
bülten
tmmob 
makina mühendisleri odası Temmuz 2021  Sayı 277

TEOMAN ÖZTÜRK YOLUMUZU AYDINLATIYOR 

“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin sö-
küp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgen-
lerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek 
sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”



ŞUBE ADRESLERİMİZ
TMMOB

Makina Mühendisleri Odasý
Bülteni

Ayda bir elektronik ortamda yayýnlanýr.

Temmuz 2021
Sayý 277

MMO Adýna Sahibi
Yunus YENER

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Yunus YENER

Yayýna Hazýrlayanlar
Yılmaz EREN

Sayfa Tasarımı
Yılmaz EREN

Yönetim Yeri
Meşrutiyet Cad. No: 19/6. Kat

06650 Kızılay - ANKARA
Tel: (0312) 425 21 41 

Faks : (0312) 417 86 21
e-posta: mmo@mmo.org.tr

http://www.mmo.org.tr

e-posta: mmo@mmo.org.tr 
http://www.mmo.org.tr

TMMOB
MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI

Meşrutiyet Cad. No: 19/6-7-8 . Katlar
Kızılay / ANKARA 

Tel : (0312) 425 21 41
Faks : (0312) 417 86 21 

ADANA ŞUBE
Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci Blv. 
No : 37/A 01170 Çukurova - Adana
Tel : (+90) 322 2326420   
Faks : (+90) 322 2326419
e-posta : adana@mmo.org.tr

ANTALYA  ŞUBE
Şirinyalı Mah. Sinanoğlu Cad. 
No: 74  Antalya
Tel : (+90) 242 3171184   
Faks : (+90) 242 3162002 
e-posta : antalya@mmo.org.tr

DENİZLİ ŞUBE
Sırakapılar Mah. 
Saltak Cad. No: 83  Denizli
Tel : (+90) 258 2633638   
Faks : (+90) 258 2638836 
e-posta : denizli@mmo.org.tr

EDİRNE ŞUBE
İstasyon Mah. Dr. Bahattin 
Öğütmen Cad. 
87. Sok. No:12 Edıṙne
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Sunuş

TEOMAN ÖZTÜRK YOLUMUZU AYDINLATIYOR 

“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, 
baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayaca-
ğının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyaliz-
min ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın 
hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek 
sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Bilindiği üzere TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu-
nun bir yıl önce yapılması gerekiyordu. Ancak ikti-
dar partisinin kitlesel kongreler yaptığı bir ortamda 
pandemi gerekçe gösterilerek TMMOB Genel Ku-
rulu sürekli ertelendi. Birlik Genel Kurulu nihayet 
31 Temmuz–1 Ağustos 2021 tarihlerinde toplana-
cak. Oda delegesi arkadaşlarımızı, ülkemizi teslim 
almaya çalışan iktidar zorbalığına karşı bu ülkenin 
mühendis, mimar, şehir plancılarının direnişini pe-
kiştirmek üzere, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisinde yapılacak olan Birlik Genel 
Kuruluna tam katılıma davet ediyoruz. 

TMMOB ve Odamız açısından her yılın Temmuz 
ayının 11’i özel bir önem taşır. Çünkü 1973-1980 
dönemi TMMOB’nin (18-24. dönemlerinin) unutul-
maz Başkanı sevgili Teoman ÖZTÜRK, 27 yıl önce 
11 Temmuz 1994 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. 

Teoman ÖZTÜRK, kapitalist-emperyalist sömürü 
ve faşizm karşıtı idi. Halkçı toplumcu mühendislik 
mimarlık geleneğini arkadaşlarıyla birlikte oluştura-
rak bizlere devreden bir ağabeyimiz ve öncümüzdü. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 11 Temmuz’da 
TMMOB’nin düzenleyeceği anma etkinliğine aktif 
olarak katılacak, mücadele arkadaşlarıyla birlikte 
anıt mezarının başında kendisini ve mücadelesini 
saygıyla, sevgiyle anacağız. 

İnanıyoruz ki TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, 
O’nun ve arkadaşlarının bizlere devrettiği mücade-
leci geleneği sürdürecek kararlar alacaktır. 

Haziran ayında 48. Dönem Oda Danışma Kurulu-
nun ikinci toplantısını yaptık. 8 Aylık Çalışma Raporu 
üzerinden Oda çalışmalarını ve ülkemizdeki genel 
durumu değerlendirdik. Odamızın ve TMMOB’nin 
hiçbir siyasi gücün arka bahçesi olmayan bağımsız 
konumu ile ülkenin en karanlık dönemlerinde bile 
gerçekleri açıklamaktan geri durmadığı ve böylece 
ayakta kaldığı gerçekliği, bizlere bundan sonra da 
rehber olacaktır dedik. 

Yine geçen ay, MTMD ve TTMD’nin genel kurulları 
ile MÜKAD’ın ETAB’21-Enerji Etkin Mekanik Tesi-
sat Buluşmasına katıldık. Ayrıca İstanbul Şubemizin 
düzenlediği Mekatronik Mühendisliği Stratejik Plan-
lama Çalıştayı ile Su Sorunları Çalıştayı ve Mersin 
Şubemizin Düzenlediği Dünya Güneş Günü etkin-
liğine katıldık. 

Dünya Çevre Günü dolayısıyla, iktidarın rant politi-
kaları ile kamu yararı ve kamusal denetimin tasfiyesi 
eşliğindeki ülke ve çevre tahribatına işaret ettik. 15-
16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişinin yıldönümü 
dolayısıyla yoğun sömürüye, emekçi direnişlerine 
ve başka bir dünya ve Türkiye istemine dikkat çek-
tik. İktidarın Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu-
MKE’nin özelleştirilmesi sürecini başlatan “Makine 
ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Ka-
nun Teklifi”nin, birçok büyük KİT özelleştirmesinde 
yapıldığı gibi, kurumsal yapıyı şirketleştirme-anonim 
şirkete dönüştürme yöntemiyle iktidar arpalığı ha-
line getirmeyi ve özelleştirmeyi amaçladığını be-
lirttik. 1 Temmuz’da elektrik, doğalgaz ve LPG’ye 
yapılan zamlar üzerine, EMO ve ESM ile ortak bir 
açıklama yaparak, zamların özel şirketleri kollama 
amacıyla yapıldığını, bu zamları yenilerinin izleyece-
ğini ifade ettik. 

Gücümüze güç katmak için TMMOB Genel Kuru-
lunda buluşmak üzere bütün üyelerimize esenlikler 
diliyoruz. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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48. DÖNEM ODA DANIŞMA KURULU 2. TOPLANTISI 
48. Dönem Oda Danışma Kurulu 2. Toplantısı 20 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

Toplantı, Oda Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Başkanı 
Emin Koramaz'ın açılış konuşmaları ile başladı. Toplantıya 
Oda Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri, TMMOB 
temsilcileri, Oda ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda 
Teknik Görevlileri ile birlikte yaklaşık 160 kişi katıldı.

Toplantıda, Odamızın 48. Dönem ilk sekiz aylık (Ağustos-
-Nisan) Çalışma Programı Oda Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Elif Öztürk tarafından sunuldu ve çalışmalar 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Oda Başkanı Yunus Yener'in açış konuşması: 

"TMMOB Makina Mühendisleri Odası 48. Çalışma 
Döneminin  İkinci Danışma Kurulu toplantısına hoş 
geldiniz. Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi 
saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Konuşmama başlarken, HDP İzmir İl Örgütü binasına 
yapılan planlı silahlı saldırıyı ve Deniz Poyraz’ın 
öldürülmesini lanetlediğimizi; iktidarın toplumsal 
muhalefete yönelik tehditleri doğrultusunda yapılan 
bu ırkçı faşist saldırının birarada yaşama mücadelemizi 
engelleyemeyeceğini belirtmek istiyorum.

22-23 Ağustos 2020 tarihinde yapılan genel kurulumuz 
sonrasının bütün çalışmalarını içeren, 48. Dönem 8 
Aylık  Çalışma Raporu bu toplantı öncesinde sizlere ve 
örgütümüze sunuldu.

Birazdan OYK Sekreteri Elif Öztürk arkadaşımız bu 
raporun özetini gerekli yorumlarımız eşliğinde sunacak, 
ardından görüşmelere geçeceğiz.

Bu sıkıntılı dönemde, Covid-19 salgınına karşın 
Oda çalışmaları başarıyla sürdürülmüş, yayınlarımız 
periyotlarında yayımlanmış, bilimsel tarama endekslerinde 
yer almıştır. MMO Örgütlülüğü bütünlüğünü korumuş 
ve üyeye ulaşmanın alternatif araçlarını yaratmaya 
çalışmıştır. Bu araçları beraber aradık, beraber yaptık. 
Odamız toplumsal sorumluluğunun gereklerini yerine 
getirmiş, meslek alanlarından yola çıkarak ülke sorunları 
konusunda görüşlerini ifade etmeye devam etmiştir.

Bu anlayışla, salgının ilk günlerinden itibaren, önce Oda 
bünyesinde oluşturduğumuz Teknik Kurul ve bu kurulun 
biz dahil on bir meslek kuruluşu ile hekim dostlarımızı 

kapsayarak dönüştüğü İklimlendirme Teknik Kurulu-İTK 
çalışmalarına kısaca değinmek istiyorum.

Bildiğimiz üzere Teknik Kurul ve İTK’nin ürünü olan 
açıklama ve metinler ile, hastanelerden başlayarak 
toplu olarak bulunulan iç mekanlarda alınması gereken 
önlemleri ayrıntılı olarak kamuoyuna sunarak önemli bir 
kamusal görevi yerine getirdik.

Bu sayede uzmanlık alanlarımızla bağlantılı meslek 
kuruluşları ile ilişkilerimizi geliştirdik. Şubelerimizin, 
bu meslek kuruluşlarının birimleri ile ortak çalışmalar 
yapmaları, ilişkilerimizi daha da geliştirecektir.

Malum, Covid-19 salgını nedeniyle birçok toplantımızı 
internet üzerinden yapıyoruz. Yine aynı nedenle, birçok 
kongre, kurultay, sempozyum etkinliğimizi yapamadık 
veya erteledik. Ancak bu etkinliklerin düzenleme, 
danışma, yürütme kurullarının hazırlık faaliyetleri 
sürmektedir.

Söz salgından açılmışken, iktidar bu süreci yönetmemiş, 
lakin salgını kendisi için lütuf, muhalifler için baskı aracı, 
yandaş sermaye için yeni fırsatlar olarak değerlendirmiştir. 
Eksikli ve sorunlu “kapanma” ve “normalleşme”ler 
sonucu hızla artan vakalar ve ölümler ile işsizliğin, 
diplomalı işsizliğin, meslektaş işsizliğinin, yoksulluğun 
ve intiharların artması, iktidarın başarısızlığını yeterince 
göstermektedir.

Ülkemizin ve dolayısıyla örgütlülüğümüzün geleceği 
açısından iktidar politikalarını değerlendirmek oldukça 
önemlidir.

Şu an 20. yılının içinde bulunan iktidar, 1950 sonrasının 
en uzun iktidarıdır ve “Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi” ve “Türk Tipi Başkanlık Sistemi” denilen tek kişi 
hakimiyeti, söylenenlerin aksine, ülkemize ne “istikrar” 
getirmiştir,  ne de ülkemizi “uçuşa” geçirmiştir.

Açık ki ülkemiz, istikrarsızlığın da ötesinde çok katmanlı 
bir sosyoekonomik ve siyasi bunalım içindedir.

Ekonomik düzlemde neoliberalizmin en kuralsız ve yoz 
öğeleri, siyaset düzleminde ise ucu faşizme varan, siyasal 
İslamcı öğelerle karakterize olan bir rejim değişikliği 
sözkonusudur.
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Bu değişim-dönüşümün önümüze koyduğu tablo açıktır.

Türkiye’nin idari yapısı, devlet işleyişi ve devlet-siyaset 
ilişkileri tamamen değişmiştir.

Yasama-yargı-yürütme organları, yürütmenin mutlak 
hakimiyetinde tekleşmiştir.

Artık modern bir devlet yapısı değil, Saltanatvari bir 
yönetim biçimi vardır.

Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, yurttaşlık haklarına 
karşı “şeriat, hilafet, ümmet” söylemleri, ülkemizde 
100 yıl önce gerçekleştirilen modernist Cumhuriyetçi 
dönüşümlere karşı tarihsel bir öç alma siyasetinin parçası 
olarak dile getirilmektedir.

Hukukun konumu ile düşünce-ifade, örgütlenme, basın 
ve tüm temel hak ve özgürlükler ayaklar altındadır.

Muhalefet ve halkın tepkisi, “daha neler göreceksiniz 
neler” benzeri şiddet tehditleri ve eylemleriyle 
bastırılmaya çalışılmaktadır.

Türkiye’nin üretim yapısı da kökten değiştirilmiştir.

Serbestleştirme–özelleştirmeler, amusal üretim, hizmet 
ve denetimin tasfiyesi, üretim ile ihracatın ithal girdilere 
bağımlılığı ve fason üretim olguları, bu iktidar döneminde 
ülkemizi sanayisizleştirmiş, tarımı mahvetmiş, 
mühendisliği değersizleştirmiştir.

Dizginsiz rant ve kayırmacılık sosyo ekonomik yapıya 
hakim olmuştur. Hukuktan yoksun yargı, bu yapının 
koruyucusu olmuştur.

Ülkemiz ve halkımız borç batağı içindedir.

Yozlaşma ve çürüme had safhaya ulaşmış durumdadır.

