı küçülmeye gitmesi, yeni

ortaklıklar kurması ya da şirketi satması, kısaca
yeniden yapılanması, daha önce kriz, daralma
dönemlerinde deneyimlenmiş davranışlar.
•

Kısacası, reel sektör için, en sancılı süreç başlıyor.
Bu süreçte devlet şirketler için yönlendirici ve yol
gösterici olursa sancı azalır, süre kısalır, dönüşümün
maliyeti de düşer. Tersi, sert yaprak dökümleri olur.

ODA ONUR KURULU
48. DÖNEM 4.TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 23 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurula iletilen 17 dosya üzerinde görüşüldü.
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EĞİTİM SORUMLULARI TOPLANTISI YAPILDI
Covid-19 pandemisi sürecinde Odamız tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerine yönelik çevrim içi toplantı
7 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
Şube eğitim sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilen
çevrim içi toplantıda eğitim ve sınavlara yönelik konular
görüşüldü. Eğitimlerimiz ve gelişen süreçle alakalı bilgiler
verildi.
Öte yandan toplantıda, yapılması planlanan faaliyetler
hakkında da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
7 Aralık 2020 tarihinde Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya aşağıda isimleri verilen kişiler katıldı.
Mehmet Soğancı 			
Eğitim Çalışma Grubu
Arife Kurtoğlu			
Oda Yönetim Kurulu
Meltem Özdemir			
Oda Merkezi
Arzu Özdal İdem			
Adana Şube
Egegün Ünveren			
Ankara Şube
Özge Gürbüz			
Antalya Şube
Kaan Özten			
Bursa Şube
Mustafa Özkan			
Denizli Şube
Duygu Bayram			
Diyarbakır Şube
Gülru Topçu			
Edirne Şube
M. Elçin Çetinköprülü		
Eskişehir Şube
Harun Hamiş			
Gaziantep Şube
Emre Kıral			
İstanbul Şube

Okan Arğaç			
Volkan Kazanç			
Engin Yavaş			
Hasan Karaçelik			
Özge Deniz Aydemir 		
Birkan Süngü 			
Mehmet Akcan 			
F. Didem Özdoğan 		
Faik Yılmaz 			
İlknur Mengüç 			
Ayhan Hilalci 			

İstanbul Şube
İzmir Şube
İzmir Şube
Kayseri Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Konya Şube
Mersin Şube
Samsun Şube
Trabzon Şube
Zonguldak Şube

PERİYODİK KONTROL TEMEL EĞİTİMİNE YÖNELİK
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İş ekipmanlarının periyodik kontrolünü yapmaya
yetkili kişilere yönelik düzenlenen temel eğitime
ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
öncülüğünde değerlendirme kurulu toplantısı
gerçekleştirildi.
18 Aralık 2020 tarihinde online olarak
gerçekleştirilen toplantıya, Bakanlık personeli ve
eğitim düzenleyen diğer kurum/kuruluşların yanı
sıra Odamız adına Oda Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Bedri Tekin ile Teknik Görevliler Bülent
Göksülük, Ertan Demirci ve N.Egemen Yılmaz
katıldı.

6

bülten 271
ocak 2021

Haber

MMO PBK GÖZETİM DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TS EN ISO/IEC 17024 standardı kapsamında, 2007 yılında akredite olarak Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik
Belgelendirme faaliyetlerini yürüten Odamız Personel Belgelendirme Kuruluşu’nun (MMO PBK) Gözetim
Denetimi 30 Kasım - 12 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Personel Belgelendirme Kuruluşu, “MYK Asansör
Montajcısı s3, MYK Asansör Montajcısı s4, Asansör Avan
Proje Hazırlama, Asansör Mühendis Yet. Bel., MYK Isıtma
D. Gaz İç Tesisat Yapım Personeli, Doğalgaz İç Tesisat,
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dön., Mekanik Tesisat, Havalandırma Tesisatı, Klima
Tesisat, Soğutma Tesisatı” olmak üzere 11 kapsamdan
denetlenmiştir.
Pandemi önlemleri çerçevesinde yürütülen denetime
MMO Başkanı Yunus Yener, Oda Müdürü Evren Sağ,
Kalite Yönetim Temsilcisi Aylin Sıla AĞCA, ilgili PBK
personelleri ile TÜRKAK ekibinden Necdet TUTAN,
Mustafa Tutsak ve Tayfun Menlik katılmıştır.

MMO PBK 22 kapsamda belgelendirme yapmaktadır.
Kapsamlar ve başvuru hakkında ayrıntılı bilgi PBK web
sayfasında yer almaktadır; https://pbkmyk.mmo.org.tr/

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
2. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamız, 48.Dönem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu 2. toplantısını 18 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi
olarak gerçekleştirdi.
48.Dönem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu
toplantısı aşağıdaki gündemle gerçekleştirdi.
•

Çalışma programına ilişkin önerilerinin alınması

•

Şubelerimizde yürütülen İSİG faaliyetleri ve pandemi
süreci

Toplantıya aşağıdaki isimler katıldı:
Bedri Tekin 			
Merkez
Bülent Göksülük 			
Merkez
Mahmut Teberik 			
Adana Şube
M. Serdar Ulu 			
Ankara Şube
Niyazi Kantar 			
Ankara Şube
Ali Göktaş 			
Ankara Şube
İsmail Denizoğlu 			
Antalya Şube
Yasemin Yeşil 			
Bursa Şube
Ramazan İnan 			
Denizli Şube
Nevruz Mızrak 			
Diyarbakır Şube
Şamil Ateş 			
Edirne Şube

Çetin Külah 			
Tuncay Korkmaz 			
Abdurrahman Yavuz 		
Mustafa Pürsünlü 			
Batuhan Taş 			
Kerim Işıldaklı 			
Ayşe Ünsal Kıran 			

Gaziantep Şube
İstanbul Şube
Kayseri Şube
Kocaeli Şube
Konya Şube
Mersin Şube
Samsun Şube
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TESKON 2021 İÇİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Odamız tarafından düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi için Düzenleme Kurulu ve Yürütme Kurulu
toplantıları, Covid-19 salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirdi.

DÜZENLEME KURULU İKİNCİ
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

YÜRÜTME KURULU; TESKON 2021’İN
İÇERİĞİNİ DEĞERLENDİRDİ

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Düzenleme Kurulu
ikinci toplantısı 13 Aralık 2020 tarihinde düzenlendi
ve toplantıya Oda Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı
sıra Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, Eskişehir,
İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Trabzon ve
Zonguldak Şube temsilcileri katıldı. Teskon 2021’in
önceden alınan karar doğrultusunda 2-5 Haziran 2021
tarihlerinde düzenlenmesine karar verildi.

Teskon 2021 Yürütme Kurulu bildiri özet gönderim
tarihinin sona ermesinin ardından toplantısını
gerçekleştirerek gelinen noktayı ve Teskon 2021 içinde
yer alacak platformları değerlendirdi.

Toplantıda Kongre’nin Oda Merkezi yürütücülüğünde
devam etmesine ve yürütme kurulunun Yunus Yener,
Harun Erpolat, A. Metin Duruk, Mehmet Soğancı,
Aytekin Çakır, Necmi Varlık, Battal Kılıç, Tevfik Peker
ve Cemal Ahmet Akçakaya’dan oluşturulmasına karar
verildi.

BURSA ŞUBE DANIŞMA KURLU
TOPLANTISINA KATILDIK
MMO Bursa Şube 17. Dönem 2. Danışma Kurulu
Toplantısı, 26 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak
gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener de katıldı. Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener, Şube ve Oda çalışmaları ve ülke gündemine
ilişkin görüşlerini dile getirdiler.
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23 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya
Yürütme Kurulu üyelerinin tamamı katılırken seminer,
sempozyum, panel, çalıştay ve kurslara ilişkin süreçleri
değerlendirerek değişiklik yapılması ve yeniden
planlanması gereken etkinliklere ilişkin yol haritasını
belirledi.
Bir
sonraki
toplantının
6
Ocak
tarihinde
gerçekleştirilmesine ve teskon 2021’in çerçevesinin
belirlenmesine karar verildi.

