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ÜLKE YANGIN YERİ!
 Yüzlerce noktada Ormanlarımız yanıyor. Türk Hava Kurumu'nun
tasfiyesinin bedelini yanan her ağaç ile ödüyoruz. Yetersiz
müdahaleler sonucunda ormanlarımız yanarken binlerce canlı
yaşamını yitirdi!
 Kadın Cinayetlerine hergün bir yenisi ekleniyor; Antalya'da Azra
Gülendam Haytaoğlu tecavüz edildikten sonra katledildi. Hükümet
ise İstanbul Sözleşmesini uygulamamakta hala kararlı!
 Çarpık ve plansız kentleşme nedeniyle Karadeniz Bölgesinde birçok
kent sular altında kaldı.

Odamız;
ülkemiz, halkımız, doğal çevremiz, meslek alanlarımız ve
örgütlülüğümüzün korunması, geleceğimizin kazanılması
için mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.
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Sunuş

YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET!
İktidarın Coronavirüs salgını bahanesiyle keyfi olarak
ertelediği TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, bir yıl gecikme ile nihayet yapıldı. Genel Kurul, Birlik Yönetim
Kurulunun 45. Dönemde ülke, halk, meslek-meslektaş
yararına yönelik çalışmaları onayladı.
Sonuç bildirisinde, tek adam hakimiyetine yol açan rejim değişikliğinin ülkemiz, halkımız, meslek alanlarımız ve
doğal çevreye yönelik yıkıcı etkilerine karşı TMMOB’nin
mücadeleci tutumunun süreceği belirtildi.
Bu vesileyle önceki dönemde TMMOB kurullarında görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni seçilen
arkadaşlarımıza başarılar diliyor; Oda olarak TMMOB
çalışmalarına aktif katılım ve desteğimizin süreceğini belirtmek istiyoruz.
Geçen ay, 27 yıl önce aramızdan ayrılan 1973-1980 döneminin TMMOB Başkanı sevgili Teoman Öztürk’ü anıt
mezarı başında ve “Dostları Teoman Öztürk’ü Anlatıyor” etkinliği ile andık. O’nun ve arkadaşlarının Birliğimiz
ve Odalarımıza yerleştirdiği halkçı toplumcu yurtsever
çizginin sürdürüldüğü ve sürdürüleceği en belirgin vurgu
olarak öne çıktı. O’nu ve arkadaşlarının mücadelesini saygıyla, sevgiyle anıyoruz.

Oda olarak bu kararı kınadık ve doğru politikanın özelleştirilen kamu varlıkları ve hizmetlerinin kamulaştırılması
ve enerji alanındaki kurum ve kuruluşların tekleştirilmesini ve kamu tekeli oluşturulması gerektiğini belirttik.
İktidarın ülkemize verdiği zararlar orman yangınları ile
sürüyor.
Ülkemizdeki havacılık kültürünün kurucusu ve yangın
söndürme çalışmalarında önemli bir birikimi olan Türk
Hava Kurumu’nu tasfiye çalışmalarının olumsuz sonuçları, son yıllardaki ve Temmuz ayının son günlerinde başlayıp hızla yayılan orman yangınları ile bir kez daha görüldü.
Açık ki iktidar, Cumhuriyet kurumları ve liyakat esaslı kamusal görev ve sorumlulukları tasfiye ederek ülke ve halk
aleyhine sonuçlar veren bir keyfiyet rejimi tesis etmeye
çalışıyor.
Yangınlar sürerken ormanlık alanlarda yapılaşma izninin
Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmesi, bunun yeni bir
örneği oldu. Diğer yandan toplumu bölme ve yandaş olmayan her kesimi baskı ve şiddet ile sindirmeye yönelik
çabaların yeni bir halkası da Konya Meram’daki ırkçı katliam oldu.

Geçen ay Teoman Öztürk’lerden bugüne, TMMOB ve
Odamızın Yönetim Kurullarında görev yapan, Birliğimiz
ve Odamızın kongre, kurultay, sempozyum, rapor/yayın
çalışmalarında büyük emeği olan, sevgili Yavuz Bayülken
ağabeyimiz aramızdan ayrıldı.

Zor bir dönemdeyiz ancak Tekel’den Gezi, Boğaziçi Üniversitesi, İkizdere ve tüm halk direnişlerine, işçilerden
çiftçilere, kadınlara, işsizlere, esnaflara, işsizlik, yoksulluk
içindeki insanlarımıza kadar geniş halk kesimleri arasında
hoşnutsuzluklar yayılmaktadır. Odamızın yeri de bu halk
saflarıdır.

Yine geçen ay, İstanbul Şube Yangın Komisyonu Başkanlığı ve Tesisat Mühendisliği Dergisinin editörlüğü ile dergimizin Hakem Kurulunda görev yapan Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç ile Trabzon Şube üyemiz Emre Şimşek’i (bir
iş cinayetinde) kaybettik. Anılarını yaşatacağız.

Odamız, TMMOB çatısı altında ülkemiz, halkımız, doğal
çevremiz, meslek alanlarımız ve örgütlülüğümüzün korunması, geleceğimizin kazanılması için mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.