Bir aydan fazla bir süreden beri toplumun gündemine 
oturan, devlet-siyaset-mafya-medya-çıkar-rant ağları 
içiçeliği; ülke ekonomisi, siyaseti ve hukukunun, irili ufaklı 
mafyatik iktidar ilişkileri ağı içinde olduğunu bir kez daha 
ortaya koymuştur.

Temelinde sınıfsal ve kişisel çıkar ağlarının bulunduğu 
bu iktidar düzeni, yalan dolan ve “sükût ikrardan gelir” 
noktasındadır.

Diğer yandan en yakın örnekleriyle Boğaziçi 
Üniversitesinden İkizdere direnişine, işçi ve çiftçilerden 
kadınlara, işsiz gençlerden esnaflara, mutlak yoksulluk 
içindeki insanlarımıza kadar hemen herkesin hoşnutsuz 

olduğu en büyük gerçekliktir ve umut bu toplumsallıktadır.

Saray iktidarı ve küçük ortağı, her ne kadar yeni bir 
Anayasa değişikliği ile bu gerici, rantçı yoz düzenin 
ömrünü uzatma peşinde ise de önlerinde gerçekte büyük 
engeller olduğunu görmemiz gerekiyor.

Dış politikada ABD ve Rusya arasında güya “denge” 
kurmaya çalışan iktidar politikasının yaldızları bir kez 
daha dökülmeye başlamıştır.

Saray rejimi, büyük güçler arasındaki boşluklardan 
yararlanma, emperyalistlerin belirlediği sınırlar ve 
bağımlılık ağları içindeki göreli özerklik sınırlarını aşmaya 
başlandığında hep hizaya çekilmektedir. Aslında olan 
biten bu çerçeve içindeki değişkenliklerdir.  

ABD ile Rusya (ve Çin) arasındaki gerilimlerin dozajı ve 
emperyalistlerin Rusya ve Çin’i hedefleyen stratejileri, 
iktidarın emperyalizme bağımlılık eksenini daha da 
belirginleştirmeye yönelik güçlü etkilere sahiptir.

Son NATO toplantısı bu bağımlılık eksenini çok açık bir 
şekilde ortaya koymuştur.

Emperyalizm hem mevcut ekonomik, askeri, siyasi 
bağımlılık ağları, hem de aile servetinin araştırılması dahil 
birçok konu üzerinden gerçekte iktidarı teslim almış 
durumdadır.

İktidar da Mısır, Libya, Doğu Akdeniz, S-400 
politikalarında yaptığı bazı değişikliklerle emperyalizme 
güvence vermeye çalışmaktadır.

İktidar, Suriye’nin fiili bölünmüşlüğünü sürdürme 
ve İdlib’deki şeriatçıları koruma misyonunda zaten 
emperyalizmin taşeronu durumundadır. Afganistan’daki 
sınırlı askeri varlık ve Afrika’ya yönelik bazı hamleler de 
aynı çerçeve içindedir.

Tabii iç siyasete yönelik olarak dışarıya “efelenme” 
söylemleri sürecek, ama oturulan masalarda hiçbir değeri 
ve izi olmayacaktır.

Yukarıda kısaca değindiğim genel durumdan çıkış 
yolu, yıllardır dile getirdiğimiz üzere, emperyalizmden 
bağımsızlığı sağlayacak bir siyasi iradenin oluşumu; halkçı 
toplumcu planlama-kalkınma süreçleri, kamusal denetim 
ağlarının hakim olması ve halk egemenliğinin tesis 
edilmesinden geçmektedir.

Sömürü ağları ile devlet-siyaset-tarikat/cemaat-medya-
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-mafya ilişkilerinin tamamen tasfiye edildiği; emeğin, 
bilimin, laikliğin aydınlattığı başka bir Türkiye dışında yeni 
veya üçüncü bir yol yoktur.

Ya tam boy çürüme ya da yeniden kurtuluş ve kuruluş!

Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz, örgütlülüğümüz, 
geleceğimiz için başka bir yol yok!

Yolumuza bu bilinçle devam etmek durumundayız.

Bildiğimiz üzere TMMOB genel kurulu bir yıldır salgını 
bahane eden iktidarın keyfi uygulamaları nedeniyle 
ertelendi. Birlik Başkanımız genel kurulun ne zaman 
yapılacağına değinecektir.

Ben sadece, Odamızın TMMOB’nin motor gücü olması 
itibarıyla, genel kurul delegeleri olarak, Birlik genel kurulu 
ve seçimlerine katılımın önemli olduğunu belirtmek 
istiyorum.

Bu vesileyle Odamızı TMMOB Yönetim Kurulunda 
başarıyla temsil eden Emin Koramaz arkadaşımıza, 
Birliğimize sunduğu mücadeleci katkılardan ötürü 
teşekkür ediyor, kendisini kutluyorum.

Son olarak bizlerin görev ve sorumluluklarına kısaca 
değinmek istiyorum.

Önümüzdeki dönemde, iktidarın kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının tüzel kişilik konumuna 
etkileri bulunacak Anayasa değişikliği girişimlerine karşı 
hazırlıklı olmamız gerekiyor. Unutmayalım ki Türkiye’nin 
hayati gündemleri aynı zamanda bizlerin gündemidir.

Odamız ve TMMOB’nin yurtsever halkçı toplumcu 
mesleki çizgisi ile mesleğimizin demokratik mevzisi olan 
örgütlülüğümüzün korunarak sürdürülmesi tarihi bir 
sorumluluktur.

Biliyoruz ki her başarı mücadele ile elde edilir. 
Mücadelemizin önceliği her açıdan yıkıcı olan bu iktidara 
halkın demokratik kurucu iradesiyle son vermektir. Nihai 
olarak da halk egemenliğini tüm boyutlarıyla kurmaktır.

Bu nokta, mevcut muhalefetin sınırlarının aşılacağı 
tarihsel bir eşik olarak oldukça önem taşımaktadır.

Odamızın ve TMMOB’nin hiçbir siyasi gücün arka 
bahçesi olmayan bağımsız konumu ile ülkenin en 
karanlık dönemlerinde bile gerçekleri açıklamaktan geri 
durmadığı ve böylece ayakta kaldığı gerçekliği, bizlere 
bundan sonra da rehber olmalıdır diyerek konuşmamı 

tamamlıyor, tekrar saygılar sunuyorum."

TMMOB Başkanı Emin Koramaz'ın açış konuşması: 

"Odamızın ilerici, devrimci, yurtsever geleneğinin 
taşıyıcısı ve güvencesi olan danışma kurulumuzun siz 
değerli üyelerini sevgiyle selamlıyorum.

Umarım bugünkü Danışma Kurulumuz birbirimize 
uzaktan seslenmek zorunda kaldığımız son toplantımız 
olur. En kısa zamanda alışık olduğumuz gibi yan yana 
gelip, yüz yüze konuşma fırsatına kavuşuruz.

Bugün yürüteceğimiz tartışmaların, hem Odamızın 
hem de önümüzdeki ay sonunda Genel Kurulunu 
toplayacağımız birliğimizin faaliyetleri açısından yol 
gösterici olacağına inanıyorum.

Uzun süreden beri yaptığımız konuşmalarda, yazdığımız 
metinlerde siyasi iktidarın gündemi ile toplumun gündemi 
arasında yaşanan kopuşa dikkat çekmeye çalışıyoruz.

Halk işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ve salgının 
yarattığı sorunlar ile boğuşurken, iktidarın bu sorunları 
görmezden gelerek kendi bencil ihtiyaçlarını önceleyen 
politikalarının altını çiziyoruz.

Bu kopuş elbette yeni değil ama artık her zaman 
olduğundan daha belirgin hale geldi. AKP toplumun geniş 
kesimleri üzerindeki hegemonyasını kaybettikçe kendi 
dar sınıf çıkarları doğrultusunda politikalar yürüten, kendi 
siyasal çatışmalarının esiri haline gelmiş bir parti haline 
dönüştü.

Halkın ekonomik, demokratik, özgürlük temelli talepleri 
polis şiddetiyle bastırılırken, AKP’nin sırtını dayadığı 
milliyetçi-muhafazakar ittifakın dayatmaları ülkenin en 
önemli öncelikleriymiş gibi davranılıyor.

Taksim'e yapılan Cami, Ayasofya'nın Camiye 
Dönüştürülmesi, İstanbul'un silüetin eklenen Çamlıca 
Camisi gibi toplumun çok küçük bir kesiminin arzularını 
beslemeye yönelik icraatlar bu duygusal ve pratik 
kopuşun en açık göstergeleridir.

Dar bir kitlenin tarihsel hayalleri bir bir gerçekleştirilirken, 
toplumun geniş kesimleri ise tümüyle dışlanıyor.

Hatırlayacaksınız Mart ayında yayınlanan bir gece 
yarısı kararnamesi ile uluslararası kadın mücadelesinin 
en önemli kazanımlarından biri olan İstanbul 
Sözleşmesi’nden çıkıldığı ilan edilmişti. Kadınların 
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kazanımları ve mücadeleleri dikkate alınmadan, hukuk 
kuralları gözetilmeden, dünya ile ilişkiler umursanmadan 
alınan bu karar, AKP’nin kendi dar tabanının isteklerini 
yerine getirme konusundaki pervasızlığını da gösterdi.

Benzer biçimde halkın büyük bir kesiminin karşı 
çıkmasına, ekonomik olarak yürütülebilmesinin 
imkanları olmamasına rağmen, uluslararası politikalar 
alanında büyük çatışmalara gebe olmasına rağmen Kanal 
İstanbul’un yapılması konusundaki ısrar da AKP’nin sınır 
tanımazlığının bir diğer göstergesiydi. Bu konuda bir 
diğer gösterge de daha önce verilmiş mahkeme kararları 
ve AİHM’in tespit ettiği hukuksuzluklara rağmen Gezi 
Davasının bir kez daha başlatılması oldu.

Kısa zamanda yaşanan tüm gelişmeler AKP’nin toplumla, 
hukukla, evrensel ilkelerle hiçbir bağının kalmadığını 
gösteriyor. AKP toplumdan koptuğu gibi gerçeklikten de 
kopmuş durumda. Kendine ait bir gerçeklik yarattı ve bu 
kendi gerçekliğini tüm topluma dayatmaya çalışıyor.

Bu gerçekliğin temelini ise rant politikaları oluşturuyor. 
Yağma politikaları oluşturuyor. Yıkım politikaları 
oluşturuyor. Ne yazık ki bu politikalar topluma olduğu 
gibi doğaya ve ülkemizin geleceğine zarar veriyor. 
AKP’nin bugün Türkiye’deki durumunun en sembolik 
anlatımı yeryüzündeki cennet köşelerinden biri olan 
İkizdere’de ormanlık alan içinde açılmak istenen o taş 
ocağıdır. O taş ocağı nasıl ki para için tüm doğayı ve 
ekolojik yaşamı tahrip edecekse, AKP de para ve rant 
için Türkiye’yi tahrip ediyor. Bunu yıllardır, sistematik 
olarak yapıyor.

Kirli politikalar elbette kirli ilişkiler de yaratıyor. Rant 
üzerinden politika yapmanın, halka karşı politika 
yapmanın, perde arkasından politika yapmanın sonucu, 
karanlık ilişkiler ve odaklar yaratmaktır. Halk karşıtı 
politikaların devlet politikası haline geldiği, toplumsal 
gelişmenin devlet şiddetiyle bastırılmasının gelenek 
haline geldiği 1950’li yıllardan bu yana bu kirli ilişkiler ağı 
bir ur gibi bizimle beraber yaşıyor.

Zaman zaman bu ur patlak veriyor, kirli ilişkiler ağı 
ortaya çıkıyor. 6-7 Eylül olaylarının karanlık bir tertip 
olduğu Yassıada Duruşmaları sırasında yanlışlıkla ortaya 
dökülmüştü. Ya da daha yakın tarihte Susurluk’ta 
meydana gelen kaza sonucunda devlet-aşiret-mafya 
ilişkileri ortaya dökülmüştü. Şimdi de iki mafya babası 
arasındaki rant çatışması ile AKP döneminin kirli ilişkileri 
ortaya dökülüyor.

Toplumu sindirebilmek, demokratik muhalefeti 
bastırabilmek, ülkede korku atmosferini egemen kılmak, 
medyayı kontrol altında tutmak, ülke zenginliklerini 
yağmalamak, kara paranın dolaşımını ve rant paylaşımını 
sağlamak için mafya ile kurulan ortaklıklar su yüzüne 
çıkıyor.

Özgür ve demokratik bir ülke kurabilmenin ilk 
koşullarından birisi kirli-karanlık ilişkilerle hesaplaşmaktan 
geçmektedir.

Bu hesaplaşma sadece bu düzeneğin görünür hale gelmiş 
birkaç aparatının ortaya çıkartılmasıyla değil, devlete 
egemen olan bütün bir yapılanmanın tasfiye edilmesiyle 
mümkündür.

Bu güzel ülkemizi ve halkımızın geleceğini, yozlaşmış 
iktidar sahiplerinin insafına, faşist çetelerin çıkar 
çatışmalarına ve emperyalistlerin kirli emellerine terk 
etmeyeceğiz. Ülkemize ve geleceğimize sahip çıkacağız!

AKP iktidarı bunu engellemek için devletin tüm gücüyle, 
polisin tüm şiddetiyle, hukukun tüm zorbalığıyla 
üzerimize geliyor.