Basın Açıklamaları

TÜRKİYE ENERJİDE NEREYE GİDİYOR?
ODA RAPORU YAYIMLANDI
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 4 Aralık 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaparak Türkiye Enerjide
Nereye Gidiyor? Oda Raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Yoğunlaşan Sorunları Çözmek İçin Kamu
Mülkiyeti, Kamusal Hizmet ve Toplumsal
Yararı Temel Alan Bir Planlama ve Toplumsal
Kalkınma Perspektifi ile Kamucu/Toplumcu Bir
Programın Uygulanması Zorunludur
Enerji yönetimi ve bütün iktidar çevrelerinin çabası, toplumda yapay bir “ülke kalkınması” algısı oluşturmak, derinleşen siyasal, ekonomik, toplumsal krizi unutturmak
ve yandaşlarını tahkim etmeye yöneliktir. Odamız Enerji
Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve bugün kamuoyu
ile paylaştığımız Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor? başlıklı Oda Raporunda ise enerjide gölgelenmeye çalışılan
sorunlar ve gizlenmeye çalışılan gerçeklikler dile getirilmektedir.

Fosil yakıtlara ve ithalata bağımlılık sürüyor
Ülkemizde birincil enerji arzı içinde fosil kaynakların payı
yüzde 83,5, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde
16,5, ithal kaynakların payı yüzde 69, yerli kaynakların
payı ise yüzde 31’dir. İktidarın işbaşında olduğu 20022019 döneminde birincil enerji talebi yüzde 87,3, enerji girdileri ithalatı yüzde 102,4 oranında artarken, yerli
enerji arzı yüzde 83,6 artışla talep ve ithalattaki artışın
gerisinde kalmıştır.

Arz fazlasına rağmen, plansız yatırımlara devam
ediliyor
Elektrik sektöründe abartılı talep tahminleri ve plansız
yatırımlarla ihtiyacın çok üzerinde kurulu güç ve üretim
kapasitesi tesis edilmiştir. Türkiye’nin 2018’den bu yana
elektrik talebi kayda değer bir artış göstermemekte ve
yıllık elektrik tüketimi 300 milyar kWh civarında gerçekleşmektedir..
2020’de puant değer 49.556 MW olmuştur. 2020 Ekim
sonu itibarıyla Türkiye kurulu gücü ise 93.918,8 MW’dır.
Yani, 44.362,8 MW ani yedek güç mevcuttur. Bu rakam
bize, bugüne kadar Türkiye’deki en yüksek tepe ihtiyaç
gücü olan 2020 yılı tepe gücü 49.556 MW’ın yüzde 89,5’i
kadar yedek güç olduğunu göstermektedir.. Kurulu gücün puant güçten makul miktarda fazla olması normaldir,

ancak yüzde 89,5 oranında fazla oluşu, arz kapasitesinin
fazlalığının altını çizmektedir.
Yatırım sürecinde olan lisanslı projelerden Akkuyu NGS
dışındakilerin toplam kurulu gücü 18.553,7 MW olup,
bu gücün önümüzdeki yıllarda devreye alınacağını kabul ettiğimizde; önümüzdeki yıllarda toplam kurulu güç
111.437,9 MW’a ulaşacaktır.
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan
“94.760 MW kurulu güç ile 466.662 GWh elektrik üretilebilir bilgisini” referans aldığımızda, mevcut ve devreye
girecek lisanslı projelerin toplam kurulu gücünün azami verimle kullanılması ve üretilebilecek elektriğin tüm
sektörlerde daha verimli bir şekilde değerlendirilmesi
halinde; ETKB’nin, 2030 yılı için 452-515, 2035 yılı için
511-608, 2039 yılı için 556-680 TWh olarak tahmin ettiği elektrik tüketiminin önemli ölçüde karşılanabileceği
söylenebilir. Yapım aşamasındaki üretim tesislerinin toplam kurulu gücü, EÜAŞ mobil santralları dahil 23.378,73
MW’dır. Bu projelerin kaynaklara/yakıtlara göre ayrımı
incelendiğinde, yapılacak ithal kaynaklı santralların çoğu
baz santrallar olacağından dışa bağımlılığı artıracağı öngörülmektedir. Plansız ve arz talep dengesi gözetilmeden
yatırımcıların kâr hırslarına göre yapımı süren bu santrallar, ileride elektrik sektörünü bugünkünden daha büyük
sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır.

Geniş halk kesimlerinin enerji harcamaları
artıyor
Toplam istihdamın yüzde 34,64’ünün sosyal güvenlik sistemi dışında sigortasız ve yüzde 60’ından fazlasının asgari
ücretin altında ücretle çalıştığı günümüz Türkiye’sinde,
art arda gelen zamlarla aileler her ay tutarı daha fazla artan enerji, su vd. faturalarını ödemekte zorlanmakta ve
ödeyemedikleri için elektriği, gazı, suyu kesilen konut sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Ekim 2020 itibarıyla,
hane halkı aylık ortalama elektrik ve doğal gaz harcamaları toplamı, asgari ücretin İstanbul’da 15,10’u; Ankara’da
yüzde 16,30’u kadar olmuştur. Ocak 2019-Ekim 2020
döneminde TÜİK’in resmi enflasyon artışı yüzde 21,5
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olurken, konutlarda elektrik fiyatları yüzde 39,7; doğal
gaz fiyatları yüzde 34,7-39,7 oranlarında artmıştır.

Şirketlerin yükümlülükleri tarifeler yoluyla
tüketicilere yansıtılıyor, tüketicilerin elektrik
faturaları kabarırken karartılıyor
Kayıp/kaçak oranlarının kabul edilebilir seviyeye düşürülmesi yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler tarafından kaçak kullanılan elektrik bedelleri abone faturalarına eklenmekte ve faturalar yükseltilmektedir.
EÜAŞ Toptan Satış Fiyatlarına 2019 yılında yapılan zamlar
tüketici tarifelerine yansıtılırken; 2020 yılı içinde pandemi
sürecinin de yer aldığı dönemlerde özel şirketler lehine
yapılan indirimler tüketicilere yansıtılmamış ve şirketlere
kaynak aktarmanın yolu olarak kullanılmıştır. Vatandaş,
kullandığı elektriğin bedelini oluşturan tüm hizmetler için
ödeme yapmakta ancak bugün hangi hizmete ne kadar
bedel ödediğini görememektedir. Çünkü YEKDEM maliyetleri de Son kaynak tedarik tarifesi ve Düzenlemeye
tabi tarifeler yoluyla elektrik abonelerine yansıtılmaktadır.

Şirketlere yapılan ilave ödemeleri tüketiciler
karşılıyor
Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğe
ABD doları bazında; yerli kömürden elektrik üreten
santralların üretimlerinin bir bölümüne TL bazında (dönemsel olarak güncellenen) sabit fiyat ile alım garantisi
verilmesi; bazı elektrik üreticilerinin piyasa ortalama satış
fiyatından daha yüksek fiyatlarla elektrik satmalarını sağlamakta; ayrıca bazı santrallara üretimden bağımsız olarak Kapasite Mekanizması adı altında ödeme yapılmaktadır. Bazı varsayımlarla, bu ilave ödemelerin 2018-2019
yılları ve Ocak-Eylül 2020 dönemi toplamının yaklaşık
59 milyar TL olduğu söylenebilir. Şirketlere yapılan bu
ödemeler tüketici faturalarına yansıtılmakta veya kamu
zararı oluşturarak genel bütçe üzerinden yine halkın sırtına yüklenmektedir.