TEK’in parçalanması ile başlayan özelleştirme süreci, kamu enerji ağının son halkası olan TEİAŞ’a uzandı.
MKE’nin özelleştirilme sürecine sokulmasının ardından
geçen ay da TEİAŞ’ın özelleştirilmesi kararı açıklandı.
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Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

ISPARTA VE BURDUR TEMSİLCİLİK ETKİNLİKLERİNE KATILDIK
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 3 Temmuz 2021 tarihinde Antalya Şube'ye bağlı Isparta ve Burdur
Temsilciliklerin organize ettiği etkinliklere katıldı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri,
Isparta temsilciliği organizasyonunda Isparta'daki meslektaşlarımızla biraraya gelerek, yapılabilecek çalışmalarla ilgili
fikir alışverişinde bulunulurken da Burdur'da üyelerimiz ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile bir araya
gelerek yapılabilecek ortak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundular.

DEĞERLİ HOCAMIZ
ABDURRAHMAN KILIÇ'I
YİTİRDİK

İstanbul Şube Yangın Komisyonu başkanı, Tesisat
Mühendisliği Dergisinin editörlüğü görevini de yürütmüş
olan, Tesisat Mühendisliği Dergisi Hakem Kurulu üyesi,
değerli üyemiz ve hocamız Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç'ı
kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin
başı sağ olsun.

NERMİN SÜLEYMANOĞLU
UNUTULMAYACAK

27 Temmuz 2008 tarihinde aramızdan ayrılan Odamızın
emektarı, mesai arkadaşımız, değerli dostumuz
Nermin Süleymanoğlu'nun aramızdan ayrılışının
13. Yıldönümünde özlemle anıyoruz.
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SANAYİ ANALİZLERİ-71:
MALİYETLER UÇTU, BELİRSİZLİK DİZ BOYU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı Sanayinin
Sorunları Bülteni’nin 71’incisini, sanayi, inşaat, hizmetler ve tarım kesiminde hızla tırmanan maliyet ve genelde
enflasyon sorununa ayırdı.
TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı
verileri kullanılarak yapılan analizde, döviz fiyatlarındaki
hızlı tırmanın başat etki ile tüm sektörlerde üretici
fiyatlarının hızla tırmandığı ve bunun kısmen tüketici
fiyatlarına yansıdığı ama ileride bu artışın süreceğine,
enflasyonun kontrolden çıktığına dikkat çekildi.

inşaatta malzeme fiyatlarındaki artış yüzde 42 ile
sanayi ürünlerindekine yakın. Buna bağlı olarak
konut fiyatlarında da yüzde 30’ları bulan yıllık artışlar
yaşandı. Tarım üreticileri ise son 1 yılda fiyatlarını
ancak yüzde 20 dolayında artırdılar.
•

Üretici fiyatlarındaki bu artışa karşılık tüketici
fiyatlarında yıllık artış Haziran’da yüzde 17,5’te kaldı
ama önümüzdeki aylarda bu oranın yüzde 20’yi
bulması kaçınılmaz görünüyor. Akaryakıttaki eşel
mobil sistemi gibi tamponlara rağmen üretici fiyatları
ile tüketici fiyatları arasında 25 puanlık makasın bu
kadar açık kalmasını beklememek gerek, bu durum
tüketici fiyatlarına yansıyacaktır.

•

Üretici ve yansıdığı kadarıyla tüketici fiyatlarındaki
yüksek seyir, döviz fiyatlarındaki hızlı tırmanış ile

Analizde ortaya çıkan başlıklar özetle şöyle:
•

Sanayi başta olmak üzere hizmetler, inşaat, tarım
tüm kesimlerde ekonomik aktörlerin, girişimcilerin
maliyetleri hızlı tırmanış halinde. Öyle ki, fiyatlamada,
teklif vermede büyük güçlükler söz konusu.

•

Sanayide üreticinin yıllık fiyatları Hziran ayı
itibariyle yüzde 43’e yakın artmış durumda. Hizmet
üreticilerinin yıllık fiyat artışı yüzde 28’de kalırken
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ilgili. Son zamanlarda dünya emtia fiyatlarındaki
artışlar ve tedarik zorlukları da fiyatları tırmandırdı.
•

Birçok yönden dışa bağımlı üretim, son 3 yılda yüzde
90’a yakın artan döviz fiyatlarından etkileniyor ve
üretim maliyetlerinin hızla artmasında en önemli
etken döviz fiyatlarındaki tırmanış. Üretici fiyatları
ile döviz fiyatları artışı biri birine yakın seyrediyor.

•

Dövizdeki yüksek seyir ise 3 yılını dolduran “tek
adam” ya da “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”
ile ilgili. Bu sisteme iç ve dış ekonomik aktörlerin
duyduğu güvensizlik, döviz arzını azaltırken, Merkez
Bankası’nın eritilen 128 milyar doları bile soruna
çözüm olamadı ve ülkeyi daha şeffaflıktan ve hesap
verebilirlikten uzak bir profile büründürdü.

•

Bu durum, yabancı yatırımcı girişini caydırıyor ve
Türkiye’nin önümüzdeki 12 ayda 225 milyar dolara
varan döviz yükümlülükleri dövizin yüksek seyrinin
devam edeceğini, buna bağlı olarak enflasyon
sorunun öneminin artacağını ortaya koyuyor.

•

Enflasyona karşı faiz artırımı başta olmak üzere,
parasal sıkılaştırma politikalardan siyasi kaygılarla
uzak duran Saray rejimi, birçok konuda olduğu gibi
enflasyonda da kontrolü kaybetti ve bu, özellikle

işsiz, dar gelirli kesimler için bu iktidardan umudu
kesmek, yeni arayışlar içinde olmak demek.
•

Ekonomik sorunların çözümü daha çok politik
dönüşümü zorunlu kılıyor.