Toplumsal muhalefet ise bunda baskı ve zorbalık 
karşısında kendine bir yol açmaya çalışıyor. Medyanın 
tüm kanallarının iktidar tarafından ele geçirilmesine 
karşı kimi zaman sosyal medyayı kullanarak, kimi zaman 
pencerelerden birer pankart sallayarak sesini duyurmaya 
çalışıyor.

Türkiye'de derin devlet geleneği ne kadar güçlü ve köklü 
ise toplumsal muhalefet geleneği de o kadar güçlü ve 
köklüdür. Bizi hiçbir biçimde teslim alamayacaklar.

31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 
TMMOB Genel Kurulumuzu da son 3 yıldır ülkemizi 
teslim almaya çalışan iktidar zorbalığına karşı bu ülkenin 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının verdiği direnişin 
gözler önüne serildiği bir açık hava forumuna çevireceğiz.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının eşitlikten, 
özgürlükten, demokrasiden barıştan yana taleplerinin 
güçlü biçimde dillendirildiği, ekonomik-sosyal 
taleplerimizin yükseltildiği, ülkemizin geleceğini kurmak 
ve korumak için kamucu politikalarımızın dile getirildiği 
bir genel kurul yapacağız.

Bugün yürüteceğimiz tartışmaların bu mücadelemize 
katkı vereceğine olan inancımla, hepimize kolaylıklar 
diliyorum."
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Toplantı Katılımcı Listesi

TMMOB
Emin Koramaz   Hüseyin Atıcı 
S. Melih Şahin   Battal  Kılıç 
İlter Çelik   Kaya Güvenç 
Mehmet Soğancı

Oda Merkezi
Yunus Yener   A. Selçuk Soylu
Elif Öztürk   Bedri Tekin
Harun Erpolat   Arife Kurtoğlu
Selim Ulukan   Zafer Öztürk
Evren  Sağ    Aylin Sıla Ağca
Aysu Deniz Topak   Bülent Göksülük
Ceren Yılmaz Aras  Derya Baran
H. Cem Şavur   Meltem  Özdemir
Aslı Çağlayan Turan  İlhan Kamil Turan
Ali Ekber Çakar

Oda Onur Kurulu
Selçuk Göndermez   Sadettin Özkalender
R. Erhan Kutlu   Zafer Güzey
Mehmet Özsakarya   İbrahim Mart

Oda Denetleme Kurulu
Fikret Çaral     Hüseyin Kaya
Oğuz Kepez    Gültekin Keskin
İsmail Odabaşı    Fatih Çimen
İbrahim  Özçakır    Metin Dağıstanlı
Halit Tatlısu 

EİM Medak
Tülay Yener

Adana Şube
Ümit Galip Uncu    Kerem Şahin 
Mehmet Samim Aldık   Selda Şengül 
Burcu Kırkın   Mert Can 
Özgür Habip Tuştaş  Hikmet Pekdur 

Ankara Şube
Yılmaz Yıldırım     Mehmet Serdar Ulu 
Seyit Ali Korkmaz  Niyazi Kantar 
Elif Canlı    Evrin Özgür 
İzzet Seferbeyoğlu  Ramazan Aslan 
Cenk A. Lişesivdin  Serpil Taburoğlu 
Şaban Kaya   Mustafa Yazıcı 
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Antalya Şube
İbrahim Atmaca    Devrim Kılıç 
Necdet  Taşkın   Mukaddes Güler 
Mehmet Topçu   Duygu Alkış 
Onur Akça   Nejat Kurt 
Nurettin  Akyol   Ali Sözen 
Selçuk Duvar   Melek Meşhur 

Bursa Şube
Fikri Düşünceli   Ferudun Tetik 
D. Alpaslan Gürbüzer  Yasemin Yeşil 
Kaan Özten 

Denizli Şube 
Harun Kemal  Öztürk   Ali Pala 
Süleyman Demirci  Burak Ökünç 
Beycan Tekkoyun   H. Elvan Erkan 
Behice Çetinkaya Dilbaz 

Diyarbakır Şube
Mehmet Emin Tümür   Nevruz Kayran 
Arin Zümrüt   Cengiz Ataman 
Filiz Bayhan   Hüseyin Alagöz 
Duygu Bayram   Yasin Nacar 
Nevroz Mızrak   İlyas  Batbay 
Nurettin Bilen   Okan Bengül 

Edirne Şube
Aziz Avukatoğlu     Nilay Esin Suner 

Eskişehir Şube
Nezihe Hanecioğlu   Neşet Aykanat 
Esra Turan   Nergis Uygun 
Nezih Tok   Cenk Oskay 
Fadime Gökkütük  Melis Arıcıoğlu 
Şükrü Koyuncu   İlker Özcan 
Ayberk Yıldırım 

Gaziantep Şube
Aykut Kocalar    Kemal Keskin 
Çetin Külah   Salih Çilsal 
Kerem Yelekçi 

İstanbul Şube
İbrahim M.Tataroğlu   Ali Haydar Karaçam
C. Ahmet Akçakaya  Aydan Adanır 
Seyfettin Avcı   Ezgi Kılıç 
Bülent Öntaş   İbrahim Zafer 
Şeref Parlak   Hasan  Özger 
Özgür Aksu 

İzmir Şube
Melih Yalçın   İlkin Bozkurt 
Evrim Aksoy    Haktan Karadeniz 
Necmi Varlık 

Kayseri Şube 
Murat Karasakal

Kocaeli Şube 
Murat Kürekci    Taylan Özkan 
Mehmet Ali Elma   Hüseyin Çelik 
Yıldız Şahin   Onur Öztürk 
Serkan Demir   Türker Selçuk 
Göksel Genç   Volkan Çağlayan 
Mehmet Akgündüz  Ensar Uğur Kandıra

Konya Şube
Aziz Hakan Altun    Nurettin Yıldıran 

Mersin Şube
İbrahim Yücesoy   Mehmet Çakmak 
Tolga Çolak   Mehmet Caner Can
Ayşe İşdar 

Samsun Şube
Nail Yolaydın   Yaşar Baş 

Trabzon Şube 
Fulya Bankoğlu   Dilek Denizci 

Zonguldak Şube
Birhan Şahin    Melih Başören 
Soner Sinoplu   Ufuk Ertek
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NAZIM HİKMET ÖLÜMÜNÜN 58. YILINDA ANILDI
Türk ve Dünya şiirinin büyük ustası Nâzım Hikmet, ölümünün 58'inci yılında Müşküle Kültür, Çevre ve Düşünce 
Derneği ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 
İznik Müşküle'de gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.

Etkinlikte, Müşküle Kültür, Çevre ve Düşünce Derneği 
Başkanı Turan Yılmaz, Müşküle Kültür, Çevre ve Düşünce 
Derneği Sekreteri Tarık Demiray,  CHP Bursa Milletvekili 
Orhan Sarıbal, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, TİP 
Genel Başkanı Erkan Baş, TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Başkanı Yunus Yener, TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli ve Araştırmacı-
-yazar Güney Özkılınç konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 10 Ekim Halk Korosu'nun 
seslendirdiği, marşlar ve türküler ile tamamlanan etkinlikte 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın 
konuşması şöyle:

"Bu güzel etkinliği düzenleyen Müşküle kültür, çevre ve 
Düşünce Derneği’ne ve Makine Mühendisleri Odamızın 
Bursa Şubesi’ne teşekkür ediyorum.

Sizler de biliyorsunuz Bursa şehri tarih boyunca hep 
göçmenler ve sürgünlerle özdeşleşmiştir. Osmanlı’dan 
yakın dönemlere kadar Bursa gayrimüslim azınlıklar ve 
göçmenler için yerleşim yeri, muhalif aydınlar için ise sürgün 
yeri olagelmiştir.

Dolayısıyla Bursa tarih boyunca hep çok kültürlülüğün 
ve fikri zenginliğin coğrafyalarından, kaynaklarından birisi 
olmuştur.

Güzel Türkçemizde “Sürgün” ceza olarak gönderilen 
yer anlamına geldiği kadar, bir bitkinin yeni boy veren 
filizi anlamına da gelir. Bu anlamıyla baktığımızda Şeyh 
Bedreddin’den Nazım Hikmet’e kadar bu topraklara sürgün 
olarak gönderilen her isim, burada yeni fikirlerin, yeni 
zihinlerin boy vermesinin de aracısı olmuşlardır.

Şeyh Bedreddin Börklüce Mustafa’yı ve Torlak Kemal’i bu 
topraklarda filizlendirmiştir. Nazım Hikmet de Müşküleli 
İsmail Başaran’ı, Seçköylü İbrahim Balaban’ı, Adanalı Orhan 
Kemal’i bu topraklarda filizlendirmiştir.

Onların hikayelerini kendi edebiyatına katarak; onların 
romanına, şiirine, resmine kendinden çok şey katarak bu 
verimli sürgünün dallanıp budaklanmasına vesile olmuştur.

Bunca ismin izi olduğu bu topraklar, belki de Nazım Hikmet’i 
anmanın en anlamlı olduğu yerlerden birisi.

Yakın zamana kadar Nazım Hikmet ismi ve hatırası adeta 
Bursa’dan silinmeye çalışılıyordu. Hayatının 11 yılını geçirdiği, 
en sevilen eserlerini kaleme aldığı Bursa’da Nazım Hikmet’i 
hatırlatacak neredeyse tek bir mekan ve yapı yoktu. Neyse 
ki artık Nazım Hikmet adını taşıyan yeni kültür merkezleri 
açılmaya başlandı.

Aydınlanma ve sosyalizm fikirlerine açıklığı, devrimcilere ve 
aydınlara sahip çıkışıyla ün kazanan Müşküle’de düzenlenen 
Nazım Hikmet etkinliklerini de Nazım’ın buradaki hatırasının 
yaşatılması bakımından önemli buluyorum.

Haziran ayının ilk günleri ülkemizde ilerici-devrimci 
edebiyat önemli isimleri olan Orhan Kemal, Ahmet Arif ve 
Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümleridir. Şimdilerde sosyal 
medya paylaşımları ile kutlanılıyor ama 1990’lı yıllarda başta 
odalarımız olmak üzere pek çok kitle örgütü tıpkı burada 
olduğu gibi bir araya gelerek devrimci yazar ve ozanlarımızı 
anardı.

Aydınlarımızın gerici-faşist saldırılarla bir bir aramızdan 
alındığı 90’lı yıllarda, hem aydınlarımıza, hem de onların 
temsil ettiği ilerici, devrimci, toplumcu değerlere sahip 
çıkmanın bir gösterisiydi bu anmalar.

Türkiye’de aydınları hedef alan saldırıların, devletle iç 
içe geçmiş organize yapıların işi olduğu, egemen güçlerin 
halktan yana fikirleri susturabilmek için bu karanlık yolları 
kullandıkları her geçen gün daha da açıklığıyla ortaya 
seriliyor.

Bu nedenle bu ülkenin ilerici, devrimci, toplumcu 
edebiyatçılarına, yazarlarına, aydınlarına sahip çıkmak, 
demokrasi ve özgürlüklerden yanan tüm toplumsal güçlerin 
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ortak sorumluluğu ve görevidir.

Başta Nazım Hikmet olmak üzere bugün burada 
ismini saydığım tüm isimler verdikleri eserlerle sadece 
edebiyatımıza katkı vermekle kalmadılar, Türkiye’de 1960’lı 
yıllardan itibaren gelişen toplumsal mücadeleye de büyük 
bir ilham kaynağı oldular.

Onların temsilcisi olduğu toplumcu çizgi, ülkemizdeki 
devrimcilerin, sosyalistlerin, yurtseverlerin ülke gerçekleriyle 
doğrudan bağ kurmasında önemli bir rol oynadı.

Bizler gidemediğimiz coğrafyaları, görmediğimiz insanları, 
yaşamadığımız hayatları onların aracılığıyla tanıdık. Bize 
dayatılan devlet bilgisine ve kültürüne karşı, toplumun gerçek 
bilgisini, tarihini ve kültürünü bu isimlerin yazdıklarından 
öğrendik. Dünyamızın ve fikirlerimizin şekillenmesinde 
devrimci yazar ve ozanlarımızın katkısı büyüktür.

Bizim bu etkinliklerle yapmaya çalıştığımız şey bir yandan 
onların edebi ve toplumsal yönlerini yeni kuşaklara 
hatırlatmak, diğer yandan da onlara olan minnet borcumuzu 
ödemektir aslında.

Bizler biliyoruz ki Türkiye’de emekten yana, toplumdan 
yana, doğrudan yana olmak büyük bedeller ödemeyi 
gerektirebiliyor. Ama herkes de bilsin ki, hayatını emek 
için, toplum için, hakikat için bedeller ödeyerek harcamış 

isimlerin hatırasını da daima yaşatacağız.

Buradan bir kez daha 3 Haziran 1963’te kaybettiğimiz 
Nazım Hikmet’i, 2 Haziran 1970’te kaybettiğimiz Orhan 
Kemal’i, 2 Haziran 1991’de kaybettiğimiz Ahmet Arif’i, 24 
Aralık 1989’da kaybettiğimiz İsmail Başaran’ı ve 9 Haziran 
2019’da kaybettiğimiz İbrahim Balaban’ı saygıyla anıyorum.

Sözlerimi Nazım Usta'nın dizeleriyle tamamlamak istiyorum:

"Duyduğunuz çakalların ulumasıdır

Safları sıklaştırın çocuklar

Bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır"

Hepinizi yeniden saygıyla selamlıyorum."

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı 
Fikri Düşünceli de bir konuşma yaptı. 