“Yenilenebilir enerji” adına yapılan talan:
Karadeniz HES’leri
2010 yılında uygulamaya konulan YEKDEM mekanizması sonrasında, Doğu Karadeniz’de akarsular üzerine
HES yapma furyası hızlanarak devam etmiştir. Doğu
Karadeniz’in bağrına sokulan ilk hançer olan sahil yolunun ardından ikinci hançer doğa ve toplum düşmanı, kâr
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hırsı ile tekniğe ve ahlaka aykırı olarak inşa edilen HES’ler
olmuştur. Bugün bunlara ilaveten yaylaların çirkin beton
yapılar ve araçlar tarafından işgal edilmesine yol açan
yol projeleri ile Kazdağları’nda yaptıkları gibi ormanları,
bahçeleri, bağları yok eden maden projeleri var. Ama
Karadeniz’in dağ ve yaylalarında Cerattepe’deki gibi,
Ünye’deki gibi madenlere direnenler; “yaylalar bizimdir,
yaşasın hayat” diyenler de var.

Çevreyi kirleten santrallar kapatıldı mı?
Cumhurbaşkanlığı “veto”suna ve yürürlükteki çevre
mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmemiş olmalarına rağmen, yerli kömür yakıtlı santrallardan bir kısmına
2020 yılbaşında hemen çalışma izni veya geçici faaliyet
izni verilmiştir. Çok geçmeden Haziran başında kapatılan
santralların önemli bir kısmına da (geçici faaliyet belgesi ile) izin verilmiştir. Ancak yasal sınır değerleri sağlayacak yatırımların tamamlanıp tamamlanmadığı ve eğer
tamamlanmamış ise çalıştırılmalarına hangi yasal dayanak
ile devam edildiği yönünde, kamuoyuna herhangi bir bilgi
verilmemiştir. Basındaki haberler teknik olarak yorum-

Basın Açıklamaları

landığında, yatırımların tamamlanmadığı ve geçici önlemlerin yeterli olmadığı kanaatine varılmaktadır. Bugüne
kadar yapılan ve yapılmak istenilenin, santralları, çevre
mevzuatında yer alan ve çevreye verilen zararları azaltıcı
ve sınırlayıcı yükümlülüklerin tümünden (salım sınırları,
katı, sıvı ve gaz atıklar, ölçme izleme ve cezai hükümler
gibi) muaf tutma girişimleri son bulmalı, çevreyi, doğayı,
toplumu korumak esas olmalıdır.

olan ve tüketicilerin elektrik faturalarının kabarmasında
büyük katkısı olan YEKDEM’in yanlış uygulamalar ve yüksek fiyatlarla devam etmesinin önünü açmaktadır. Yasa,
sayıları katlanarak artan işsizlerin, çok düşük ve kısıtlı ücretlerle, sağlıksız koşularda, Covid 19’a yakalanarak, hastalıktan ölme pahasına çalışmaya zorlanan emekçilerin,
ölüm-kalım savaşı veren küçük üreticilerin, yaşam alanları daraltılan emeklilerin sorunlarını görmezden gelmiştir.

Karadeniz’de TPAO’nun doğal gaz keşfi üzerine

Sinop NGS hayali bir projedir

Ülkemizde fosil yakıtların gerek birincil enerji arzındaki başat payının, gerekse elektrik üretimindeki yüksek
oranlarının azaltılması gereği açıktır. Yenilenebilir enerji
yatırımlarıyla elektrik üretiminde doğal gaz santrallarının
payının yüzde 20’nin altında tutulması sağlanabilir. 2019
verileri esas alındığında, ülkemizde doğalgaz toplam tüketiminde konut ve işyerinin payı yüzde 42, sanayinin
payı yüzde 27’dir. Söz konusu 40 milyar m³’ten fazla
gazın tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ikame
etme imkânı olmadığı için; denizlerde gaz aramaları, keşifleri ve bulunan gazın üretimi önemlidir.

Sinop NGS yatırımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ve iptali için TMMOB tarafından dava
açılan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı”,
hukuka ve kamu yararına aykırıdır. ÇED Raporu artık geçerli olmayan bir anlaşmayı referans almaktadır. ETKB
2019-2023 Strateji Belgesi’nde, Akkuyu NGS’den farklı
bir hükümetlerarası anlaşma ile yeni bir yatırımcı ortak
belirleneceği belirtilen Sinop NGS’nin reaktör tipi, kapasitesi, yakıtı, atık bertarafı vb. hususların yeniden belirleneceği ifade edilmiştir. Ayrıca atık yakıtın 60 yıl boyunca
proje sahasında nasıl biriktirileceği, sonrasında nasıl imha
edileceği ve maliyeti ÇED Raporu’nda dikkate alınmamış,
santral maliyeti içerisinde hesaba katılmamış ve ülkeye
neye mal olacağı açıklanmamıştır. Yer lisansı bile bulunmayan, yatırımcısı belirsiz hayali bir NGS’nin ÇED Raporu ile ÇED Olumludur kararı hükümsüzdür. Sahil yolu,
küçük HES’ler, madenler ve yaylaları biçen yollardan
sonra Karadeniz’in bağrına saplanacak yeni bir hançer niteliğindeki Sinop NGS projesinden vazgeçilmelidir.

Ağustos’ta keşfedildiği bildirilen ve Ekim ayında miktarının 405 milyar m3 olduğu açıklanan gaz kaynağının, tüketime sunulması için kapsamlı ve nitelikli çalışmalar gerektiren, uzun zaman alacak çok yüksek bedelli yatırımlara
ihtiyaç vardır. Yapılacak bu çalışmalarda hem ülkenin teknik işgücü kapasitesini ve yeteneklerini geliştirmek, hem
de yerel sanayi altyapısından azami ölçüde yararlanmak,
sınai üretimi zenginleştirmek ve geliştirmek, böylece istihdamı, yurtiçi üretimi ve katma değeri artırmak, ürün
ve hizmet ithalatı ve faturasını düşürmek hedeflenmelidir. Bu mümkündür ve ancak güçlü bir kamu yapısı eliyle
yapılabilir. Bu nedenle TPAO ve BOTAŞ hemen Varlık
Fonu kapsamından çıkarılmalı, kurumsal yapıları dikey ve
bütünleşik bir yapıda güçlendirilmelidir.

Madencilik, doğal gaz, elektrikle ilgili yasa
değişikliği yurttaşların enerji gereksinimlerinin
karşılanmasına yönelik bir tek madde bile
içermiyor
Çok sayıda AKP milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunulan ve üç hafta içinde görüşmeleri sonuçlanarak onaylanan
“Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun”; az sayıdaki yatırımcılara yeni
avantajlar getirmekte, vergi yüklerini azaltmakta; doğal
ve toplumsal çevreyi tahrip eden bazı yatırımlara destek

Raporumuzun son bölümünde ifade edildiği üzere sorunları aşmak ve yurttaşların vazgeçilmez gereksinimlerinin karşılanması için kamu mülkiyeti, kamusal hizmet
ve toplumsal yarar esaslarını temel alan bir planlama ve
toplumsal kalkınma perspektifi ile kamucu, toplumcu bir
programın uygulanması zorunludur. Bunun için enerji
sektörünü özel tekellerin kâr egemenliğinden çıkarıp kamusal bir düzleme aktarma, toplum çıkarlarını gözeten
kamusal planlama esaslı, yenilenebilir kaynaklara dayalı,
düşük karbon salımlı bir ekonomiye yönelme ve enerjiyi
azami ölçüde verimli kullanarak demokratik bir denetimi/programı gerçekleştirme ihtiyacı vardır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basın Açıklamaları