ODA ONUR KURULU
48. DÖNEM
11.TOPLANTISI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 28 Temmuz
2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurula iletilen 99 dosya üzerinde
görüşüldü.
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Basın Açıklamaları

SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta Madımak Otel’de gericiler tarafından
gerçekleştirilen katliam ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

28 yıl önce 2 Temmuz 1993 tarihinde gerici güruhların
Sivas’ta Madımak Otelini kuşatarak yaktığı demokrat,
toplumcu yazar ve ozanlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Onları unutmadık, unutturmayacağız.
1993 yılındaki Sivas katliamı, geçmişten bu yana yapılan
birçok gerici faşist katliam zincirininin bir halkasıdır. 16
Şubat 1969 İstanbul Kanlı Pazarı, 1 Mayıs 1977 İstanbul,
16 Mart 1978 İstanbul Üniversitesi, 17 Nisan 1978 Malatya, 10 Ağustos 1978 Ankara Balgat, 3 Eylül 1978 Sivas
Ali Baba Mahallesi, 9 Ekim 1978 Ankara Bahçelievler, 1926 Aralık 1978 Maraş, 16 Mayıs 1979 Ankara Piyangotepe, 28 Mayıs-10 Temmuz 1980 Çorum, 2 Temmuz 1993
Sivas Madımak, 12-15 Mart 1995 İstanbul Gazi Mahallesi,
20 Temmuz 2015 Urfa Suruç, 10 Ekim 2015 Ankara Garı
katliamlarının failleri gerici faşist güçlerdir.
Aynı güçler Doğan Öz, Bedrettin Cömert, Bedri Karafakioğlu, Abdi İpekçi, Cevat Yurdakul, Cavit Orhan Tütengil, Ümit Kaftancıoğlu, Kemal Türkler, Çetin Emeç, Turan Dursun, Musa Anter, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu,
Ahmet Taner Kışlalı, Hırat Dink ve daha birçok cinayetin
failidir.
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Bu katliam ve cinayetlerle, toplumun aydınlanma kanalları ile toplumsal muhalefetin önünün terörle kesilmesi
amaçlanmıştır.
Biliyoruz ki, din-mezhep, inanma inanmama ve etnik köken farklılıklarını körükleyerek halk arasında düşmanlık
tohumları ekmek, sömürü ve baskı düzeninin sürekliliğini sağlamak için başvurulan daimi bir politikadır. Bu nedenle günümüz Türkiye’sinde aydınlanma, laiklik, eşitlik,
demokrasi ve adalet mücadelesi her zamankinden daha
fazla önem taşımaktadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, Sivas katliamını ve ilerici güçlere yönelik tüm katliam ve cinayetleri
lanetliyoruz.
Odamız demokratik, laik, emeğin ve bilimin aydınlattığı
başka bir Türkiye mücadelesine kararlılıkla devam edecektir.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

EMO, ESM VE ODAMIZ ORTAK ZAM AÇIKLAMASI YAPTI
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) ve Makina
Mühendisleri Odası (MMO) tarafından son yapılan enerji zamları üzerine 2 Temmuz 2021 tarihinde Elektrik
Mühendisleri Odası Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenlendi. Ortak açıklamayı Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener okudu.

1 Temmuz’da Elektrik, Doğalgaz ve LPG’ye
Yapılan Zamları Yenileri İzleyecektir

2021 yılı içinde yüzde 15 artan elektrik fiyatlarına son iki
buçuk yıl içinde yapılan zam ise yüzde 70 olmuştur.

Zamların Nedeni İktidarın İthal Fosil Yakıtlara
Dayalı ve Özel Şirketleri Kollayan Dışa Bağımlı
Enerji Politika ve Uygulamalarıdır

Doğalgazda da benzer bir tablo söz konusudur.

Siyasi iktidar ve enerji yönetimi yirmi yıl süresince, çok
sayıda ithal kömür ve doğalgaz yakıtlı santralın kurulmasını teşvik etmiş ve enerjide ülkemizin dışa bağımlığını
artırmıştır. Plansız, programsız uygulamalarla, yenilenebilir enerji kaynaklarına elektrik üretimini destekleme
görüntüsüyle, bir tarafta özel şirketlere bedeli yurttaşlar
tarafından ödenen milyarlar aktarılırken; küçük HES’lerle
dereler insandan, yaşamdan, doğadan koparılmış; verimli tarımsal arazilere kurulan GES’lerle, deşarjlarını bilim
ve tekniğin kurallarına uygun olarak yapmayan JES’lerle,
seragazı salımları kontrol edilmeyen, kullanılmış lastik ve
ithal plastik çöpleri yakan biyokütle santrallarla halkımıza
ve doğal çevreye her türlü zararlar verilmiştir.
ÖZEL ŞİRKETLERE “GÜZEL” DESTEKLER
Elektrik üretiminin özelleştirilmesinden sonra şirketlere
verilen ek destekler; YEKDEM, kapasite mekanizması,
yüksek fiyatlı alım garantileri vb. yöntemlerle, piyasa fiyatının üzerinde bedel ile elektrik alımı, özel doğalgaz yakıtlı santrallara BOTAŞ tarafından maliyetinin çok altında
fiyatlarla doğalgaz satışı ile sınırlı kalmamıştır. Umursamadan çevreye her türlü zararı vermeyi kendilerine hak
gören özel şirketlere ödül gibi, çevre mevzuatına uyumda esneklik tanınmış ve çevre izni teşvikleri dağıtılmıştır.