Tüm katılımcıları saygıyla, sevgiyle ve dostlukla selamlayan 
Düşünceli, Nazım'ı seven anlayan dostlarla bir arada 
olmaktan da son derece mutlu olduğunu ifade etti 

Ardından TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı 
Yunus Yener katılımcıları selamlayarak, “Bu kavga faşizme 
karşı kavga, bu kavga emperyalizme, bu kavga otokratik 
yönetimlere karşı, mücadeleye devam” ifadelerini kullandı.
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MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ STRATEJİK PLANLAMA 
ÇALIŞTAYI

İstanbul Şubemiz tarafından düzenlenen Mekatronik Mühendisliği Stratejik Planlama Çalıştayı, 11-12 Haziran 
2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener bir konuşma yaptı. 

Çalıştayda planlanan 6 oturumdan 5 tanesi 
gerçekleştirilirken, konusunda deneyimli 21 katılımcı 
konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlikte mekatronik mühendisliğinin tanıtımı, eğitim 
durumu, imza yetki alanları, Dünya’da mekatronik 
mühendisliği ve mühendislik disiplinleri arasındaki 
yeri, meslek dalı komisyon süreçleri ele alındı ve 
stratejik planlama konulu forum düzenlendi. Etkinlikte 
oturumlara ortalama 80 kişi katılırken toplam katılım 470 
kişi olmuştur.

Oda Başkanı Yunus Yener’in Mekatronik 
Mühendisliği Stratejik Planlama Çalıştayı Açış 
Konuşması:

"TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına sizleri saygıyla, dostlukla  selamlıyorum.

Pandemi koşullarında yüzyüze olmasa da İstanbul 
Şubemiz tarafından düzenlenen Mekatronik Mühendisliği 
Stratejik Planlama Çalıştayı’na hoş geldiniz.

Öncelikle, etkinliğimizi düzenleyen İstanbul Şubemize, 
çalışan arkadaşlarımıza ve katkıda bulunan dostlarımıza 
çok teşekkür ediyorum.

Odamız yasa ile kurulmuş ve alanında kamu adına 
tasarrufta bulunma yetkisine sahip,  TMMOB bünyesinde 
Anayasal bir kuruluştur. Mesleği icra edebilmek için Oda 
Üyeliği esastır. Mesleğin ehil insanlar eliyle icrası yani 
bilen uzmanlarca yapılması, meslek onurunun korunması, 
Üyelerinin sicilini tutmak Odamızın görevleri arasındadır. 
Bunları nasıl yapıyoruz? Eğitim ve Belgelendirme, 
ulusal ve yerel etkinlikler, onlarca kongre, sempozyum 
panel seminer/webinar, periyodik yayınlar, kitaplar… 
Bunların tamamı bilginin ortaklaştırılması, çoğalması, 
toplumsallaşması, topluma karşı sorumluluğumuzun, 
borcumuzun yerine getirilmesi ve işin bilenlerce yapılması 
içindir. Diyoruz ki Odaya üye olan meslektaşlarımızın 
uzmanlığını belirlemek sicilini tutmak yani hangi işi kimin 

yapabileceğini belirlemek bizlerin yani ODALAR’ın 
görevidir.

Ancak İDARE son yıllarda Odaları zayıflatmak-
-işlevsizleştirmek politikalarıyla bizleri dışlamaya ve 
mühendislik mesleğini değersizleştirmeye çalışmaktadır. 
Bu sürecin önemli bir unsuru da ülke sanayi ihtiyaçları 
gözetilmeden, hiçbir plan yapılmadan, öğretim kadrosu 
laboratuvar gibi gereklilikler gözetilmeden, bizlerin görüşü 
alınmadan açılan yeni bölümler, artırılan kontenjanlar 
olmuştur. Ülke ihtiyacına bakılmaksızın ve iş alanına 
ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılmadan açılan yeni 
mühendislik bölümleri ve artan kontenjanlar nedeniyle 
mezuniyet sonrası problemler daha da artırmıştır. 
Ülkede artan işşizlik rakamları içinde diplomalılar da dahil 
gençlik işsizliği, ortalamanın neredeyse iki katıdır.

Yukarıda ifade ettiğim mesleğin değersizleştirilmesi 
sürecinde TMMOB Mühendis Asgari Ücret Protokülünün 
SGK tarafından tek taraflı iptali, kiralık diploma, düşük 
ücretle çalıştırma gibi uygulamaların da önü açılmıştır. 
Odadan arkadaşlarımız bunları oturumlarda açaacaktır.

Bilindiği üzere Mekatronik Mühendisliği Odamıza bağlı 
meslek disiplinleri arasındadır. Etkinliği bu nedenle 
ve Çalıştay programında belirlenmiş olan konularda 
bilgilerin ve meslektaş birikimlerinin paylaşılması amacıyla 
düzenliyoruz.

Yukarıda ifade ettiğim uzmanlığın Oda tarafından 
belgelendirilmesi gerektiği görüşümüze rağmen sizlerle 
ilgili sorunlu bir süreç yaşıyoruz. Kısaca özetleyeceğim.

Türkiye’de ilk mekatronik mühendisliği bölümü, 
bildiğimiz üzere 2000 yılında Kocaeli Üniversitesinde 
açılmıştı. 2006 yılında bu üniversiteden mezun olan 
bir arkadaşımız, 2007 yılında Odamıza kayıt olan ilk 
Mekatronik Mühendisi idi.

Daha sonra üye arkadaşlarımızdan gelen başvurular 
üzerine 2013 yılında Odamızda “Meslek Disiplinlerini 
Değerlendirme Çalışma Grubu”nu kurduk. Çalışma 
grubunun Mekatronik Mühendislerinin asansör alanında 
yetkilendirilmesi önerisi Oda Yönetim Kurulu (OYK) 
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onayına sunuldu ve OYK’mız bu öneriyi onayladı.

2014 yılı Nisan ayındaki Odamızın 45. Olağan Genel 
Kurulunda da Mekatronik Mühendislerinin asansör 
alanında yetkilendirilmesi için yönetmelik değişikliği 
yaptık. Mekatronik Mühendisi arkadaşlarımız böylece 
eğitim ve belgelendirme sürecine dahil oldular.

Bundan sonraki süreç ise oldukça sorunlu bir şekilde 
gelişti.

2016 yılı sonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 
asansörlerin tasarımına dair ilk defa bir mevzuat hazırlığı 
yapılarak (Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara 
Dair Tebliği Taslağı) Odamızdan görüş istendiğini ve 
Odamızın, Mekatronik Mühendislerinin bu süreçte yer 
alması gerektiğine dair görüş ilettiğini belirtmeliyim.

Ancak 14.06.2017 tarihinde yayımlanan tebliğde Odamız 
görüşlerine yer verilmediğini gördük. Bu durumun Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Planlı Alanlar 
Tip İmar Yönetmeliği’nde yer alan ibareler nedeniyle 
olduğu anlaşıldığını eklemeliyim.

Bakanlık bir ay sonra bu yönetmelikte yapacağı değişiklikle 
ilgili Odamızdan görüş istememiştir. 01.07.2017 tarihli 
yeni bir yönetmelik (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği) 
yayımlanmış ve söz konusu ibarelerde herhangi bir 
düzelti yapılmamıştır.

Bunun üzerine Odamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
bir yazı göndererek ilgili 57. maddede gerekli 
değişikliklerin yapılmasını istedi. Bir ay sonra Bakanlık, 
görüşümüzün mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek 
üzere kayıt altına alındığını belirtmiş ise de çalışmalarında 
görüşlerimize yer vermediğini gördük.

Daha sonra Bakanlık, Mekatronik Mühendisleri 
Derneği’nin 30.04.2019 tarihinde gönderdiği bir yazıya 
istinaden, Odamız, YÖK ve Sanayi Bakanlığı’ndan, 
Mekatronik Mühendislerinin hangi koşullarda proje 
hazırlayabileceğine dair görüş istemiştir.

Biz, Mekatronik Mühendislerinin asansör konusunda 
görev almaları konusunda yeniden görüş ilettik ve ilgili 
bütün bölüm başkanlıklarına da yazılar gönderdik.

YÖK ise Bakanlığa önce olumsuz yanıt verdi, 2020 yılı 
Mart ayında ise Mekatronik Mühendisleri Derneği’ne 
olumsuz görüşlerinin iptal edildiğini bildirdi.

Bu gelişme üzerine Bakanlıktan süreci tekrar 
değerlendirmesini istedik.

Durum özetle bu şekildedir. Ancak Odamız yanı sıra 
Mekatronik Mühendisleri Derneği ile Mekatronik 
Mühendisi arkadaşlarımızın Bakanlık nezdinde girişimleri 
kararlıklıkla sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz.

Odamızın arkadaşlarımızın sorunlarını çözmeye yönelik 
etkinlik, öneri ve katkılarını kararlılıkla 
sürdüreceğini belirtmek isterim. Çalıştayımız 
bu açıdan önemli bir etkinliktir. 

Buradan çıkacak önerilerin Odamız tarafından 
titizlikle değerlendirileceğini ayrıca belirtmek 
isterim. 

Buradan İDARE’ye tekrar sesleniyorum: 
Meslektaşlarımızın uzmanlıklarını belirlemek, 
sicilleriini tutmak yani yetki ve sorumluluklarını 
belirlemek Odaların görevidir ve bu işi en iyi 
yapabilecek olan da mühendislerin bileşke 
bilgisini uhdesinde toplayan ODALAR’dır.

Sözlerime son verirken, Çalıştayımızın 
verimli geçmesini diliyor, emeği geçen tüm 
arkadaşlara ve katılımcılara katkıları için 
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."



13bülten 277
temmuz  2021

H a b e r

SU SORUNLARI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB İstanbul İKK tarafından MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu sekreteryalığında 18-19 Haziran 2021 
tarihlerinde online platformda gerçekleştirilen etkinlikte su sorunu ve bu soruna yönelik farkındalığı arttırmaya 
amaçlandı.

Küresel iklim değişikliği dolayısıyla mevcut su miktarı ve 
bu miktarın paylaşımı ile ilgili sıkıntıların baş göstereceğine 
vurgu yapılan etkinlikte yeraltı ve yerüstü sularının 
durumu, tatlı suya ulaşmanın güçleşmesi konularına da 
değinildi. Etkinlikte, İstanbul'da şu anda bile su arzında 
sıkıntılar yaşanırken mevcut su kaynaklarını tahrip edecek 
projelerden ve yapılaşmadan kaçınılması gerekliliğine 
vurgu yapılmıştır.

Su Sorunları Çalıştayı açılış konuşmasının ardından 
8 oturumda, 30 farklı konuda alanında deneyimli 
konuşmacının katılımı ile devam etmiş ve kapanış 
konuşması ile sonlandırıldı. Etkinliklere toplam 1289 kişi 
katıldı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı 
Yunus Yener’in Su Sorunları Çalıştayı Açış 
Konuşması:

"Pandemi koşullarında yüzyüze olmasa da meslektaş ve 
uzman dostlarımızın birikimlerinin paylaşılacağı, İstanbul 
Şubemiz tarafından düzenlenen Su Sorunları Çalıştayı’na 
hoş geldiniz.

Yaşamsal önemdeki bir konu olan su sorunları hakkındaki 
bu çalıştaya katılan bütün döstlarımıza ve bu etkinliği 
düzenleyen İstanbul Şubemizin Yönetim Kurulu ile 
çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Değerli dostlar, öncelikle belirtmek isterim, hemen her 
konuda olduğu gibi su sorunları bahsinde de bağlantılı tüm 
konuları içeren bütünlüklü bir yaklaşım gerekmektedir. 
Çünkü su konusu yaşamın bütün alanlarıyla bağlantılıdır.

Sanayi, tarım, imar/yapı, ulaşım, enerji, maden, orman, 
hazine arazileri, koruma alanları, mera ve çayırlar, kıyılar, 
doğal kaynaklar, yeraltı-yerüstü su kaynakları gibi birçok 
alan birbirleriyle ilişkilidir.

Aynı şekilde dünya genelindeki iklim krizi ile su sorunları 
arasında da bağlar bulunmaktadır. 

Yakından bildiğimiz çevre sorunları, endüstriyel atıkların 
yol açtığı kirlilik, su kaynaklarının yanlış ve aşırı kullanımı, 
kaynakların kirlenmesi, su yataklarının değiştirilmesi, 

sulardaki organik yaşamın zarar görmesi, atık su 
politikasızlığı, arıtma sistemlerinin eksikliği veya yokluğu, 
kuraklık olgusu, ormansızlaşma, tarımsal alanların tahribi, 
çarpık-sağlıksız kentleşme, ranta dayalı imar ve yapılaşma 
politikalarının su sorununa etkileri söz konusudur.

Yanlış hidroelektrik, termik santrallar da  yine yakından 
bildiğimiz üzere su kaynaklarını olumsuz bir şekilde 
etkilemektedir.

Diğer yandan belirtmek gerekir ki su ticari bir meta 
halindedir. Aynı zamanda birçok ülke arasında uluslararası 
bir sorundur. 

Bütün bu hususlar, doğa-çevre-toplum üzerindeki 
sömürü ve rant politikalarıyla birebir bağlantılıdır.

Bu noktada su yönetimi aynı zamanda, doğadan, 
çevreden, insandan yana bir siyasi irade ve diğer yanı 
ile de yaşam, ekoloji ve uygarlık sorunu olarak kendini 
göstermektedir.

Kamucu politikaların yokluğu, kamu yararı yaklaşımının 
tasfiyesi, kamusal denetim ve yaptırım eksikliği ve ile su 
sorunları daha da artmış bulunmaktadır.