GAZİANTEP’TEKİ HASTANE YANGINI İHMALLER SONUCUDUR
19 Aralık 2020 tarihinde Gaziantep’te bir özel hastanede Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akımlı
oksijen cihazının alev alması sonucu oluşan yangın ile ilgili olarak Odamız ve Türk Tabipleri Birliği ortak bir
açıklama yaptı.
19 Aralık 2020 tarihinde Gaziantep’te bir özel hastanede
Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akımlı oksijen
cihazının alev alması sonucu oluşan yangında 12 vatandaşımız ölmüş, çok sayıda vatandaşımız yaralanmıştır.
Pandemide gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması sonucunda hastanelere başvuru sayıları ciddi oranda artmış,
pandeminin ağırlaşması ile birlikte birçok hastanede yoğun bakımlarda doluluk oranları yüzde 100’ü geçmiştir.
Sağlık Bakanlığı veya hastane idareleri tarafından bir çok
boş alan yoğun bakım yapılarak sorun çözülmeye çalışılmıştır. Yoğun bakımlarda yeterli sağlık personelinin
olmaması, tıbbi cihazların kontrolunun zamanında yapılmaması, yatak sayısından fazla sedyelerde hasta yatırılması nedeniyle tıbbi cihazların aşırı kullanımının getirdiği
yıpranma, teknik altyapısı olmadan yeni tıbbi cihaz eklemeler, yeterli sayıda personel olmamasının veya aşırı çalışmanın getirdiği dikkatsizlik, oksijen terapi cihazlarının
yangına ve başka felaketlere neden olabileceği bilinmesine rağmen bunlara göz yumulması bu tür kazaların daha
da artmasına neden olabilecektir.
Yangının çıktığı hastanenin, iş sağlığı ve güvenliği bakımından gerekli önlemleri alıp almadığı, Sağlık Bakanlığı
tarafından gerekli denetimlerin yapılıp yapılmadığı henüz
kamuoyuna açıklanmamıştır. Basına yansıyan bilgiler, Covid-19 hastalarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan
yüksek akışlı oksijen terapi cihazlarının yangın çıkardığı
yönünde çok sayıda hastaneden Sağlık Bakanlığına bildirim yapıldığı ancak cihazların kullanımına devam edildiği
yönündedir.
İlk tespitler, yangının bir patlamadan değil yüksek akış nazal oksijen terapi tedavisinde kullanılan cihazdan kaynaklandığı yönündedir. Bu cihaz yoğun bakım ünitelerinde
hastanenin medikal gaz hattına bağlanarak oksijen temin
etmekte, iç ortamdan aldığı filtrelenmiş hava ile istenen/
ayarlanan oranda karıştırılıp şartlandırılarak uygun sıcaklık ve nem sağlanmakta; bu hava, hastaya istenen miktarda oksijen uygun nem ve sıcaklıkta verilmektedir.
Covid-19 ile birlikte yoğun bakımlarda hayat kurtaran
yüksek akımlı oksijen cihazlarının kullanımının artması,
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beraberinde riskleri de getirmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın bu
yangından beş gün önce söz konusu cihazların kullanımı
için yayımladığı genelge ile olaysonrası yaptığı açıklama,
cihazların kullanımıyla ilgili önceden de ciddi sorunlar olduğunu göstermektedir. Nitekim Sağlık Bakanlığı’nın İl
Sağlık Müdürlükleri’ne göndermiş olduğu 14 Aralık 2020
tarihli yazıda; kullanılancihazlarınfaydaları,risklerivedikkat
edilmesi gereken noktalar belirtilmiştir.
Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı söz konusu genelgede,
“Personel değişim sıklığından kaynaklı kullanım eğitimi
yönünden eksik kalmış olan kullanıcılara verilen eğitimlerin, cihazın kullanım kılavuzunda belirtilen hususları
içerecek şekilde tekrarlanması” istendiği ve söz konusu
cihazla ilgili “Haznenin tam oturmaması durumunda, ısıtıcı tablanın alt bölümünün sıvı izolasyonunun tam sağlanmamasından kaynaklanabilecek sıvı teması ile kıvılcım
oluşabilir ve oksijen akışı sebebiyle parlama ve yangına
sebebiyet verebilir” denilmiştir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 5. Maddesinde işverenin güvenlikle ilgili her türlü önlemi alma ve
gerekli personeli çalıştırma yükümlülüğü vardır. Bunun
yanı sıra yoğun bakım ile ilgili standartlarda ve özel hastaneler yönetmeliğinde cihaz bakımı ve Sağlık Bakanlığı’nın
denetim ve bakım sorumlulukları mevcuttur.
Sağlık Müdürlüğüve Sağlık Bakanlığı bu denetimleri yapmakla yükümlüdür. Ancak facianın yaşandığı hastane tarafından cihazın denetiminin ve kullanımı için gerekli eğitimlerin verilip verilmediği henüz bilinmemektedir.

Basın Açıklamaları

Bu noktada aşağıdaki sorulara yanıt verilmesi sonraki
olası olayların önlenmesi için hayati derecede önem
arz etmektedir.
•

Bu yangına yol açtığı belirtilen cihaz Türkiye’de nerelerde ve hangi sayıda kullanılmaktadır? Dolayısıyla
daha ne kadar hasta ve sağlık çalışanı tehlike altındadır?

•

Salgının dokuzuncu ayının dolduğu göz önüne alındığında Sağlık Bakanlığı’nın kazadan sadece birkaç gün
önce gönderdiği uyarı niteliğindeki yazısı geç kalmış
bir yazı değil midir?

•

•

Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yazısında belirtilen yangınlar
ne zaman ve hangi hastanelerde olmuştur? Bu yangınlar üzerine ilgili cihazı kullanan hastanelerin bilgilendirilmesi ve sorunlu cihazların güvenli cihazlarla
değiştirilmesi gerekmez miydi?
Bu sistemlerin bakım ve işletmesi ile periyodik kontrollerinin düzenli yapılması, çalışır ve her an göreve
hazır halde olması gerekliliğinden hareketle bakım
ve kontrolleri düzenli yapılmakta mıdır? Yangın algılama ve önleme sistemleri çalışmakta mıdır?

için gerekli önlemler alınmalıdır. Pandemide yoğun bakım ünitelerinin gereken niteliğe sahip tıbbi ekipmanla,
yetişmiş ve yeterli sayıda sağlık çalışanı ile üretilen bir
hizmet olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle kamu veya
özel hastanelerindeki doluluk oranları gözönüne alınarak
yoğun bakımlarda çalıştırılan sağlık personellerinin sayıları acilen arttırılmalı, çalışma saatleri azaltılmalı, tıbbi
cihazların kontrol sıklığı arttırılmalı, tıbbi cihazlara bakan
personeller yeniden eğitimden geçirilmelidir.
Buna benzer sorunlar hemen her alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde can güvenliği ve hizmetin tamlığının ancak koruyucu sağlık hizmetleri, kamucu anlayış ve uygulamalarla sağlanabileceğini göstermektedir.
Diğer yandan önemle belirtmek isteriz ki:
•

Toplu kullanıma açık binalar ve özellikle hastanelerde tesisatların işletilmesinden sorumlu, hastane tesisatları konusunda uzman en az bir makina mühendisi
istihdam edilmelidir.

•

Teknik personel dahil hastanelerde çalışan bütün
personelin başta iş güvenliği olmak üzere eğitimli olması gerekmektedir.

•

Covid-19 servisinde çıkan yangın, cihazın kullanımından mı, personel eksikliğinden mi, personel yorgunluğundan mı kaynaklanmaktadır? Personelin mesleki
eğitimi var mıdır, varsa yeterli midir?

•

Tüm hastaneler acilen ilgili meslek odaları tarafından
denetlenmeli, denetimlerde eksiklikleri tespit edilen
hastanelerin iyileştirme çalışmaları planlı bir şekilde
süratle yapılmalıdır.

•

Salgın döneminde başka servislerden yoğun bakımlara aktarılıp görevlendirilenlere bu cihazla ilgili gerekli eğitim verilmiş midir, verilmekte midir?