Konutlar ve küçük işyerlerinin doğalgaz faturaları,
BOTAŞ’ın yaptığı zamların yanı sıra; özel doğalgaz dağıtım
şirketlerinin BOTAŞ’tan aldıkları gazın fiyatına eklenen ve
sürekli artan Sistem Kullanım Bedelleri ile de yükselmektedir. Sistem Kullanım Bedelleri, EPDK tarafından her
dağıtım bölgesi ve şirketi için ayrı ayrı belirlenmektedir.
Fiyat artışlarının sürekli olarak yansıtıldığı sistem kullanım
bedeli, birçok ilde tüketicinin ödediği tutarın üçte birine
ulaşmaktadır. 2021 içinde konutlar ve küçük işletmelerin gaz alım fiyatları yüzde 17.7-28.8 aralığında artarken,
2019 başından bugüne artışlar yüzde 32.0–67.2 aralığında olmuştur. Bu dönemde, TÜİK’e göre enflasyon yüzde
35 düzeyinde olurken, elektrik ve doğalgaz fiyat artışları
bu rakamın iki katı düzeyinde gerçekleşmiştir.
Ülkemizin Rusya Federasyonu, İran ve Azerbaycan ile
yapmış olduğu uzun vadeli, boru hatları üzerinden doğalgaz alım ithalat sözleşmeleri, satış fiyatlarının yüksekliğinin yanı sıra; fiyat güncellemelerinde başka mahreçli gaz
satış fiyatlarının değil, petrol fiyatlarının dikkate alınması,
Katı “Al ya da Öde” yükümlülükleri, TANAP Projesinin
yüzde 30 ortağı olan BOTAŞ’ın, bu boru hattından tabülten 278
ağustos 2021
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şınan gazı satın almak istediğinde gaz fiyatlarına eklenen
yüksek taşıma bedelleri vb. Türkiye aleyhine hükümler
içermektedir. Maliyetleri yükselten bu etkenlere ek olarak, TL’nin yabancı paralar karşısında yüksek oranlı değer
kaybı da; doğalgaz fiyatlarının artmasında etkin olmuştur.
Ülkemizde enerji yoksulluğu sorunu giderek ağırlaşmaktadır. Toplam istihdamın üçte birinden fazla bir bölümünün sosyal güvenlik sistemi dışında sigortasız ve yüzde
60’ından fazlasının asgari ücret düzeyinde ücretle çalıştığı günümüz Türkiye’sinde, geniş anlamda işsiz sayısı
10 milyonu geçmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez’in TBMM’de verdiği bilgilerden, 2020’nin
ilk dokuz ayında, toplam tutarı 101 milyon TL ödenmemiş borçtan dolayı 107 bin konut elektrik abonesinin;
399 milyon TL ödenmemiş borçtan dolayı da; 51 bin konut doğalgaz abonesinin sözleşmelerinin feshedildiği ve
elektrik ve gazlarının kesildiği anlaşılmaktadır. Oysa, ortalama borç tutarı bin liranın altında olan 107 bin konutta
oturan dört yüz binden fazla yurttaş karanlığa; borçları
sekiz bin liradan az olan iki yüz bin yurttaş soğuğa mahkum edilmeyebilir, toplam 500 milyon TL kamu kaynaklarından karşılanabilirdi.
Son elektrik ve doğalgaz zamları sonrasında, birçok ticari
ve sınai işletme maliyetlerinin arttığı gerekçesi ile ürün ve
hizmet fiyatlarını artıracaktır.
İktidar, bal tutan parmakları yalayan yandaş küçük bir
azınlığa odaklanmakta, kredi kartlarının borçlarını, kiralarını, elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet faturalarını
ödeyemeyen, açlıkla, yoklukla boğuşan milyonların ya-
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şadığı sıkıntıları yok saymaktadır. Kâr garantili projelerde şirketler her türlü cezadan muaf kılınır ve kazançları
güvence altına alınırken; işsizlik ve pahalılıkla boğuşan
milyonlarca emekçi, emekli, esnaf ve işsizin sorunlarının
çözümü için tek bir adım atmadan, hiçbir ekonomik destek vermeksizin evlerine kapatılan, aylardır salgından bunalmış kitlelere sabır ve tevekkül önerilmesinin yorumunu kamuoyuna bırakıyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle,
daha önce de işsiz olup şimdi iş bulma umudunu tümüyle
yitirenler, salgın nedeniyle işyerlerinin daralma, küçülme
ve kapanması nedeniyle işten çıkarılanlar, asgari ücretin
yarısına bile varmayan düşük ücretlerle çaresiz çalışanlar,
kapanan/kapatılan çok sayıda küçük işyerinin sahibi ile sayıları on milyonu geçen işsiz yurttaşlar, küçük üreticiler,
düşük emekli maaşları ile yaşamlarını sürdürmeye yeterli
olmayan emekliler, bütün bu kesimlerden milyonlarca
yurttaş; elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet faturalarını ödeyememekte, elektrik ve gazlarının kesilmesi ile
enerji yoksulları arasına katılmaktadır. Bu durumu önlemek için kriz koşulları sona erene kadar zor durumdaki
tüm yurttaşların ve kapanan küçük işletmelerin elektrik,
su, doğal gaz, internet ve telefon hizmet bedelleri kamu
tarafından karşılanmalıdır.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KESK ENERJİ, SANAYİ VE MADEN KAMU
EMEKÇİLERİ SENDİKASI
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Basın Açıklamaları

TEİAŞ ÖZELLEŞTİRİLMEMELİ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 5 Temmuz 2021 tarihinde “Elektrik Ağının Kamuda Kalan Son Halkası
Olan TEİAŞ Özelleştirilmemeli, Özelleştirilen Kamu Varlıkları ve Hizmetleri Kamulaştırılmalıdır” başlıklı bir
basın açıklaması yaptı.