Kısaca su sorunları, ciddi ve uzun erimli bir su yönetimi 
ihtiyacını  ortaya koymakta ve ülke, bölge, havza, kent 
ölçeklerinde yakın, orta, uzun vadeli ve bütünlüklü planlı 
yaklaşımları gerektirmektedir. Bu noktada çalıştayımıza 
katkıda bulunacak değerli konuşmacıları dikkatle 
dinleyeceğiz diyerek sözlerimi tamamlıyor, etkinliğin 
başarılı verimli geçmesini diliyorum."
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21 HAZİRAN DÜNYA GÜNEŞ GÜNÜ MERSİN’DE KUTLANDI
21 Haziran Dünya Güneş Günü, Mezitli Belediyesi ve MMO Mersin Şube evsahipliğinde Güneş Park Enerji 
Kompleksinde büyük coşku ile kutlandı. Etkinliklere Oda Yönetim kurulu Başkanı Yunus Yener de katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını MMO Mersin Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim YÜCESOY, Oda Başkanı Yunus 
YENER, Mezitli Belediye Başkanı Neşet TARHAN ve 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap SEÇER 
yaptı. Dünya Güneş Günü Etkinliği açılış konuşmalarının 
ardından Kokteyl ile Ahmet BARAN ve Orkestrasının 
Konseriyle devam etti.

Oda Başkanı Yunus Yener’in 21 Haziran Dünya Güneş 
Günü Etkinliğini Açış Konuşması:

"21 Haziran Dünya Günü dolayısıyla, TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına 
sizleri saygıyla, dostlukla  selamlıyorum.

Konuşmama, enerji konusunun, biz makina 
mühendislerinin uzmanlık alanlarından ve Enerji 
Sistemleri Mühendisliği disiplinin Odamız bünyesindeki 
disiplinlerden biri olduğunu belirterek başlamak 
istiyorum.

Bu nedenle enerji ve bağlantılı konularda bir dizi çalışma 
yürütüyoruz.

Kongre ve sempozyum etkinlikleri kapsamında; Enerji 
Verimliliği Kongreleri, Yeni ve Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Sempozyumları, Mersin’de düzenlediğimiz 
Güneş Enerjisi Sempozyumları, Rüzgar Enerjisi 
Sempozyumları, Enerji Ekipmanları ve Yerli Üretim 
Kongreleri, İklimlendirme Kongreleri ve enerji bağlantılı 
Tesisat Kongreleri ulusal ölçekli etkinliklerimizin 
başlıcaları arasında yer almaktadır.

Eğitim ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında; Enerji 
Kimlik Belgesi Uzmanı ve Uzman Oryantasyonu, Enerji 
Yöneticisi, Güneş Enerjisi Santrali, Rüzgar Enerjisi Santrali, 
Jeotermal Enerji Santrali Eğitimleri yapılmaktadır.

Bu egitim ve belgelendirme faaliyetleri, Odamız 
bünyesindeki Enerji Belgelendirme Kurulu tarafından 
değerlendirilmekte ve yönlendirilmektedir.

Enerji Çalışma Grubumuz da Türkiye’nin Enerji 
Görünümü başta olmak üzere enerji konulu birçok 
önemli raporu hazırlamaktadır.

21 Haziran Dünya Güneş Gününü, güneş ülkesi 

Türkiye’nin güneş kenti Mersin’de kutluyoruz. Bu 
vesileyle enerji ve güneş enerjisiyle bağlantılı bazı 
konulara kısaca değinmek istiyorum.

Bildiğimiz üzere enerji, toplumsal yaşamın ve sanayinin 
en temel girdisidir. Bu açıdan doğru ve ülke ve halk 
çıkarlarını temel alan bir enerji yönetimi çok gereklidir. 
Fakat mevcut durum çok farklıdır.

Elektrik arz eksiği olmamasına karşın, sürekli zamlarla 
artan elektrik ve doğalgaz fiyatları ve faturalarını 
ödeyemeyen milyonlarca yurttaş söz konusudur. 

Bu gerçeğe karşın kamu kaynaklarından özel elektrik 
üretim ve dağıtım şirketlerine milyarlarca TL aktarılmakta, 
bankalara kredi borçlarını ödemeyen ve ödeyemeyen 
enerji şirketlerine sürekli destekler verilmektedir.

Ayrıca ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını artıracak 
olması yanı sıra çevresel felaketlere neden olabilecek 
nükleer santral projeleri söz konusudur. Mersinliler, 
Akkuyu Nükleer Santrali nedeniyle bu konuya yakından 
tanıktır.

Bütün bu sorunlara karşın, özel şirketlerin çıkarlarını temel 
alan ve toplum lehine adım atmayan bir enerji yönetimi 
var. Diğer yandan, Nisan 2021 itibarıyla Türkiye’de 
birincil enerji arzının kaynaklara göre dağılımında 
güneş enerjisinin oranı yüzde 1,12; yenilenebilir enerji 
kaynaklarının toplamı da yüzde 14,38 gibi yetersiz bir 
düzeydedir.
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Güneş enerjisi ile birlikte su, rüzgâr, jeotermal, 
hidroelektrik ve linyit kaynaklarımızdan elde edilebilecek 
kurulu güç olanaklarının iyi değerlendirilmesi ile ülkemizin 
yüzde 69 seviyesindeki enerjide dışa bağımlılığını ciddi 
ölçülerde azaltması sağlanabilecektir.

Güneş enerjisi ve tüm yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynakları, dünyanın enerji ve iklim değişikliği ile 
ilgili sorunları için dikkatlerini yönelttiği en önemli 
kaynaklardır.

Türkiyemiz de yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları ve 
güneş enerjisi açısından önemli bir ülkedir.

Güneş enerjisi ülkemizde daha çok sıcak su amaçlı olarak 
kullanılmaktadır. 

Ayrıca güneş enerjisi kullanımını geliştirme tartışmalarının 
sadece elektrik açısından ele alınması da doğru değildir.

Türkiye bir güneş ülkesi olarak hemen her bölgesinde 
güneş enerjisinin termal kullanımı için çok önemli bir 
potansiyele sahiptir.

Bu konuda gelişen yerli teknoloji de olmasına rağmen 
sadece elektrik üretimine odaklanmak, bu önemli 
kaynağın yeterince değerlendirilmemesine yol 
açmaktadır.

Ayrıca güneş enerjili mimari pratiklerin yaygınlaştırılması 
da gereklidir. 

Bu noktada dışa bağımlı ithal enerji politikalarından 

uzaklaşarak yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımına 
ve yerli teknoloji üretimine öncelik veren, kamusal 
planlamayı, kamusal üretimi ve denetimi esas alan 
demokratik bir enerji programına ülke olarak acil ihtiyaç 
duyduğumuzu belirtmek istiyorum.

Enerji antlaşmaları ülke çıkarları lehine düzenlenir, 
elektrik enerjisi üretiminde ulusal–kamusal kaynaklar 
ile yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık 
verilir, enerji verimliliği sağlanır ve ülke ölçeğinde 
meslek odalarının da içinde yer alacağı bir Master Plan 
uygulanırsa, emin olalım ki dışa bağımlılık kırılabilecek, 
bütün enerji fiyatları düşürülebilecek ve enerji yönetimi 
başarabilecektir.

21 Haziran Dünya Güneş Günü dolayısıyla bu etkinliği 
düzenleyen Mersin Şube Yönetim Kurulumuzu 
kutluyorum.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Güneşpark Enerji Kompleksi 
Uygulamalı Eğitim Merkezinin temeli, Mersin Şubemiz 
ile Mezitli Belediyesinin işbirliğiyle 2016 yılında atılmış, 
2017 yılında da açılışı yapılmıştı. Bu vesileyle Mezitli 
Belediyesine teşekkürlerimizi tekrar ifade etmek 
istiyorum.

Bir şenlik atmosferinde organize edilen etkinliğin başarılı 
geçmesini diliyor, bütün katılımcılara, katkıda bulunanlara 
ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ederek sözlerimi 
tamamlıyor, saygılar sunuyorum."
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MTMD GENEL KURULUNA KATILDIK
Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Genel Kurulu 23 Haziran 2021 tarihinde İstanbul'da Dedeman Otel'de 
gerçekleştirildi. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Genel Kurula katılarak bir konuşma yaptı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Başkanı Yunus Yener’in  MTMD Genel Kurul 
Konuşması:

"TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına Genel Kurulunuzu saygıyla, dostlukla 
selamlıyorum.

Mekanik Tesisat Mühendisliğinin geliştirilmesi Makina 
Mühendisleri Odası için özel bir önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda Odamız, makina mühendislerinin 
uzmanlık dallarından biri olan mekanik tesisat 
mühendisliği alanında kurulan Mekanik Tesisat 
Müteahhitleri Derneği’ni (MTMD) mesleki uzmanlık 
alanlarında yaptığı başarılı çalışmalar, meslektaşlar 
arasında haksız rekabeti önleyici, dayanışmayı 
pekiştirici çalışmaları için kutluyorum.

Aynı şekilde, özel olarak bu dönemki Boru ve Bağlantı 
Elemanları El Kitabı ile Elektromekanik Askı Sistemleri 
El Kitabı çalışmalarınızdan ötürü MTMD’yi ve bu 
çalışmaları hazırlayan komisyonlardaki arkadaşlarımızı 
kutluyorum. Bu çalışmalar, bilgi birikiminin paylaşılması 
yaygınlaşması açısından çok önemlidir. 

Yeni çalışma döneminizde bu tür çalışmaların devamını 
diliyorum.

Biliyorsunuz Covid-19 salgını üzerine birlikte önemli 
çalışmalar yaptık. Biz önce Odamız bünyesinde bir 
Teknik Kurul oluşturmuştuk. 

MTMD’den gelen yazılı öneri üzerine diğer 
sektörel kuruluşlar ve hekim dostlarımız ile birlikte 
İklimlendirme Teknik Kurulu’nu(İTK) oluşturduk.

Hekim dostlarımız ve on bir meslek kuruluşunu 
kapsayan bu kurulun ürünü olan açıklama ve metinler 
ile hastanelerden başlayarak toplu olarak bulunulan iç 
mekanlarda alınması gereken önlemleri dile getirdik.

İTK çalışmaları göstermiştir ki, ülkemizdeki 
mühendislik birikiminin dünyadan aşağı kalır yönü 
yoktur.

Faaliyetleri aynı veya benzer alanlarda olan veya 
faaliyetleri birbirleriyle çakışan meslek kuruluşlarının 
görüş birliği temelinde birlikte bilimsel teknik çalışmalar 
yapması, nadir görülen bir durumdur. Bu özellikteki 
İTK çalışmasının geleceğe taşınması, örgütsel ve teknik 
işbirliğimizin geliştirilmesi çok yararlı olacaktır.

Görevini tamamlayan Yönetim Kurulunuzu ve görevini 
devredecek olan İbrahim Biner Başkanı başarılı 
çalışmalarından dolayı kutluyor, seçilecek olan yeni 
Yönetim Kurulu ve Başkana başarılar diliyorum.

Son olarak Genel Kurul çalışmalarınızın verimli 
geçmesini diliyor, Odamız ve MTMD’nin mesleki 
uzmanlık çabalarının kurumsal düzeyde gelişmesi 
ve dayanışmasının çok önemli olduğunu belirterek 
konuşmamı tamamlıyor, saygılar sunuyorum."
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TTMD GENEL KURULUNA KATILDIK
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin 24 Haziran Perşembe günü ODTÜ Vişnelik Tesislerinde gerçekleştirilen 
Genel Kuruluna Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı 
Yunus Yener’in TTMD Genel Kurul Konuşması:

"TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına Genel Kurulunuzu saygıyla, dostlukla 
selamlıyorum.

Yakından bildiğiniz üzere Tesisat Mühendisliğinin 
geliştirilmesi, Makina Mühendisleri Odası için hep özel 
bir öneme sahip olmuştur. Ve her zaman belirtiriz, 
Odamız, Makina Mühendislerinin başlıca uzmanlık 
dallarından biri olan Tesisat Mühendisliği alanında 
faaliyet yürüten TTMD’yi organik bir parçası olarak 
görür ve başarılı çalışmalarından dolayı kıvanç duyar. 
Çünkü meslek uzmanlık alanlarımız, bir elin parmakları 
gibi birbirini bütünlemektedir.

Bu nedenle birlikte yaptığımız çalışmalardan ve en 
son, Covid-19 salgını üzerine on bir meslek kuruluşu 
ve hekim dostlarımız ile birlikte oluşturduğumuz 
İklimlendirme Teknik  Kurulu(İTK)’ndaki 
birlikteliğimizden ötürü çok memnun olduğumuzu 
belirtmek istiyorum.

Sosyal yaşamın her yönünü etkileyen Covid-19 salgını, 
İTK’da yer alan bütün kuruluşları kapsamak üzere 
söylüyorum, meslek ve uzmanlıklarımız ile teknik 
uygulama önerilerimizin toplum yaşamı açısından ne 
denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

İTK çalışmaları da göstermiştir ki, ülkemizdeki 
mühendislik birikiminin dünyadan aşağı kalır yönü 
yoktur. Faaliyetleri aynı veya benzer alanlarda 
olan veya faaliyetleri birbirleriyle çakışan meslek 
kuruluşlarının görüş birliği temelinde birlikte bilimsel 
teknik çalışmalar yapması, nadir görülen bir durumdur. 
Bu özellikteki İTK faaliyeti ile, mesleki ve örgütsel 
işbirliği ve dayanışmamızın geliştirilerek geleceğe 
taşınması çok yararlı olacaktır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası bu çerçevede, 
TTMD ve diğer kardeş meslek kuruluşları ile her 
zaman yakın işbirliğinden yana olacaktır.