•

•

“Hizmet alımı” denilen taşeron personelin mesleki
eğitimi var mıdır?

Özelleştirme, serbestleştirme politikalarının bir parçası olan hastane hizmetlerinin taşeronlaştırılması
uygulamasından vazgeçilmeli; sağlık sistemi kamucu
sağlık ve güvenlik kurallarına göre yeniden düzenlenmelidir.

•

Bu cihazlar üzerinde üretici-ithalatçı firmanın güvenilirliği ve sorumluluğu nedir?

•

Bakanlığın yazısında da belirtildiği gibi ciddi riskler
barındıran bu cihazla ilgili geçtiğimiz süreçte başka
hastanelerde de yaşanan olumsuzluklar var mıdır?

Bu durum bir kez daha İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin ne
kadar önemli olduğunu ve sağlığın çok tehlikeli ve ağır
işler sınıfında olmasının ne denli haklı bir gerçeklik olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sağlık emekçileri Covid-19 pandemisiyle savaşırken, hem hastalanma ve yaşamlarından
olma riskiyle hem de böylesine can güvenliklerini tehdit
eden patlama vs. gibi fiziki tehlikeler ile karşılaşmaması

Gaziantep’te yaşanan aşırı yoğun çalışmanın, dikkatsizlik,
tedbirsizlik ve ihmaller zinciri sonucu gelişen bu olayda
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza birkez daha başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Böyle
üzücü ve vahim benzer olayların tekrar yaşanmaması için
tüm önlem ve tedbirlerin acilen alınması gerektiğini, bu
olayın tüm yönleriyle araştırılmasını, aydınlatılmasını ve
sorumluların yargı önüne çıkarılarak hesap vermelerini
talep ediyoruz.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu
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Basın Açıklamaları

Geride bıraktığımız 2020 yılı; laik sosyal hukuk devleti,
demokrasi, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ile basın,
ifade, örgütlenme hak ve özgürlüklerinin fiilen ortadan
kaldırıldığı bir yıl olarak tarihin sayfalarında yerini aldı.

Siyasal iktidarın meslek alanlarımızı, mesleki denetim
yetkilerimizi ve kamu kurumu niteliğindeki Anayasal
özerk meslek kuruluşu vasfımızı zayıflatma ve mühendisliği itibarsızlaştırma çalışılmaları hız kesmeden sürdü.

Gerici piyasacı yaklaşımlar sonucunda iş cinayetleri, çocuklara ve kadınlara yönelik taciz, tecavüz, cinayet ve istismar olayları katlanarak arttı. Sosyal devletin çöküşüyle
eğitimde ve kamusal yaşamda bilim, teknik, aydınlanma
ve laiklik değerlerinden uzaklaşıldı, temel sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve plansızlığı sebebiyle Corona Virüs
salgın süreci karşısında devletin tüm kurumlarının acizliği
gözler önüne serildi. Yurttaşlarımızın temel sosyal haklarına ayrılması gereken bütçe azalırken, kamusal kaynak
ve varlıkların talanı artarak devam etti.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen TMMOB örgütlülüğü
içinde siz değerli üyelerimizden aldığımız güç ve destekle mesleki faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ettik. Oda
Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımıza katkıda bulunan
bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Ülkemizdeki tüm emekçiler gibi meslektaşlarımız da düşük ücret, yoksullaşma, işsizlik ve meslek dışı alanlarda
çalışma zorunluluğu ile yüz yüze bırakıldı. Geçim sıkıntısı,
enflasyon, işsizlik, yoksulluk, dış borçlar ve merkezi yönetim bütçe açığı arttı. Ekonomimiz küçülme, durgunluk
ve kriz ortamına teslim edildi.
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2021 yılında da mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak
ve çıkarlarını, ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelinde
korumak ve geliştirmek için hazırlanmış çalışma programımız kapsamındaki faaliyetleri siz değerli üyelerimizle
dayanışma halinde sürdüreceğiz.
Umut ve güzelliklerle dolu seneler dileklerimizle.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkan

Basında Odamız

Aralık 2020
01/06.12.2020
Odamız tarafından yayınlanan “Sanayinin Sorunları
ve Analizleri (64): Türkiye’yi Sert Bir Küçülme ve Ürkütücü Bir İşsizlik Bekliyor” başlıklı araştırma raporu,
Anayurt Gazetesinde “Ekonomide küçülme ve işsizlik
riski” ve (06.12.2020) Yeniçağ Gazetesinde “MMO:
Salgın sonrası işsizlik rekor kıracak” başlıklarıyla haber yapıldı.
01./03.12.202020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Corona Virüs
Salgınına Karşı Tam Kapanma Uygulanmalıdır. Salgına Karşı Mücadelede Devletin Sosyal Yükümlülüklerini Üstlenmesi, Bütünlüklü Önlemler ve Toplum Çıkarını Gözeten Kamucu Politikalarla Başarı Sağlanabilir”
başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Tam kapanma
uygulanmalıdır,” İlk Ses Gazetesinde “TMMOB’dan
salgın için önemli çağrı” ve (03.01.2020) Ankara
Başkent Gazetesinde “Salgına karşı tam kapanma
sağlanmalıdır” başlıklarıyla haber yapıldı.
05/31.12.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Türkiye Enerjide
Nereye Gidiyor? Oda Raporunu açıklıyoruz. Yoğunlaşan Sorunları Çözmek İçin Kamu Mülkiyeti, Kamusal
Hizmet ve Toplumsal Yararı Temel Alan Bir Planlama ve Toplumsal Kalkınma Perspektifi ile Kamucu/
Toplumcu Bir Programın Uygulanması Zorunludur”
başlıklı açıklama, “BirGün Gazetesinde “Enerjide
vurgun var,” (06.12.2020) Şok Gazetesinde “Fatura
giderek kabarıyor,” (07.12.2020) Ankara Başkent
Gazetesinde “Halk faturaları ödeyemiyor,” Bizim Sakarya Gazetesinde “Enerji faturaları asgari ücretin
yüzde 15’ini geçti,” (09.12.2020) Zafer Gazetesinde
“Makina Mühendisleri Odası’ndan Türkiye’nin enerji
raporu,” (17.12.2020) BirGün Gazetesinde “Elektrik
şirketlerine indirim güzelliği” ve (31.12.2020) BirGün
Gazetesinde “Yeni yıla özel yeni zamlar” başlıklarıyla
haber yapıldı.

10.12.2020
Odamız tarafından yayınlanan “Türkiye’de Deprem
Gerçeği Ve Tmmob Makina Mühendisleri Odası’nın
Önerileri” Oda Raporu, Bursa Haber Gazetesi Yazarı
Muharrem Karabulut’un köşe yazısında “Deprem ve
Türkiye” başlığıyla haber yapıldı.
23/27.12.2020
Odamız tarafından yayınlanan “Sanayinin Sorunları
ve Analizleri (65): Batık kredi sorunu 2021’in ana
gündemi olacak” başlıklı araştırma raporu, BirGün
Gazetesinde “Batık kredilere makyaj,” Evrensel Gazetesinde “İflaslar kapıda,” Aydınlık Gazetesi’nde
“Batıklar artacak iflaslara dikkat,” Bizim Sakarya Gazetesinde “İcra dosya sayısı 2 milyonu aştı,” Gaziantep Sabah Gazetesi’nde “Takibe alınan krediler 166
milyar liraya ulaştı,” (24.12.2020) Korkusuz Gazetesinde “İcradaki dosyalar 23 milyona ulaştı,” Şok Gazetesinde “İflaslar artacak,” (25.12.2020) Ege Telgraf
Gazetesinde “Pandemide rekor icra,” (26.12.2020)
Milli Gazete’de “Sanayi 2021’de kriz verebilir” ve
(27.12.2020) Yeni Devir Gazetesinde “İflaslar ve el
değiştirmeler gündeme gelebilir” başlıklarıyla haber
yapıldı.
28/29.12.2020
19 Aralık 2020 tarihinde Gaziantep’te bir özel hastanede Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akımlı oksijen cihazının alev alması sonucu oluşan yangın
ile ilgili olarak Odamız ve Türk Tabipleri Birliği’nin
ortak olarak yaptığı “Gaziantep’teki Hastane Yangını
İhmaller Sonucudur” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “12 hasta bile bile ölüme gönderildi” ve
(29.12.2020) Karar Gazetesinde “Daha kaç sağlıkçı
tehlike altında?” başlıklarıyla haber yapıldı.
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Basında Odamız

13 Aralık 2021 Sözcü

23 Aralık 2021 Evrensel

23 Aralık 2021 BirGün

24 Aralık 2021 Korkusuz
24 Aralık 2021 Şok

23 Aralık 2021 Aydınlık
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Eğitimler

Aralık 2020'de Eğitimlere Katılım
Aralık ayı boyunca düzenlenen Eğitimlere 475 kişi katıldı.