Elektrik Ağının Kamuda Kalan Son Halkası Olan
TEİAŞ Özelleştirilmemeli, Özelleştirilen Kamu
Varlıkları ve Hizmetleri Kamulaştırılmalıdır
Yeni ve Güçlü Kamu İşletmeleri Oluşturulmalı;
Elektrik Üretim- İletim- Dağıtımı Türkiye
Elektrik Kurumu (TEK); Petrol ve Doğal
Faaliyetleri Türkiye Petrol ve Doğalgaz Kurumu
(TPDK) Çatısı Altında Birleştirilmelidir
İktidar, yirmi yılda elektrik sektörünün üretim-iletim-dağıtım faaliyetlerini içeren dikey bütünleşik yapısını bozmuştur. Tüm elektrik dağıtımı özel şirketlere devredilmiştir. Kamunun elektrik santrallarının büyük bir bölümü
özel şirketlere satılmış ve kamu payı yüzde 20’nin altına
düşürülmüştür. İstanbul dışında bütün ülkede gaz dağıtımı özel şirketlere bırakılmış, petrol rafinerileri ve temel
petro-kimya sanayii de büyük özel sermaye gruplarına
devredilmiştir.
Yurttaşların çektiği geçim sıkıntılarını görmezden gelen,
tüm kamu kaynaklarını kendi şatafatlı hayatları için kullanan siyasi kadroların yaymaya çalıştığı tüm pembe hayaller, yaşamın acımasız katı gerçekleri karşısında un ufak
olmaktadır.
Kamu kaynaklarını fütursuzca harcayıp tüketenler, şimdi
de kamunun elinde kalan son varlıkları satışa çıkarmaktadır. Cumhuriyetin temel bir kuruluşu olan MKE özelleştirme sürecine sokulmaktadır. Kamu arazileri, yeşil
alanlar, tarım arazileri ve ormanlar betonlaştırılması için
yandaş müteahhitlere teslim edilmektedir.
Şimdi sıra, ülkenin en büyük kuruluşlarından, elektrik
sektörünün temel ve kilit bir kuruluşu olan TEİAŞ’ın özelleştirilmesine gelmiştir. Bu girişim, kamuya yani halka ait
varlıkların yeni bir talan örneği olacaktır. Oysa dünyanın
birçok ülkesinde, elektrik iletimi, kamusal bir hizmet olarak kamu eliyle gerçekleştirilmektedir.
Genel olarak enerji, özel olarak elektrik enerjisi üretimiiletimi-dağıtımı, toplum çıkarları doğrultusunda, kamu
kuruluşları eliyle verilmesi gereken kamusal hizmetlerdir.
Bugüne değin bedeli yüz milyarları geçen kamu kaynaklarınım aktarıldığı özel şirketlerin faaliyet gösterdiği elekt-

rik sektörünün başarısızlığı açık ve vardığı nokta ortadadır. Her yıl 40 milyar doları aşan enerji girdileri ithalatı,
son iki buçuk yıl içinde yüzde 70 oranında artan elektrik
ve gaz fiyatları ve faturalarını ödeyemedikleri için elektrik
ve gazları kesilen yüzbinlerce aile bulunmaktadır.
TEİAŞ, arz güvenliği ve ekonomimiz açısından
stratejik konuma sahip bir kurumdur
Ülkemizin doğusu ile batısı arasında yaklaşık 1.500 km
mesafede, merkezi boyutta üretim yapan (özellikle hidroelektrik) santrallardaki kapasiteyi tüketim noktalarına
taşıyan iletim sisteminin teknik altyapı özellikleri ve işletilme becerisi, elektrik enerjisi arz güvenliğinin teminatıdır. Bu anlamda, 12,8 milyar TL sermayesi ve 2020 yılı
verileri ile 71.098 km olan enerji iletim hatları, 192.969
MVA kurulu güç kapasitesi ile TEİAŞ, Türkiye elektrik sisteminin kalbi olduğu kadar ekonomimizin de can damarıdır.
Cumhuriyetimizin bir kazanımı olarak köklü bir geçmişe
dayalı TEİAŞ’ın özelleştirme kapsamına alınarak sermaye
şirketlerine devredilmesi, elektrik arz güvenliği açısından
yaratacağı muhtemel tehditler ile birlikte ülke ekonomisi
açısından ciddi risk oluşturacaktır. Bazı eksikliklerine karşın, performansı ile haklı övgü alan bu kurumun özelleştirilmesi ile kurumsal hafızanın kaybedilmesi ve ülkemizin
geleceği açısından ileride telafisi mümkün olamayacak
hasarlara maruz kalması kaçınılmazdır. Bugüne kadar
özelleştirilmiş kamu kurumlarında yaşanan tecrübeler
bize bunu fazlasıyla göstermiştir.
TEİAŞ 2020 yılında yaklaşık 14,9 milyar TL cirosu, 4 milyar TL’ye varan yatırım hacmi ve 4,7 milyar TL’yi bulan
net kârı ile gözde bir kuruluştur.
TEİAŞ’ın özelleştirme kapsamına alınması, ülkemiz çıkarları aleyhine ve uluslararası birçok yabancı şirket ve
onlara taşeronluk yapacak işbirlikçi yerli şirketlerin iştahını kabartacak kamu-toplum yararına aykırı bir politik
tercihtir.
Bu nedenler itibarıyla TEİAŞ’ın özeleştirilmesi süreci
derhal durdurulmalı, kamu mülkiyetinde ve yönetiminde
özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Ayrıca belirtmek isteriz, kardeş Odamız, TMMOB Elekt-
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rik Mühendisleri Odası’nın 04.07.2021 tarihli basın açıklamasında yer alan görüş ve değerlendirmelere katılıyoruz.