Bizlerin faaliyeti tamamen kamusal, bir diğer deyişle 
toplumsal hizmet esasına dayanır. Ancak biliyoruz 
ki kamu kaynakları talan edilmekte, kamu yararı, 
kamusal hizmet ve denetim tasfiye edilmekte ve 
mühendislik değersizleştirilmektedir. Diğer yandan 
kayırmacılık, usulsüzlük, yolsuzluk ve denetimsizlik 
ülkemizi kemirmektedir. Özellikle yeni mezun 
veya üniversitede okuyan genç arkadaşlarımız 
gelecek belirsizliği ve işsizlik korkusu yaşamaktadır. 
Müzisyenlerden işsizlere dek intiharlar söz konusudur.

Bu noktada kamu yararı, kamusal hizmet, kamusal 
denetim ile toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda 
kalkınma, hakça paylaşım ve mühendisliğin geleceği 
için laikliğin, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün 
yanında gür bir sesle saf tutmamız gerektiğine işaret 
ederek konuşmamı tamamlamak istiyorum.

Son olarak görev dönemini tamamlayan TTMD 
Yönetim Kurulunu başarılı çalışmalarından ötürü 
kutluyor, Genel Kurulunuzun verimli geçmesini ve 
seçilecek olan yeni Yönetim Kuruluna başarılar diliyor, 
saygılar sunuyorum."
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HPKON, 16-19 KASIM 2022’YE ERTELENDİ
HPKON Düzenleme Kurulu toplantısı, 13 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi Düzenleme Kurulu, 13 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Oda 
Merkezinin yanı sıra İzmir, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Mersin, 
Samsun, Trabzon ve Zonguldak şubelerinden temsilcilerin katıldığı toplantıda, düzenlenme tarihi daha önce 17-20 
Kasım 2021 olarak belirlenen IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, 16-19 Kasım 2022 tarihine ertelendi.

ANTALYA ŞUBE DANIŞMA 
KURULU TOPLANTISINA 

KATILDIK
Antalya Şube 14. Dönem 2. Danışma Kurulu toplantısı 
26 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak yapıldı. 
Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de 
katılarak bir konuşma yaptı.

ODA ONUR KURULU 48. DÖNEM 10.TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 24 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Kurula iletilen 103 dosya üzerinde görüşüldü.
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MÜKAD ETAB’21 BULUŞMASINA KATILDIK
Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği (MÜKAD) tarafından 23 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak 
düzenlenen Enerji Etkin Mekanik Tesisat Buluşmasına (ETAB'21) Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 
katılarak bir konuşma yaptı.

Oda Başkanı Yunus Yener’in MÜKAD ETAB’21 
Buluşması Açış Konuşması

"Öncelikle, 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü 
kutluyor, “İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmeyeceğiz” 
diyen mühendis-mimar kadın arkadaşlarımız ve tüm 
kadınlar ile dayanışmamızı ifade etmek istiyorum.

ETAB’21-Enerji Etkin Mekanik Tesisat Buluşması’nı 
düzenleyen Mühendis ve Mimar Kadınlar 
Derneği’ne(MÜKAD) davetleri için çok teşekkür 
ediyorum.

Bu buluşma vesilesiyle, Covid-19 salgını ile birlikte, 
içinde Odamız ve MÜKAD’ın da yer aldığı, iç mekan 
ve mekanik tesisat önlemlerini içeren, on bir meslek 
kuruluşu ile hekim dostlarımızı kapsayan İklimlendirme 
Teknik Kurulu çalışmalarını kısaca anmak istiyorum.

Bu kurulun ürünü olan açıklama ve metinler ile 
hastanelerden başlayarak toplu olarak bulunulan iç 
mekanlarda alınması gereken önlemleri dile getirdik. 
Faaliyetleri aynı veya benzer alanlarda olan veya faaliyetleri 
birbirleriyle çakışan meslek kuruluşlarının birlikte 
bilimsel teknik çalışmalar yapması, nadir görülen bir 
durumdur. Bu nedenle meslek alanlarımız arası işbirliğini 
geliştirilmenin çok yararlı olacağını düşünüyoruz.

Bilindiği üzere mekanik tesisat ve enerji, Odamızın başlıca 
uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Odamız, 30 
yıldır tesisat mühendisliği üzerine, 16 yıldan bu yana da 
iklimlendirme, enerji ve enerji verimliliği üzerine birçok 
etkinlik düzenleyerek meslek alanlarımıza önemli katkılar 
sunmuştur.

Binalarda ısı yalıtımı ve enerji performansı, yüksek verimli 
kazanlar, ısı tesisatı, soğutma ekipmanları, sıcak ve soğuk 
boru ve yüzeylerin yalıtılması, atık ısının geri kazanımı; 
kojenerasyon; bölgesel ısıtma tesisleri, enerji ve iklime 
uygun mekanik tesisat sistem çözümleri açısından önem 
taşıyan konulardan bazılarıdır ve Odamız dostlarımızın da 
katkılarıyla bu konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

Uzman mühendislik, enerji verimliliği, imar mevzuatı, yapı 
denetimi, disiplinlerarası işbirliği, mesleki akreditasyon, 
tesisat mühendisliğinde personel belgelendirmesi, enerji 
yöneticisi belgelendirmesi, AB teknik mevzuatı, Ar-Ge, 
binalarda enerji performansı yönetmeliği, hastanelerde 
klima–havalandırma sistemlerinin uluslararası standartlara 
ulaştırılması ve denetimi gibi birçok konu, TESKON/
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri ve yayınlarımız 
aracılığıyla meslektaş, sektör ve toplum yararına uygun 
olarak ele alınmıştır.

Bu vb. konuları mesleki ve toplumsal önemi itibarıyla 
gündemine alan MÜKAD’ı, Enerji Etkin Mekanik Tesisat 
Buluşması’ndan ötürü kutluyorum.

Enerji etkin mekanik tesisat alanında tasarım bütünselliğini 
oluşturmak için, sadece Mekanik Tasarımcı değil, 
Makina, Mimar, Elektrik ve İnşaat Mühendisi Tasarımcı 
arkadaşların birlikte çalışmasının çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz.

Sizler, bizler, hepimiz, çalışmalarımızı konfordan taviz 
vermeden kamusal hizmet ve toplum yararı yaklaşımıyla 
sürdürmek durumundayız.

Çalışmalarımız en genelde ülkemiz ve insanlığın refahına 
yönelik karbon salımının azaltılması, iklim krizinin 
geriletilmesi ve yaşanabilir bir dünyanın koşullarını 
oluşturmak içindir.

Ülkemiz, mesleklerimiz, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, 
hukukun üstünlüğü ve kadınların özgürlüğü için dayanışma 
duygularıyla sözlerime son veriyor, ETAB’21 etkinliğinin 
verimli geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum."
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48. DÖNEM EİM MEDAK 4. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
48. Dönem Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu 4.Toplantısı, 27 Haziran 2021 

tarihinde “Eğitimler, Kongre kurultay, Kaizen, Bilirkişilik, EİM Veri tabanı oluşturulması hk. bilgilendirme” 
gündemleri ile çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılanlar: 
Egemen Ceylan    Merkez 
H. Cem Şavur    Merkez
Burcu Kırkın    Adana Şube
Tülay Yener    Ankara Şube
Ergin Polat    Bursa Şube
Baran Yavuz    Diyarbakır Şube
Fadime Gökkütük   Eskişehir Şube

Ali İslam    Gaziantep Şube
Elif Soyvural    İstanbul Şube
Ali Can Özalp    İstanbul Şube
Ali Dayıoğlu    İzmir Şube
Ece Gültekin   İzmir Şube
Ercan Adaşlık    Kocaeli Şube
Tuğba Körükçü    Mersin Şube
Nurşen İşman    Samsun Şube

KARTAL BELEDİYESİ İLE PROTOKOL İMZALANDI
İstanbul Şubemiz ile Kartal Belediyesi arasında Bilim ve Teknoloji Hangarı kurulması amacıyla 30 Haziran 2021 
tarihinde protokol imzalandı. Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener katıldı.

İstanbul ilinde ve özellikle de Kartal ilçesinde çocuklara, 
öğrenci üyelerimize ve meslektaşlarımıza bilimin ve 
teknolojinin önemini anlatmak, onlara ilgi duydukları 
alanlarda bilimsel ve teknolojik bilgileri öğretmek, 
kurulacak laboratuvar ve atölyelerde bunlarla ilgili 
uygulamaları deney setlerinde ve kurulu düzenekler 
vasıtasıyla uygulamalı olarak göstermek, halkın 
refahıyla ilgili her türlü eğitimlerin verilmesi,  kursların 
düzenlenmesi ve etkinliklerin yapılması amacıyla Kartal 
ilçesi sınırları içerisinde Kartal Belediyesi'ne ait taşınmazın 
25 yıl süre ile Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesine tahsis edilmesi ile ilgili Protokol 30 Haziran 
2021 tarihinde imzalandı.

İstanbul Şubemiz protokol sonrası ilgili alanda Bilim ve 

Teknoloji Hangarı kurulması amacıyla çalışmalar yapacak.

İmza törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Oda 
Başkanı Yunus Yener, İstanbul Şube Başkan Vekili Ali 
Haydar Karaçam, İstanbul Şube Saymanı Aydan Adanır, 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi Uğur Ayken, Oda 
Denetleme Kurulu üyesi Ali Aluç, 33 . Dönem İstanbul 
Şube Başkanı Battal Kılıç, İstanbul Şube Tuzla Temsilcilik 
saymanı Volkan Ateş, İstanbul Şube Kartal Temsilcilik 
Sekreteri İnan Ülgen, İstanbul Şube Kartal Temsilcilik 
Yürütme üyesi Ercan Davulcu ve Ceren Doğan, İstanbul 
Şube Müdürü Hasan Özger ile İstanbul Şube Kartal 
Temsilcilik teknik görevlisi Handan Öztürk Çakmak 
katıldı.
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ÇEVRE-TOPLUM SAĞLIĞI VE 
ÜLKEMİZİN EKOLOJİK GELECEĞİ TEHDİT ALTINDA!
Oda Başkanı Yunus Yener, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ülkemizde çevre 
tahribatının had safhaya ulaştığını bir kez daha belirtme-
liyiz. Bu tahribat “iklim krizi”nin daha da derinleşmesine, 
doğal çevre, doğal yaşam, tarımsal üretim, kırsal-kentsel 
tüm toplumsal yaşamı, kısaca ülkemizin bugünü ile sosyo 
ekolojik geleceğini tehdit edici boyutlardadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2021 Nisan ayı kurak-
lık analizine göre Türkiye’nin üçte ikisi şiddetli kuraklık-
acil durum düzeyindedir. NASA verileri de aynı yönde-
dir. Keza hava kirliliği göstergeleri de had safhadadır.

Burdur Gölünün, Salda Gölünün, Marmara Denizinin 
mevcut durumu içler acısıdır. Ege, Marmara, İç Anado-
lu’daki göllerin tamamı kirlenmiştir, denizlerimiz koru-
masız durumdadır.

Sanayi, tarım, imar/yapı, ulaşım, enerji, maden, orman, 
hazine arazileri, koruma alanları, mera ve çayırlar, kıyılar, 
doğal kaynaklar, yeraltı-yerüstü su kaynakları, denizler, 
barajlar, göller gibi birçok alanda yanlış politikalar iz-
lenmektedir. Türkiye’nin ormanları, dağları, koruma ve 
tarımsal üretim alanları sürekli olarak imara-betonlaş-
maya açılmakta, verilen yeni maden ruhsatları ile dağ ve 
ormanlarımız ile su kaynakları ve tarımsal alanlar tahrip 
edilmektedir.

Yanlış ulaşım, trafik ve enerji politikaları ile plansız sanayi-
leşmenin sonucu oluşan atıkların (kanalizasyon, çöp, hava 
kirliliği vs) yol açtığı tahribat, çevre ve halk sağlığı sorun-
larını artırmaktadır.

Kazdağları, Kuzey Marmara ormanları, Doğu Karadeniz’in 
dağ ve ormanları ile ülke genelindeki halk direnişleri bu 
nedenledir.

Bu duruma sermaye ve iktidar yandaşlarının azami kâr 
güdüsü ile doğa ve kentsel-kırsal alanlar üzerindeki rant 
talanı yol açmaktadır.

Kamucu politikaların, kamusal denetim ve yaptırımlar ile 
kamu yararı yaklaşımının tasfiyesi bu tahribatı daha da ar-
tırmaktadır. Bu noktada çevre tahribatı ve sömürüsüne 
son verecek, iklim krizinin çözümüne katkı sağlayacak 
bilimsel, toplumsal, siyasal irade oluşumu için çaba gös-
termeli ve mücadele etmeliyiz.

Toplumsal gereksinimlere yönelik bir ekonomi ve plan-
lı sosyal kalkınma yaklaşımı acil bir gerekliliktir. Sanayi, 
teknoloji, tarım, enerji, maden, ulaşım, sağlık, eğitim ve 
diğer alanlara yönelik politikalar ile çevre politikası bir 
bütünlük içinde ele alınmadan doğayı ve insanı bir bütün 
olarak gözeten bir ekoloji oluşturulamaz.

Odamız kamusal sorumlulukla, bu çerçevedeki sanayi, 
enerji, çevre konulu kongre, sempozyum vb. etkinlikler-
le toplumsal bilinçlenmeye katkı koymayı sürdürecektir.