Eğitimin Adı
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme
MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ
MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ
Asansör Mühendis Yetkilendirme
Asansör Avan Mühendis Yetkilendirme
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri Mühendis
Yetkilendirme
Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Şantiye Şefliği
Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN)

Eğitim Tarihi
21-27 Aralık 2020
29.11-04. ARALIK
2020
30.11-05 ARALIK
2020
25-27 Aralık 2020
18-20 Aralık 2020
5-6 Aralık 2020
26-27 Aralık 2020
24-27 Aralık 2020
17-20 Aralık 2020
10-12 Aralık 2020
23-27 Aralık 2020
10-13 Aralık 2020
19-20 Aralık 2020
21-24 Aralık 2020
14-18 Aralık 2020
5-6 Aralık 2020
19-21 Aralık 2020
15-17 Aralık 2020
4-6 Aralık 2020
28-30 Aralık 2020
03-04 Aralık 2020
16-18 ARALIK
2020

Verildiği Şube Katılımcı
ANKARA
29
DİYARBAKIR 10
DİYARBAKIR
ANKARA
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR

9
27
19
31
28
31
30
30
13
32
23
25

ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İSTANBUL
İZMİR
MERSİN

8
29
9
31
32
14
6

BURSA

9
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Eğitimler

Ocak 2021 Eğitimleri Programı
Ocak ayı eğitim programı aşağıda yer almaktadır.
Programa https://makina.mmo.org.tr/egitimler adresinden ulaşabilirsiniz.

EĞİTİM ADI
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme
Asansör Mühendis Yetkilendirme
Asansör Avan Mühendis Yetkilendirme

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü
Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Şantiye Şefliği
Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL
EĞİTİMİ
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR
EĞİTİMİ (3 GÜN)
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ŞUBE
ANKARA
İZMİR
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
ANKARA
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
ANKARA
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
BURSA
EDİRNE

EĞİTİM TARİHİ
21-27 Aralık 2020
11-17 Ocak 2021
14-21 Ocak 2021
25-27 Aralık 2020
14-17 Ocak 2021
26-27 Aralık 2020
16-17 Ocak 2021
23-24 Ocak 2021
24-27 Aralık 2020
5-8 Ocak 2021
28-31 Ocak 2021
21-24 Ocak 2021
5-7 Ocak 2021
23-27 Aralık 2020
11-14 Ocak 2021
7-10 Ocak 2021
25-28 Ocak 2021
9-10 Ocak 2021
18-21 Ocak 2021
28-31 Ocak 2021
18-21 Ocak 2021
16-17 Ocak 2021
27-29 Ocak 2021
15-17 Ocak 2021
28-30 Aralık 2020
21-22 Ocak 2021
26-27 Ocak 2021

ANTALYA

29-31 Ocak 2021

TMMOB’den

OHAL KOMİSYONU DERHAL KALDIRILMALI, HUKUKSUZ
İHRAÇLAR GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİDİR!
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin Cumhurbaşkanı Kararıyla 1 yıl daha uzatılması
hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 25 Aralık 2020 tarihinde basın açıklaması
yapıldı.
23 Ocak 2017 tarihinde kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresi, Cumhurbaşkanı Kararı
ile bir yıl daha uzatıldı. Yargı sürecini geciktirmek ve insanların hukuka erişimini engellemek dışında hiçbir işlevi
olmayan bu komisyonun görev süresinin uzatılmasını kınıyor, komisyonun derhal kaldırılmasını istiyoruz!
4 yıldır var olan ve son 1 yılda sadece 12 bin dosyayı karara bağlayabilen OHAL Komisyonu, faaliyetlerini hukuk
kurallarına göre değil, siyasi iktidarın talimatlarına göre
yürütmektedir. Başta Barış Akademisyenleri olmak üzere hiçbir biçimde FETÖ bağlantısı olmadığı bilinen devrimci, demokrat, yurtsever kamu emekçilerinin dosyaları bilinçli biçimde karara bağlanmamaktadır. Hukuksuz
biçimde görevinden ihraç edilen kamu emekçilerinin en
temel insan haklarını siyasi pazarlıkların konusu haline getirmek suçtur.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, geciken adalet, adalet
değildir. 4 yılı aşkın zamandır haksız-hukuksuz biçimde
işlerinden atılarak büyük mağduriyetler yaşamış yurttaşlarımızın yargı önüne çıkması geciktirilerek bir kez daha
mağdur edilmesi kabul edilemez.
Hukukun ve temel insan haklarının siyasete alet edilmesini kınıyoruz. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu derhal kaldırılmalıdır.
Haklarında mahkeme kararı olmayan ihraçlar tüm haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmelidir. Asılsız suç isnadıyla insanları bunca yıl mağdur eden idareciler ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmalıdır.
EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEKİ BASKI VE
SINIRLANDIRMA POLİTİKALARINA SON VERİLSİN!
TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden ve içerdiği bazı maddelerle ülkemizdeki demokratik kitle
örgütlerini iktidar vesayeti altına sokmayı amaçlayan “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının
Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından
26 Aralık 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Siyasi iktidarın toplumsal muhalefeti ve demokratik kitle örgütlerini susturma ve sindirme politikaları hız kesmeden devam ediyor. Bunun son adımlarından birisi de
TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden “Kitle
İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” oldu.
İçerdiği bazı maddeleri yasanın amacına olduğu gibi,
Anayasa’ya, Uluslararası Sözleşmelere ve demokratik değerlere açık biçimde aykırı olan bu kanun teklifi,
OHAL düzenini kalıcı bir hukuk rejimi haline getiriyor.
Dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetlerine ve örgütlenme özgürlüklerine ciddi kısıtlamalar getiren kanun

teklifiyle, tüm demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum
kuruluşları İçişleri Bakanlığı’nın vesayeti altına alınmak isteniyor.
Yasa teklifinde yer alan, kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı, örgütlenme hakkına darbe vuran, demokratik kitle
örgütlerini siyasi iktidarın hedefi haline getiren maddeler
geri çekilmelidir. Türkiye’de toplumsal dayanışma ilişkilerinin ve demokratik hayatın ayrılmaz parçası olan kitle
örgütleri üzerindeki baskı ve sınırlandırma politikalarına
son verilmelidir.
EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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TMMOB’den

MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARINI VE YETKİLERİNİ
KORUYACAĞIZ!
Yürürlüğe giren “Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği” ve değiştirilen “Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliği” ile meslektaşlarımızı ve meslek örgütlerimizi yapı denetim süreçlerinden dışlanmak
istenmesine karşı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 18 Aralık 2020 tarihinde basın
açıklaması yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yapı
Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği” 11
Aralık 2020 tarih ve 31331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı tarihte Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliği’nde de değişiklik yapılarak bu yönetmelik içinde tanımlanmış olan yapı malzemeleri ve zemin laboratuvarlarına ilişkin tüm hüküm ve ekler kaldırılmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 06 Haziran 2020 tarihinde
söz konusu Yönetmelik taslağını Birliğimize göndererek
görüş istemiş, Birliğimiz de kapsamlı bir inceleme yaparak taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizi Bakanlığa iletmiştir. Yönetmeliği incelediğimizde yaptığımız değerlendirmelerin ve taleplerimizin hiçbir suretle dikkate
alınmadığını üzülerek görmekteyiz.
Söz konusu Yönetmelik de Bakanlığın bundan önceki
mevzuat çalışmalarında da olduğu gibi kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları olan Birliğimizi ve bağlı
odalarını mesleki faaliyetlerin denetimi süreçlerinden
dışlayan bir anlayışla hazırlanmıştır. Yönetmelikte, laboratuvar kuruluşlarının ilgili meslek odalarından tescil belgesi almasına ve bu kuruluşlarda çalışan mühendislerden
ilgili meslek odalarına kayıtlı olduklarına dair belgesi istenmesine dair temel hükümlere dahi yer verilmemesi

Bakanlığın meslek odalarını yok sayan tutumunu açıkça
gözler önüne sermektedir. Yapı Malzemeleri ve Zemin
Laboratuvarları Yönetmeliği’nde meslektaşlarımızın hak
ve yetkilerini ortadan kaldıran düzenlemeler yapılmıştır.
20 yıldır uygulanmakta olan Yapı Denetim Uygulama
Yönetmeliğine göre, yıllardır yapı malzemeleri laboratuvarlarında inşaat mühendisleri ile birlikte görev üstlenen
kimya mühendislerinin kazanılmış hakları gasp edilmiştir.
Yine söz konusu Yönetmelikte yer alan, mesleki hak ve
yetkilerimizin ara teknik elemanlara devreden hükümler,
Bakanlığın bu doğrultudaki geçmiş yönelimlerinin aynen
devam ettirildiğini göstermektedir. Bilimsel teknik esaslar yerine “ben yaptım oldu” anlayışıyla oluşturulan Yapı
Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği derhal geri çekilmelidir.
Konunun takipçisi olacağımızı, Yönetmeliğin taleplerimiz
doğrultusunda düzenlenmemesi durumunda her türlü
demokratik ve hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.
EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DÜN 4 KADIN DAHA EKSİLDİK…
TMMOB 45. Dönem Kadın Çalışma Grubu yaşanan kadın cinayetleri üzerine
30 Aralık 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
İstanbul’da Aylin Sözer kendi evinde, Kemal Ayyıldız tarafından öldürüldü…
Malatya’da Selda Taş evli olduğu Mehmet Taş tarafından,
öldürüldü…
Gaziantep’te Vesile Dönmez oğlu Uğur Dönmez tarafından öldürüldü…
İzmir’de Betül Tuğluk oğlu Berk A. tarafından öldürüldü…
Hepsi vahşice katledildi!!!
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Bunlar bugün haberdar olduklarımız.
Artık yeter!!! Kadına, LGBTİ bireylere, çocuğa, hayvana
zulmünüz!
Biz TMMOB’li kadınlar her türlü şiddete hayır diyoruz.
Takipçiyiz, vazgeçmeyeceğiz;
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’ni uygulayın!!!
TMMOB 45. DÖNEM KADIN ÇALIŞMA GRUBU

TMMOB’den

ASGARİ ÜCRET MÜCADELESİ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 18 Aralık 2020 tarihli BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde,
2021 yılı asgari ücret tespit görüşmeleri devam ederken mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücret
mücadelesi üzerine yazdı.

2021 yılında geçerli olacak Asgari Ücretin belirlenmesi için gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu
görüşmeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işverenler adına TİSK, işçiler adına
Türk-İş temsilcilerinin katılımıyla çok sınırlı bir katılımla
yürütülen görüşmeler, aslında neredeyse toplumun tamamını etkiliyor.

Asgari ücretin ülkemizde giderek temel ücret düzeyi haline gelmesi ve artan genç nüfus işsizliği, nitelikli işgücü
ücretlerinin de gün geçtikçe düşmesine neden oluyor.
Emeğin değersizleşmesine ve sınırsız bir emek sömürüsüne yol açan bu süreç, mühendis, mimar ve şehir plancılarını da yakından etkiliyor.

Kesin rakamlar açıklanmamakla birlikte ülkemizdeki ücretli çalışanların en az yarısının asgari ücretli olduğu tahmin ediliyor. Asgari ücrete bağlı olarak belirlenen “asgari
geçim indirimi”, “işsizlik maaşı”, “sigorta primleri” gibi
kalemler de dikkate alındığında, komisyondan çıkacak
kararın ücretli çalışanlar açısından önemi daha da belirginleşiyor.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının emeğini ve alın
terini koruyabilmek için TMMOB tarafından Mühendis,
Mimar ve Şehir Plancıları için ilk işe girişlerinde baz alınacak biçimde asgari ücret belirliyor. 2021 yılı için 5750 TL
olarak açıklanan bu ücret ilk işe giriş için esas alınmakta
olup, çalışanların deneyimine, mesleki birikimine, sorumluluk alanına ve uzmanlığına göre alacakları ücretlerin bu
düzeyin üstünde belirleneceği karar altına alınıyor.

Asgari ücretin ülkemizde ücretli çalışanlar açısından taşıdığı bu öneme rağmen, siyasi iktidar yıllardır, çalışanların
yaşamlarını değil, işverenlerin çıkarlarını ve maliye politikalarını önceleyen tavrını sürdürüyor. İşçi sendikalarının
en temel talepleri bile görmezden geliniyor ve komisyon
büyük oranda işveren-bakanlık uzlaşısı ile karara varılıyor.

2012 yılında TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan bir protokol ile TMMOB tarafından belirlenen bu asgari ücret düzeyi SGK denetimleri için de bağlayıcı hale gelmiş, böylelikle mühendis, mimar ve şehir
plancılarının emeğinin korunması ve kayıt dışı istihdamın
engellenmesi için önemli bir adım atılmıştı.
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TMMOB’den
TMMOB’nin SGK ile karşılıklı mutabakata vararak imzaladığı bu protokolün amacı “Sosyal güvenliğin toplumun
tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı
istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden
ücretlerin SGK’ye eksik bildirimini önlemek, sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunun toplumumun
tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan
kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni
düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak” olarak belirlenmişti.
Nitelikli işgücünün değerinin korunması açısından önemli
bir kazanım olan bu protokol ne yazık ki, 2017 yılında
SGK tarafından tek taraflı olarak feshedildi. İşverenlerin
baskısıyla alınan bu kararın gerekçesiyse, kamu yararını
ve meslektaşlarımızın emeğini korumayı esas alarak belirlediğimiz asgari ücret ile işveren/sermaye piyasasının
serbestçe(!) belirlediği ücretler arasında oluşan farktı.
Asli görevi çalışanların haklarını ve sosyal güvencelerini
korumak olan SGK’nin işverenlerin çıkarlarını koruyabilmek adına eksik ücret, eksik prim, vergi kaybı gibi sonuçlara göz yumması hatta bunu teşvik edecek yönde karar
almazı devlet kurumlarının geldiği nokta açısından ibret
vericidir.