Çağrımız
TEİAŞ`ın özelleştirilmesine karşı duruş, enerji sektöründe ve tüm kamusal hizmetlerde özelleştirmeye karşı net
bir mücadele hattı örmekten geçer. Bu sorumluluk, “Biz
değilsek kim, şimdi değilse ne zaman?” sorusuna olumlu
yanıt veren, ülkesini, halkını seven tüm kişi ve kuruluşların ortak sorumluluğudur. Toplumcu bütüncül kamucu
politikaların, toplumun en geniş kesimini oluşturan düşük
gelirli, emeği ile geçinen yurttaşların çıkarlarını korumak
açısından taşıdığı büyük önem açıktır. Bu itibarla, ilk adım
olan özelleştirmeye karşı çıkmakla yetinmeyip, özelleşen
tüm kamusal hizmetlerin kamu eliyle verilmesi, tekrar
kamulaştırma ve yeni güçlü kamusal yapılar oluşturulması
taleplerini kamuoyuna ve topluma mal etmeye çalışmalıyız.
Ülke ve toplum çıkarlarından yana olan tüm kuruluşlara,
kendi kamulaştırma politika ve planlarını hazırlamalarını,
TEİAŞ`ın özelleştirilmesine karşı mücadeleyi kamulaştırma politikaları ile yükseltmeleri çağrısını yapıyoruz. Bu
kapsamda, meslek alanlarımıza yönelik politika oluşturmak için çaba harcayan emek, meslek örgütleri ile birlikte bilgi ve birikimlerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu
belirtmek isteriz.
Yeni ve güçlü kamu işletmeleri acil bir toplumsal
ihtiyaçtır
Yeni ve güçlü kamu iktisadi teşekkülleri sektör temelli
olarak kurulmalıdır. Elektrik, doğalgaz ve petrol üretimi,
iletimi ve dağıtımı, petrol rafinerileri, temel petro-kimya
sanayi, su üretimi ve dağıtımı, büyük ölçekli madencilik
projeleri, kamusal eğitim, kültür, sağlık ve spor, kamusal
ulaşım sistem ve şebekeleri, toplu konut, sosyal güvenlik,
temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin temini ve diğer sosyal fayda yaratan alanlarda yeni ve güçlü kamu işletmeleri kurulması acil bir toplumsal ihtiyaçtır. “KİT’ler zarar
eder” tekerlemesinin yarattığı kompleksten bir an önce
arınılmalı ve yeni oluşturulacak güçlü kamusal kuruluş-yapılar sayesinde kamu mülkiyetinde olan, iyi yönetilen ve
denetlenen bir sistem oluşturulmalıdır.
Elektrik üretim-iletim-dağıtımı bir çatı altında
birleştirilerek Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)
kurulmalıdır
Elektrik üretim, iletim, dağıtım hizmetlerini verecek
tesislerin ve şebekelerin kurulması ve işletilmesi, enerji santrallarının, iletim ve dağıtım şebekelerinin gerek
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ilk tesisleri gerekse operasyon, yenileme ve genişletme
çalışmaları için mühendislik ve müşavirlik hizmetleri verilmesi, santral ve şebekelerin tesis, işletme, yenileme
ve genişletme çalışmalarında ihtiyaç duyulan ekipman
ve aksamın bünyesinde ve/veya sektördeki kuruluşlarla
birlikte üretim faaliyetlerini gerçekleştirmeye uygun bir
yapıda olmalıdır.
Elektrik iletim faaliyeti, üst kuruluş olarak kurulacak TEK
bünyesinde, kamu işletmesi olarak Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yürütülmeli ve mevcut iletim şebekesini geliştirecek, yenileyecek yatırımlar hızla yapılmalıdır.
Mevcut durumda dağıtım hizmetleri 21 adet bölgeye ayrılarak özelleştirilmiş ve özel dağıtım şirketleri eliyle yürütülmektedir. Oysa bugüne kadar iletimde olduğu gibi
dağıtımda da kamu tekeli olması gerekmektedir. Özellikle arz güvenliğini güvence altına almak için, gerek kurulu güç dengesi, gerek üretim miktarı açısından üretim
altyapısında da kamunun ağırlık kazanması şarttır. Bunun
için kamu elindeki santralların özelleştirilmesi derhal
durdurulmalı, elektrik iletim ve sistem işletme faaliyeti
yürüten TEİAŞ özelleştirilmemeli ve dağıtım şirketleri
derhal kamulaştırılmalıdır. Elektrik enerjisinin üretimden
tüketime kadar olan tüm aşamaları bütün olarak ve kamu
hizmeti yükümlülüğü olarak yerine getirilmelidir. Verimli
olan ancak ödeme güçlüğü çeken özel santrallar da kamulaştırılmalıdır.
Petrol ve Doğalgaz arama, üretim, rafinaj ve
iletimi bir çatı altında birleştirilerek Türkiye Petrol
ve Doğalgaz Kurumu (TPDK) kurulmalıdır
Petrol ve doğalgaz, yapısı gereği birbiriyle ayrılmaz bütünlüğü; arama ve üretimden, iletim ve tüketiciye ulaşmada değer zincirindeki halkalarının ayrılmaz olduğu göz
önüne alınmalı ve dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi,
ülkemizde de petrol ve doğalgaz arama, üretim, rafinaj,
iletim faaliyetleri; dikey bütünleşmiş bir yapıda sürdürülmeli, ihtiyaç halinde bu yapı dağıtım ve satış faaliyetlerinde de bulunabilmelidir. Bu amaçla, TPAO ve BOTAŞ’ı
da bünyesine alacak Türkiye Petrol ve Doğalgaz Kurumu
(TPDK) oluşturulmalıdır.
Özelleştirmelerin ülkemize kaybettirdiklerinden çıkarılacak dersler ile ülke ve halk çıkarlarının gerektirdiği doğru
politika ancak bu şekilde oluşturulabilecektir.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