Başta İkizdere olmak üzere talana, tahribata direnen hal-
kın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ederiz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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EMEKÇİLER BAŞKA BİR TÜRKİYE VE DÜNYA İSTİYOR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişinin yıldönümü dolayısıyla 
“Emekçiler Başka Bir Türkiye ve Dünya İstiyor” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

11 Haziran 1970’te çıkarılan bir yasa ile sendika seçme 
özgürlüğünün kısıtlanması ve DİSK’in kapatılması ön-
görülüyordu. Bu gelişme üzerine girişimlerinden sonuç 
alamayan DİSK yönetiminin aldığı direniş kararı ile işçi-
ler Marmara’daki fabrikalarından çıkarak 15-16 Haziran 
1970 günlerinde İstanbul’u adeta fethetmişlerdi.

1960’ların işçi mücadelelerinin birikim ve kazanımları te-
melinde yükselen ve Türkiye işçi sınıfı tarihinin en büyük 
işçi direnişlerinden biri olan bu eylemlilik örgütlü olma-
nın, haklarına sahip çıkarak mücadele etmenin kazan-
mak için gerekliliğini ortaya koydu. Mecliste kabul edilen 
yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 1970’li 
yıllarda sınıf mücadelesinin yükselişi ve DİSK’in örgütlü 
gücünün büyümesinde 15-16 Haziran eyleminin önemli 
katkısı oldu.

15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinden yaklaşık bir yıl 
sonra verilen 12 Mart 1971 muhtırası ve o ara rejim 
döneminin terörü, “sosyal uyanışın ekonomik gelişmeyi 
aştığı” gerekçesine dayanıyordu. Yani sosyal uyanışı dur-
durmak ve sermaye egemenliğinin mutlak diktasını tesis 
etmek istiyorlardı. İşçilerin, gençliğin, yoksul köylülük 
ve bütün emekçi halkın aydınlanmasının önünü kesme-
ye yönelik çok daha kapsamlı çabalar ise 12 Eylül 1980 
faşist darbesi ve bugünkü iktidar dönemlerinde devreye 
sokuldu. Bütün çalışanların örgütlenme, sendika, toplu 
sözleşme, grev, gösteri, yürüyüş hakları neredeyse yok 
edildi. Sömürünün yoğunlaşması, hakların yok edilmesi 

ve laikliğin tasfiye edilmesiyle emekçilere reva görülen 
çalışma ve yaşam koşulları bugün adeta 19. yüzyıl koşul-
larına gerilemiştir.

Serbestleştirme-özelleştirmeler, sendikasızlaştırma, es-
nek-güvencesiz çalışma, kayıtdışı istihdam, kıdem tazmi-
natı-emeklilik haklarına uzanan uygulamalar ve Covid-19 
salgını koşullarında daha da yoğunlaşan sömürü, emek-
çilerin çalışma ve yaşam haklarını yok edici düzeydedir. 
Ancak emekçiler de bir direniş geleneği oluşturmuştur. 
1961 Saraçhane Mitingi, 15-16 Haziran 1970 Direnişi, 
1989 Bahar Eylemleri, 1991 Büyük Madenci Yürüyüşü, 
kamu çalışanlarının 1995 yılındaki büyük eylemlilikleri, 
2000’li yılların ortasından itibarenki Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunu süreci ve özelleş-
tirme karşıtı eylemlilikler, 2010 yılındaki Tekel Direnişi 
ve günümüzdeki irili-ufaklı bütün direnişler gösteriyor 
ki, emekçilerin mücadelelerinin önünü kesmek mümkün 
değildir. Ta ki emeğin, bilimin, toplumsal kalkınma ve 
hakça paylaşımın hakim olacağı yeni bir Türkiye ve dünya 
kuruluna dek.

Ülkemizin bağımsızlık, demokrasi, laiklik, sosyal mücade-
le gelenekleri sürecek ve mutlaka galip gelecektir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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MAKİNA KİMYA E’NİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, 
KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLECEĞİNİN HABERCİSİDİR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun şirkete dönüştürül-
mesi girişimi ile ilgili olarak 23 Haziran 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Bilindiği üzere iktidar, “eski Türkiye”yi sürekli kara-
lamaktadır. Ancak “eski” denilen Türkiye’de kamusal 
üretim ve kamu işletmeciliğinin sembolleri olan kamu 
iktisadi teşebbüsleri (KİT’ler), ülkemizin iktisadi sosyal 
gelişmesinde önemli roller üstlenmişlerdi.

KİT’leri ve bütün kamusal hizmet kurumlarını serbestleş-
tirme-özelleştirme şampiyonu olan iktidar için sıranın sa-
vunma sanayiine geldiği, Sakarya’daki Tank Palet Fabrika-
sının Türk Telekom ve birçok özelleştirmede başvurulan 
“İşletme Hakkı Devri” yöntemiyle Katar’a tahsis edilerek 
özelleştirilmesinden belli idi. 

Bu örnekler ve daha birçoğu, halkımızın alınteri olan 
KİT’lerin yerli ve yabancı sermayeyeye hibe edildiğini, 
dolayısıyla iktidarın “yerli ve milli” söyleminin savunma 
sanayii de dahil, gerçekte bir aldatmaca olduğunu gös-
termektedir.

İktidar şimdi de 15 Mart 1950 tarihinde KİT olarak bir 
kanun ile kurulan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu-
MKE/MKEK’nin özelleştirilmesi sürecini başlattı. AKP 
milletvekillerinin geçen hafta TBMM’ye sundukları “Ma-
kine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun 
Teklifi”nin amacı, birçok büyük KİT özelleştirmesinde 
olduğu gibi şirketleştirme-anonim şirkete dönüştürme 
yöntemiyle özelleştirmeyi amaçlamaktadır.

Amaçlanan anonim şirket, Türk Ticaret Kanunu’ndaki 
denetim hükümleri ile Kamu İhale Kanunu ve Devlet Me-
murları Kanunu başta olmak üzere 17 Kanundan muaf 
ve özel hukuk hükümleri ile Cumhurbaşkanlığı karar-
larına tabi olacak. Sayıştay denetiminden de çıkarılacak 
olan MKE, “bağımsız denetim kuruluşları”nın yani piyasa 
denetim kuruluşlarının sözde denetimine tabi olacak. Bu 
işleyişin özelleştirmeyi amaçladığı ve kurum kaynaklarını, 
diğer kurum ve kuruluşlarda gördüğümüz üzere iktidar 
keyfiyetine tabi kılacağı açıktır.

KİT’lerde yapılan bütün kurumsal düzenlemelerin özel-
leştirmelere yönelik olması gibi bu özelleştirmede de ka-
musal kaynak ve varlıkların talanı söz konusu olacaktır. 

TEK, PTT, TCDD ve daha birçok örnekte yapıldığı gibi, 
büyük kamu işletmeleri önce anonim şirkete dönüştü-
rülmekte, ardından parçalama, küçültme yöntemleriyle 
özelleştirilerek özel sektöre ve yabancı sermayeye peş-
keş çekilmekte veya son dönemde gördüğümüz üzere 
iktidar arpalığı olmaktadır. MKE’nin başına gelecek olan 
da ne yazık ki böylesi bir süreçte yok ediliştir.

Başından bu yana özelleştirmelere karşı çıkarak kamu-
sal üretim, kamu işletmeciliği, kamusal hizmet ve dene-
timi savunup ülke ve halk çıkarlarının yanında tavır alan 
Makina Mühendisleri Odası olarak, MKE’nin özelleştiril-
mesi sürecini başlatan bu kanun teklifinin kamu ve top-
lum çıkarlarına tamamen aykırı olduğunu düşünüyoruz. 
Odamız, her zaman olduğu gibi ülke ve halk çıkarları ile 
meslektaşlarımız ve bütün MKE çalışanlarının yanında saf 
tutacaktır.

Türkiye’nin geleceği, iktidar politikalarının yıkıcılığının ak-
sine kamu işletmeciliğinde, planlama, kalkınma, kesintisiz 
sanayileşme, tam istihdam ve adil bölüşüm politikalarındadır.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Haziran 2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in Termoklima Dergisinde “TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası İklimlendirme Teknik Kurulu ça-
lışmaları” başlıklı makalesi yayınlandı. 

05.06.2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in 5 Haziran Dünya Çevre Günü do-
layısıyla yaptığı “Çevre-Toplum Sağlığı ve Ülkemizin Ekolojik 
Geleceği Tehdit Altında!” başlıklı açıklama, BirGün Gazete-
sinde “Koronavirüs de çevre katliamını durduramadı” başlı-
ğıyla haber yapıldı. 

05.06.2021
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın yeni 
doğalgaz rezervi keşfi ile ilgili Cumhuriyet Gazetesine verdiği 
demeç, “Yeni doğalgaz keşfi” başlığıyla haber yapıldı. 

05/09.2021
Odamız Bursa Şubesi ve Müşküle Kültür, Çevre ve Düşünce 
Derneği’nin Nâzım Hikmet’in ölümünün 58’inci yılın dolayı-
sıyla Bursa Müşküle’de ortak olarak düzenlediği ve Oda Baş-
kanı Yunus Yener’in de katıldığı “Nazım Hikmeti Anma Etkinli-
ği” Yeni Marmara Gazetesi Yazarı Can Ertan’ın Köşe Yazısında 
“Nazım Hikmet’in mirası,” (08.06.2021) Bursa’da Meydan 
Gazetesinde “Müşküle’de Nazım Hikmet’i anma etkinliği” ve 
(09.06.2021) İznik Gazetesi’nde “Nazım Hikmet ölümünün 
58. yılında Müşküle’de anıldı” başlıklarıyla haber yapıldı. 

15.06.2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi 
Direnişinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı “Emekçiler Başka 
Bir Türkiye ve Dünya İstiyor” başlıklı açıklama, BirGün Gaze-
tesinde “Emekçiler başka bir dünya istiyor” başlığıyla haber 
yapıldı. 

15.06.2021
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın Avru-
pa Yeşil Mutabakatı üzerine BirGün Gazetesi Mubabiri Gökay 
Başcan’a verdiği demeç, “Gerçekleri gizleyerek krizi çöze-
mezsiniz” başlığıyla yayınlandı. 

23/24.06.2021
Mezitli Belediyesi ve Odamız Mersin Şubesi ortaklığında 
Mezitli’de düzenlenen ve Oda Başkanı Yunus Yener’in de 
katıldığı Dünya Güneş Günü kutlamaları, Güney Gazetesinde 
“Dünya Güneş Günü Mezitli’de kutlandı,” Yeni Güney Gazete-
sinde “Güneş enerjisi konusunda önemli çalışmalar yapıyo-
ruz,” Mersin Çukurova Gazetesinde “Güneş kenti Mezitli’de 
güneşin önemi konuşuldu,” Mersin İmece Gazetesinde “Tek 
çözüm yenilenebilir enerji,” Akdeniz Gazetesinde “Bedava 
enerjiden yararlanamıyoruz,” (24.06.2021) Akdeniz Posta 
Gazetesi ve Adana İlk Haber Gazetesinde “Dünya Güneş 
Günü Mezitli’de kutlandı,” Yeni Göksu Gazetesinde “En uzun 
günde güneşe dikkat çekildi” ve Anayurt Gazetesinde “Gü-
neş enerjisinde önemli çalışmalar yapıyoruz” başlıklarıyla 
haber yapıldı. 

24.06.2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in, Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu’nun anonim şirkete dönüştürülmesi ile ilgili yaptığı 
“Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun Anonim Şirkete 
Dönüştürülmesi, Kurumun Özelleştirileceğinin Habercisidir” 
başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Önce emekçileri 
ardından tüm kurumu dağıtacaklar,” Evrensel Gazetesin-
de “MKEK de yapılan özelleştirme habercisi” ve Aydınlık 
Gazetesi’nde “MMO’dan MKEK açıklaması” başlıklarıyla ha-
ber yapıldı. 

5 Haziran 2021 Cumhuriyet
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Haziran 2021'de Eğitimlere Katılım
Haziran ayı boyunca düzenlenen Eğitimlere 543 kişi katıldı.

EĞİTİM ADI ŞUBE
KATILIMCI 

SAYISI

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ ŞŞSB
İSTANBUL 9

İZMİR 7
DENİZLİ 20

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ EKB
İZMİR 9

KAYSERİ 18

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 
GÜN) LOS

İZMİR 11
ANKARA 11
BURSA 19

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ 
(POMPACI) KURSU LDOP

BURSA 10
İZMİR 37

ESKİSEHİR 9
DİYARBAKIR 9

TRABZON 9
DENİZLİ 14
MERSİN 19
ADANA 9

GAZİANTEP 39
SAMSUN 39
KOCAELİ 25

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ AYSS İSTANBUL 17

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ

KAYSERİ 20
İSTANBUL 52

ADANA 30
GAZİANTEP 38

BURSA 6
İZMİR 48

SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU İSTANBUL 9

EĞİTİM ADI ŞUBE
EĞİTİM 
TARİHİ

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ AYSS ESKİSEHİR 28-31.07.2021

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ
ADANA 12-13.07.2021

TRABZON 12-13.07.2021
YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU ANKARA 12-14.07.2021

SANAYİ TİPİ MUTFAK TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
KURSU ESKİSEHİR 11-13.07.2021

SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIRHANE TESİSATI MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME KURSU ESKİSEHİR 8-10.07.2021

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ 
(POMPACI) KURSU

KONYA 1-2.07.2021
ANKARA 5-6.07.2021
ADANA 5-6.07.2021

MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ İZMİR 5-10.07.2021
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (5 

GÜN) MERSİN 3-7.07.2021

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU KONYA 2.07.2021
LPG TÜPÜ TEST ve MUAYENE PERSONELİ KURSU KONYA 2.07.2021

LPG TAŞIMA PERSONELİ (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU KONYA 2.07.2021

Temmuz 2021 Eğitimleri Programı
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YAŞANABİLİR BİR DÜNYA, YAŞANABİLİR BİR GELECEK!
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

5 Haziran 1972 tarihinde Stockholm’de toplanan Birleş-
miş Milletler Stockholm Konferansı`nda insanların çevre 
ile ilişkisi üzerinde durularak, temiz ve sağlıklı bir çevrede 
yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu kararıyla 5 Hazi-
ran tarihi “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edilmiştir.