Sosyal güvenlik toplumun tüm bireyleri için temel bir
haktır. Devletin asli görevi sırf birtakım işveren kesimleri
rahatsız oluyor diye doğru ve yerinde bir uygulamayı kaldırmak değil aksine sosyal güvenlik hakkının korunması
için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
SGK’nin kendi kuruluş ilkelerini çiğneyerek aldığı bu fesih
kararına rağmen TMMOB Asgari Ücret Mücadelesinden
vazgeçmemiş, her yıl odalardan aldığı görüşler doğrultusunda Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının asgari ücretlerini açıklamaya devam etmiştir.
TMMOB tarafından belirlenen bu ücret SGK denetimleri için esas olmaktan çıksa bile, ücretli çalışan mühendis,
mimar ve şehir plancılarının işverenleri ile ücret tespit ve
alacak davalarında emsal olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan emeğimizin korunmasında önemli bir işlev taşımaktadır.
Bu kazanımı koruyup geliştirmek, üyeler ve odalar arasında sıkı işbirliğiyle mümkündür.
Nitelikli işgücünün değerini düşürmek için birbiri ardına
gündeme getirilen kiralık işçi yasası, uluslararası iş gücü
kanunu gibi düzenlemelere ve her sektörde egemen hale
gelen taşeronlaştırma-güvencesizleştirme uygulamalarına karşı emeğimizi koruyabilmenin tek yolu, ortak mücadele ve örgütlenmektir.

TMMOB, TBMM’NİN DEPREME İLİŞKİN KURDUĞU KOMİSYONA
KATILARAK SUNUM YAPTI
TMMOB, TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi
için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun 22 Aralık
2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı.
Komisyona katılan TMMOB Heyetinde TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, HKMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali İpek, HKMO Yönetim Kurulu II.
Başkanı Ayhan Erdoğan, HKMO Genel Sekreteri Murat
Türüdü, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç,
İMO Genel Sekreteri Serap Dedeoğlu, JFMO Yönetim
Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, JFMO Yönetim Kurulu
II. Başkanı Mehmet Kemal Öztürk, JMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, JMO Deprem Danışma Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, JMO Genel Sekreteri
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Deniz Işık Gündüz, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu II.
Başkanı Cüneyt Zeytinci, ŞPO Yönetim Kurulu Başkanı
Gencay Serter yer aldılar.
Komisyon açılışı ardından TMMOB adına ilk konuşmayı
II. Başkan Selçuk Uluata yaptı. Uluata konuşmasında Birlik görüşlerini ve değerlendirmelerini paylaştı.
Konuşma ardından TMMOB ve bağlı Odaların Yöneticileri meslek alanlarına ilişkin sunumlar yaptılar. Sunumlar
ardından komisyon üylerinin sorularına cevaplar verildi.

TMMOB’den

BAŞKA BİR YIL, BAŞKA BİR TÜRKİYE…
TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB örgütlülüğüne ve kamuoyuna yeni yıl mesajı yayınladı: “Şimdi başka bir
yıl var önümüzde, umut ve dayanışmayla kuracağımız, başka bir ülke, başka bir yaşam… Neresinden baksanız
hayali cihana değer!”

“Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi görünüyor,
Ama kim bilir, birazdan uzanıp dokunursun.”
Neresinden baksanız zor bir yıl yaşadık, uzun yıllar boyu unutulmayacak türden bir yıl…
Hayatlarımızı alt üst eden bir salgın yaşadık ama salgın değil,
yönetenlerin yalanlarıydı hayatımızı yaşanmaz hale getiren…
Hepimizi yoksullaştıran derin bir kriz yaşadık ama kriz değil,
iktidarın ekonomik tercihleriydi ülkemizi sefalete sürükleyen…
Yuvalarımızı üstümüze yıkan depremler yaşadık ama depremler değil,
bilimi yok sayan yapılaşma mantığıydı bizi enkaz altında bırakan…
İki durak arasında bizi ölüme götüren kazalar geçirdik ama kazalar değil,
sesimize kulak tıkayan yetkililerdi bizi sevdiklerimizden ayıran…
Ülkemizin dört yanını küle çeviren yangınlar yaşadık ama yangınlar değil,
dur durak bilmeyen rant hırsıydı bir avuç yeşilimizi elimizden alan…
Geceleri de sokakları istediğimiz için acıya ve ölüme sürüklendik ama geceler ve sokaklar değil,
erkek şiddetiydi dünyamızı karartan…
Yüreğimizi sızlatan kararlarla ayrıldık adliye kapılarından ama adliyeler değil,
yargıyı teslim alan iktidarın hukuksuzluğuydu içimizi acıtan…
Evimize ekmek götürebilmek için çalıştığımız işyerlerinde bıraktık bedenlerimizi ama işyerleri
değil, açgözlü sömürgenlerdi hayatımızı çalan…
Umutla bindiğimiz göçmen teknelerinde derin sulara battık ama tekneler değil,
yurtlarımızdan koparan savaşlardı cesetlerimizi kıyıya vuran…
Neresinden baksanız zor bir yıl yaşadık ama zora boyun eğerek değil,
umut ve dayanışmayla direnerek yaşadık…
Şimdi başka bir yıl var önümüzde, umut ve dayanışmayla kuracağımız,
başka bir ülke, başka bir yaşam…
Neresinden baksanız hayali cihana değer!
İyi yıllarınız olsun…

TMMOB YÖNETİM KURULU
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Günce


Aralık
2020

Günce

1 Aralık Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
4 Aralık Cuma
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, bir basın
açıklaması yaparak Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor?
Oda Raporunu kamuoyu ile paylaştı.
7 Aralık Pazartesi
Covid-19 pandemisi sürecinde Odamız tarafından
yürütülen eğitim faaliyetlerine yönelik çevrimiçi toplantı
gerçekleştirildi. Toplantıya Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Soğancı, OYK üyesi Arife Kurtoğlu ve Oda
Teknik Görevlisi Meltem Özdemir Çınarel katıldı.
8 Aralık Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
13 Aralık Pazar
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Düzenleme Kurulu ikinci toplantısı online olarak düzenlendi.
Odamız Personel Belgelendirme Kuruluşu’nun (MMO
PBK) Gözetim Denetimi 30 Kasım-12 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Denetime Oda Başkanı
Yunus Yener, Oda Müdürü Evren Sağ, Kalite Yönetim
Temsilcisi Aylin Sıla Ağca, ilgili PBK personelleri ile TÜRKAK ekibinden Necdet Tutan, Mustafa Tutsak ve Tayfun
Menlik katıldı.
15 Aralık Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
18 Aralık Cuma
Odamız, 48.Dönem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu 2. toplantısını çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Toplantıya Oda Saymanı Bedri Tekin ile Oda Teknik Görevlisi Bülent Göksülük katıldı.
İş ekipmanlarının periyodik kontrolünü yapmaya yetkili kişilere yönelik düzenlenen temel eğitime ilişkin Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde de-
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ğerlendirme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya
Oda Saymanı Bedri Tekin ile Teknik Görevliler Bülent
Göksülük, Ertan Demirci ve N.Egemen Yılmaz katıldı.
22 Aralık Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
ODTÜ'de Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı, Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Rektör Yardımcılığı ve Rektörlük görevlerinde bulunan Odamız 766 sicil numaralı
üyesi Prof. Dr. Nuri Saryal'ı yitirdik.
Odamızın her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 65’incisini, kredi patlaması sonrası ekonomide gündeme gelebilecek batık krediler sorununa ayırdı.
23 Aralık Çarşamba
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Teskon 2021 Yürütme Kurulu toplantısı online olarak
gerçekleştirildi.
24 Aralık Perşembe
Sunumunu Birol Kılkış'ın yaptığı Enerji Denizi Karadeniz Gözümüzden Kaçanlar başlıklı webinar gerçekleştirildi.
26 Aralık Cumartesi
Bursa Şube 17. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısı,
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Başkanı
Yunus Yener de katıldı.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Onursal Başkanı
ve Kurucusu, tesisat sektörüne büyük katkıları olan Celal
Okutan'ı yitirdik.
Sunumunu Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu'nun yaptığı İklim
Krizinin Neresindeyiz? başlıklı webinar gerçekleştirildi.
27 Aralık Pazar
Gaziantep’te bir özel hastanede Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akımlı oksijen cihazının alev alması
sonucu oluşan yangın ile ilgili olarak Odamız ve Türk Tabipleri Birliği ortak bir açıklama yaptı.
29 Aralık Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