İŞ CİNAYETLERİ CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
MAKİNA MÜHENDİSİ EMRE ŞİMŞEK VE İŞ CİNAYETLERİNDE
KAYBETTİĞİMİZ EMEKÇİLERİ UNUTMAYACAK,
UNUTTURMAYACAĞIZ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, “İş Cinayetleri Can Almaya Devam Ediyor. Makina
Mühendisi Emre Şimşek ve İş Cinayetlerinde Kaybettiğimiz Emekçileri Unutmayacak, Unutturmayacağız”
başlıklı bir basın açıklama yaptı.
26 Haziran 2021 tarihinde Bilecik Osmaneli’nde atık madeni yağları işleyerek baz yağ üretimi yapan bir fabrikanın
kızgın yağ kazanındaki patlama sonucu kazan kapağının
fırlamasıyla ağır yaralanan, Trabzon Şubemizin Üyesi Makina Mühendisi Emre Şimşek kurtarılamayarak 3 Temmuz 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Meslektaşımızın
ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Öncelikle belirtmeliyiz, “iş kazaları” ve cinayetleri azalmıyor artıyor, denetimsizlik ve cezasızlık da kangren bir
sorun olarak sürüyor. İş cinayetlerinde işçiler, mühendisler, mimarlar, iş güvenliği uzmanları hayatlarını kaybediyor. İSİG Meclisi raporlarına göre, 2020 yılında en az 2

bin 427, 2021 yılının ilk beş ayında en az 972 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.
Açılan davalarda verilen cezalar vicdanları sızlatıcı nitelikte. 301 işçinin hayatını kaybettiği “Soma Davası”nda bile
sadece 20 yıl hapis cezası verildi. Birçok davada verilen
cezalar para cezasına çevriliyor. Örneğin Harita Mühendisi Gülseren Yurttaş’ın hayatını kaybettiği iş kazası
ile ilgili ceza davasında verilen karar 18 bin 200 TL para
cezasına çevrildi.
İşyerleri denetlenmiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de 1 milyon 879
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taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, İSİG’i işveren
yükümlülüğü olarak görmeyen ve örgütlülüğün önüne engeller koyan mevzuat iptal edilmelidir. İSİG
Enstitüsü’nün oluşumundan sonra, konunun taraflarının katılımı ile tüm mevzuat ve denetim mekanizması yeniden düzenlenmelidir.

bin 771 işyeri bulunmaktadır. Ancak Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
2019 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, 2019
yılında iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan toplam
teftiş sayısı 3 bin 88’dir. Yani her bin işyerinden yalnızca
1,6’sı denetlenmiştir.
2012 yılında çıkartılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler, iş kazalarını önleyecek
mantıktan yoksundur. Çünkü işçi sağlığı ve iş güvenliği
(İSİG) taşeron firma anlayışı ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerine (OSGB) devredilmiştir.
Kâr/zarar, piyasa mantığı ile çalışan OSGB sistemi ile iş
kazalarının önlenemeyeceğini, 6331 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce ve sonra hep söyledik.

•

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Türk Ceza Kanunu yeniden düzenlenmelidir, İSİG’in sağlanmasının
işveren yükümlülüğü olduğu gerçeğinden hareketle
iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin “rehber-danışman” olduğu, dolayısı ile kazalar ve meslek
hastalıklarından ötürü yalnızca işverenler/işveren vekilleri yargılanmalıdır.

•

Kamu kuruluşlarında ve 50’nin altında çalışanın olduğu az tehlikeli işyerlerinde, uzman ve hekim çalıştırılması uygulamasının sürekli ötelenmesi, İSİG’in
önemsenmemesi sonucunu doğurmuştur. Bu işyerlerinde uzman ve hekim çalıştırılmasına hemen başlanılmalıdır. 50’den fazla çalışanın bulunduğu sanayi
işletmelerinde “tam zamanlı” iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunlu hale getirilmelidir.

•

İşyerleri İSİG yönünden denetlenmelidir. Denetimler sonucunda İSİG yönünden tespit edilen eksiklikler için, mutlaka etkili idari para cezaları uygulanmalıdır.