Doğayı ve insan yaşamını yok sayan kapitalist sömü-
rü düzeninin yıkıcı etkileriyle ortaya çıkan “iklim krizi”, 
“küresel ısınma” ve diğer çevre felaketlerinin olumsuz 
etkilerinin her geçen yıl artarak kendini hissettirdiği son 
dönemde “Dünya Çevre Günü”, kapitalizmin dünya ça-
pında yarattığı tahribata karşı çevre mücadelesinin vur-
gulandığı bir gün olarak anlam kazanmıştır.

Bugün ülkemizin her yanında çok büyük çevre sorunları 
yaşanmaktadır. Kapitalist sömürü ilişkileri, iktidarın rant 
politikaları ve alınmayan önemler nedeniyle bu sorunlar 
giderek büyümekte, ülkemizin geleceğini tehdit eder bo-
yutlara ulaşmaktadır.

Son birkaç aydır Marmara Denizi’ni etkisi altına alan ve 
Marmara’daki canlı hayatı tehdit eden “deniz salyası” 
(müsilaj) sorunu, ülke olarak yüz yüze olduğumuz çev-
resel sorunlara karşı duyarsızlığın adeta dışavurumu ni-
teliğindedir.

İçinde yaşadığımız yüzyılda dünyamızı ve insanlığı tehdit 
eden tehlikelerin en başında iklim değişikliği gelmektedir. 
Atmosferde sera etkisi yaratan gazların artışı, fosil yakıt 
kullanımı ve ormansızlaşma ile beraber yaşanan küresel 
ısınma; kuraklık, susuzluk, gıda krizi, aşırı doğa olayları 
gibi pek çok sonuçlarıyla yeryüzünde yaşayan tüm canlı 
ve cansız varlıkları olumsuz yönde etkilemektedir. 

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en çok etkilenen 
bölgelerden birisi de, ülkemizin içinde bulunduğu Doğu 
Akdeniz Havzası’dır.

Küresel çapta yaşanan iklim krizinin yıkıcı etkilerini telafi 
edici bütüncül önlemler almak yerine, hiçbir kamu yara-
rı taşımayan rant politikalarıyla ülkemizin doğası tahrip 
edilmektedir. 

Hasankeyf, Allianoi, Phaselis gibi tarihi mekanlarımız; 

Uzungöl, Salda Gölü gibi benzersiz su varlıklarımız; Fır-
tına Vadisi, Kazdağları, Munzur, İkizdere gibi ekosistem-
lerimiz sermaye için yaratılacak rant kapısı olarak görül-
mekte ve birer birer yok edilmektedir. 

Halkın ve bilim insanlarının itirazlarına rağmen iktidarın 
ısrarcı olduğu Kanal İstanbul Projesi ise, bütün bir Mar-
mara Bölgesinde geri dönülmez bir coğrafik, ekolojik, 
ekonomik, sosyolojik, kentsel ve kültürel bir felaket ya-
ratacaktır.

Bütün bu yıkım politikaları yetmezmiş gibi, hiçbir ihtiyaç 
olmamasına rağmen, nükleer güç olma hevesiyle yapıl-
mak istenen Nükleer Santraller de ülkemizin geleceği 
için büyük bir çevresel tehdit durumundadır. 

Ülkemizin ve coğrafyamızın geleceğini tehdit eden bu 
tehlikeli yoldan derhal dönülmelidir. Sanayi, tarım, enerji, 
ulaşım ve kentleşme politikaları belirlenirken çevre poli-
tikalarını önceleyen bir yaklaşım benimsenmelidir.

Kar hırsının ve gündelik çıkarların insanlığın ve gezegeni-
mizin geleceğini tehdit etmesine izin veremeyiz. Anaya-
samıza göre “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşa-
ma hakkına sahiptir”. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını 
korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve va-
tandaşların ödevidir. Gelecek nesillere yaşayabilecekleri 
bir dünya bırakabilmek için, ekolojik bir krize dönüşen 
çevre sorunlarının çözümünde, bütüncül politikaların, 
hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi ve 
uygulanması gerekir.

TMMOB olarak, çevreyle uyumlu bir kalkınma ve sanayi-
leşme için, derelerimizin, ormanlarımızın, tabiat varlıkla-
rımızın korunması için, insanlarımızın sağlıklı bir çevrede 
huzur içinde yaşaması için mücadele etmeye, mesleki 
teknik bilgimizi bu doğrultuda seferber etmeye devam 
edeceğiz.

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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“MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ 
HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ” GERİ ÇEKİLMELİDİR

Geçtiğimiz hafta içinde AKP Milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan “Makina ve Kimya Endüstrisi Anonim 
Şirketi Hakkında Kanun Teklifi” üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 25 Hazi-
ran 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

İktidarda bulunduğu 19 yıl boyunca üretime, sanayileş-
meye ve istihdama dayalı ekonomi politikaları yerine, 
kamu varlıklarının satışına ve kamu hizmetlerinin ticari-
leştirilmesine dayalı bir rant ekonomisi kuran AKP, şimdi 
de Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nu (MKE) özel-
leştirmeye çalışıyor.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, ülkede ihtiyaç du-
yulan çeşitli silah, mühimmat, patlayıcı madde, makina, 
teçhizat ve malzemelerini ekonomik bir şekilde üretmek 
ve pazarlamak amacıyla, 1950 yılında kanunla kurulmuş-
tur. Kurulduğu günden itibaren kalkınma planları ve yıl-
lık programları çerçevesinde, savunma ve sivil savunma 
ihtiyaçlarına doğrultusunda yaptığı üretimle Türkiye’nin 
en büyük ve en stratejik kamusal yatırımlarından birisi 
olmuştur.

Geçtiğimiz hafta AKP milletvekillerinin imzasıyla 
TBMM’ye sunulan “Makina ve Kimya Endüstrisi Anonim 
Şirketi Hakkında Kanun Teklifi”nin amacı, daha önce 
birçok büyük KİT örneğinde izlenen yol gibi, şirketleş-
tirme-anonim şirkete dönüştürme yöntemiyle MKE’nin 
özelleştirilmesidir.

Kurulacak şirket, Türk Ticaret Kanunu’ndaki denetim 
hükümleri ile Kamu İhale Kanunu ve Devlet Memurları 
Kanunu başta olmak üzere 17 Kanundan muaf ve özel 
hukuk hükümleri ile Cumhurbaşkanlığı kararlarına tabi 
olacaktır. Şirketleşme yoluyla Sayıştay denetiminden de 
çıkarılacak olan MKE, piyasa denetim kuruluşlarının söz-
de denetimine tabi olacak.

Ülkemizin sanayileşmesinde ve kalkınmasında büyük 
rolü olan KİT’lerde yaşandığı gibi, bu özelleştirmede de 
kamusal kaynak ve varlıklar talan edilecektir. NETAŞ, 
TEK, SÜMERBANK, PTT/TELETAŞ, TCDD ve daha bir-
çok örnekte yapıldığı gibi, büyük kamu işletmeleri önce 
anonim şirkete dönüştürülmekte, ardından parçalama, 
küçültme yöntemleriyle özelleştirilerek özel sektöre ve 
yabancı sermayeye peşkeş çekilmekte veya son dönem-
de gördüğümüz üzere iktidar arpalığı olmaktadır.

Yıllarca “özel sektör dinamizmi” gibi ideolojik söylemler-
le ve büyük vaatlerle gerçekleştirilen özelleştirmeler bu 
ülkeye hiçbir şey kazandırmamış, işsizliğin ve yoksulluğun 
daha fazla artmasına neden olmuştur. “Özel sektör dina-
mizmi”, “verimliliğin artırılması” özelleştirmelerin başla-
dığı 80’li yıllardan beri kullanılan ideolojik söylemlerdir. 
Deneyimlerimiz bu söylemin yağma düzeninin kılıfı ol-
duğunu göstermiştir. Bugüne kadar özelleştirme sonucu 
dinamizme kavuşmuş bir KİT görülmemiştir. Hepsi ya 
tasfiye edilmiş ya da yağmalanmıştır. Özelleştirmelerin 
başından bu yana kullanılan aynı ideolojik söylemlerle ve 
büyük vaatlerle gerekçelendiren kanun teklifi, kamu ve 
toplum çıkarlarına tamamen aykırıdır. Bu ülkenin yurt-
taşlarının emeğiyle kurulan kamusal işletmelerin AKP 
Hükümeti tarafından satılmasına izin vermeyeceğiz.

Müflis tüccarlar gibi elde avuçta ne varsa satarak ekono-
miyi döndürmek mümkün değildir. Ekonomiyi döndür-
menin yegane yolu daha fazla üretim, daha fazla sanayi-
leşme, daha fazla teknoloji kullanımından geçmektedir. 
Bunun için de kamusal yatırımlar artırılmalı ve teşvik 
edilmelidir.

Ülkemizin en önemli ve stratejik yatırımlarından biri olan 
MKE’nin özelleştirilmesine, varlıklarının yağmalanmasına, 
çalışanlarının iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına izin 
vermeyeceğiz. Ülkemize ve zenginliklerimize sahip çıka-
cağız.

TMMOB, her zaman olduğu gibi ülke ve halk çıkarları ile 
meslektaşlarımız ve bütün MKE çalışanlarının yanında saf 
tutacaktır.

Türkiye’nin geleceği, iktidar politikalarının yıkıcılığının 
aksine kamu işletmeciliğinde, planlama, kalkınma, planlı 
sanayileşme, tam istihdam ve adil bölüşüm politikaların-
dadır.

EMİN KORAMAZ
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G ü n c e

Haziran
2021

Günce

1 Haziran Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

4 Haziran Cuma
Oda Başkanı Yunus Yener, Dünya Çevre Günü dolayı-
sıyla “Çevre-Toplum Sağlığı ve Ülkemizin Ekolojik Gele-
ceği Tehdit Altında!” başlıklı bir açıklama yaptı.

5 Haziran Cumartesi
Nâzım Hikmet, ölümünün 58'inci yılında Müşküle Kül-
tür, Çevre ve Düşünce Derneği ve TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından İznik Müşküle'de 
gerçekleştirilen etkinlikle anıldı. Etkinliğe Oda Başkanı 
Yunus Yener ve TMMOB Başkanı Emin Koramaz katıldı.

8 Haziran Salı
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

12 Haziran Cumartesi
İstanbul Şubemiz tarafından düzenlenen Mekatronik 
Mühendisliği Stratejik Planlama Çalıştayı, 11-12 Haziran 
2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Açılışa Oda Başkanı 
Yunus Yener katılarak bir konuşma yaptı.

13 Haziran Pazar
HPKON Düzenleme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 

14 Haziran Pazartesi
Oda Başkanı Yunus Yener, 15-16 Haziran 1970 Büyük 
İşçi Direnişinin yıldönümü dolayısıyla “Emekçiler Başka 
Bir Türkiye ve Dünya İstiyor” başlıklı bir basın açıklaması 
yaptı.

15 Haziran Salı
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

19 Haziran Cumartesi
TMMOB İstanbul İKK tarafından MMO İstanbul Şube 
Enerji Komisyonu sekreteryalığında 18-19 Haziran 2021 
tarihlerinde online platformda gerçekleştirilen Su Çalış-
tayına Oda Başkanı Yunus Yener katılarak bir konuşma 
yaptı.

20 Haziran Pazar
48. Dönem Oda Danışma Kurulu 2. Toplantısı çevri-
miçi olarak gerçekleştirildi. 

21 Haziran Pazartesi
21 Haziran Dünya Güneş Günü, Mezitli Belediyesi ve  
Mersin Şubemiz evsahipliğinde Güneş Park Enerji Komp-
leksinde büyük coşku ile kutlandı. Etkinliklere Oda Baş-
kanı Yunus Yener katıldı.

22 Haziran Salı
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

23 Haziran Çarşamba
Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Genel 
Kurulu'na Oda Başkanı Yunus Yener katılarak bir konuş-
ma yaptı.

Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği tarafından çev-
rimiçi olarak düzenlenen Enerji Etkin Mekanik Tesisat 
Buluşmasına Oda Başkanı Yunus Yener katılarak bir ko-
nuşma yaptı.

Oda Başkanı Yunus Yener, Makina ve Kimya Endüst-
risi Kurumu'nun şirkete dönüştürülmesi girişimi ile ilgili 
olarak bir basın açıklaması yaptı.

24 Haziran Perşembe
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Genel Kurulu'na 
Oda Başkanı Yunus Yener katıldı

26 Haziran Cumartesi
Antalya Şube Danışma Kurulu toplantısına Oda Başka-
nı Yunus Yener katılarak bir konuşma yaptı.

29 Haziran Salı
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

30 Haziran Çarşamba
İstanbul Şubemiz ile Kartal Belediyesi arasında Bilim 
ve Teknoloji Hangarı kurulması amacıyla protokol imza-
landı. Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.