•

Her yıl binlerce emekçinin hayatını kaybettiği ancak
bir tanesinin bile kayıtlara meslek hastalığı olarak
geçmediği meslek hastalıklarının tespit ve kayıt altına
alınması için kararlı ve ısrarcı olunmalıdır.

Bu sistemde ısrar etmek, işyerlerinin denetlenmemesine, idari ceza uygulanmamasına, yargılamalarda iç sızlatan hafif cezalar veya para cezaları verilmesine ve cinayetlere göz yummak anlamına gelmektedir.
Yıllardır söylediklerimizi ısrarla yinelemeyi ve konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz:
•

•

•

İSİG ile ilgili ulusal politikaların oluşturulması, kararların alınması ve işyerlerinde denetim, diğer sosyal
tarafların görüşleri önemsenmeden tek başına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yapılmaktadır. Gelinen nokta göstermektedir
ki doğru kararlar alınmamakta, istenen uygulamalar
hayata geçirilememektedir. Sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB, ÇSGB ve Sağlık Bakanlığı’nın
katılımı ile idari ve mali yönden bağımsız, çoğunluğunu emek örgütlerinin oluşturduğu ulusal bir enstitü
oluşturulmalıdır. Enstitü; politikaların oluşturulması,
kararların alınması ve işyerlerinde denetim görevlerini yerine getirmelidir.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile işlevsizleştirilip
neredeyse ortadan kaldırılan “Ulusal İş Sağlığı ve
Güvenliği Konseyi” hükümet ve işveren ağırlıklı bir
yapıdan çıkarılmalı, konseyde çalışanlar, çalışan örgütleri, meslek örgütleri ağırlıklı ve çalışır hale getirilmeli, kararları tavsiye niteliğinden çıkarılmalıdır.
İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve diğer düzenlemeler işverenlerin çıkarları doğrultusunda şekillendirilmiştir. Esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini,

12

bülten 278
ağustos 2021

Önceki yıllarda meydana gelen iş kazalarında hayatını
kaybeden Gülseren Yurttaş, Korkut Küçükcan, Serkan
Türkoğlu, Sevcan Demirel, Ayhan Demir, Hüsnü Ağca,
Erdoğan Alayoğlu, Orhan Özer, Haluk Bilge ve geçen
hafta sonu yitirdiğimiz Emre Şimşek nezdinde iş kazalarında hayatını kaybeden, emekçi, mühendis, mimarları
saygı ile anıyoruz.
Emre Şimşek’in ölümüne neden olan olayın sorumlularının tespiti ve cezalandırılması konusunda ısrarcı olacağımızın bilinmesini istiyoruz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

MÜHENDİSLİK DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR,
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ DIŞLANIYOR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 15 Temmuz 2021 tarihinde “Mühendislik Değersizleştiriliyor,
Mekatronik Mühendisliği Dışlanıyor” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
Odamız yasa ile kurulmuş, uzmanlık alanlarında kamu
adına tasarrufta bulunma yetkisine sahip, TMMOB bünyesinde Anayasal bir kuruluştur. Mesleğin icrası için Oda
üyeliği ve ehil insanlar-uzmanlarca yapılması esastır. Ancak idare Odaları zayıflatmaya, işlevsizleştirmeye, mühendisliği değersizleştirmeye çalışmaktadır. Mekatronik
Mühendisliğinin istihdamıyla ilgili sorunlar bu durumun
son örneğidir.

2000’li yılların ikinci yarısından itibaren mezun olan Mekatronik Mühendisi meslektaşlarımız, diğer birçok mühendislik disiplini gibi bu sorunla özellikle yüz yüzedirler.
İlgili Bakanlığın söz konusu tutumu, uzman mühendisliğin uzmanlık dışı alanlara ve işsizliğe mahkum edilerek
değersizleştirilmesi, asansör alanında yapılacak teknik
işlerin bütünlüğünü sağlamama ve bozma anlamına gelmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan
“Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği”nde teknik yönetici ve muayene personeli olarak; “Asansör İşletme
ve Bakım Yönetmeliği”ne göre de yetkili servis teknik
sorumlusu olarak görev yapabilen Mekatronik Mühendislerinin; proje alanında da görev alabileceği yönündeki görüşler Odamız ve mevzuat düzenleyici diğer bazı
kurumlar tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
iletilmiştir. Bu kapsamda defalarca girişimlerde bulunmamıza karşın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
11.07.2021 tarihinde yayımlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te,
asansör projelerinde Mekatronik Mühendislerinin de görev almasına yönelik düzenleme yine yapılmamıştır.

Açılan yeni mühendislik bölümlerinden mezun olan
genç meslektaşlarımızın görev alanlarını mevzuat ile sınırlamak, bilimsel teknik gerekliliklere, eğitim-öğretim
sürecine ve uzman teknik kadro istihdamı ihtiyaçlarına
aykırı bir uygulamadır. Hangi mühendislik disiplinin hangi
alanda görev yürütebileceği hususu, en başta ilgili Meslek
Odası tarafından değerlendirilmeli ve meslektaşlarımızın
uzman olarak belgelendirildiği-yetkilendirildiği alanlarda
görev yapabilmesinin önü açılmalıdır.

Bu konu, ülkemizde plansız ve programsız bir şekilde
yeni üniversite ve bölümler açılması sonucunda yeni mezun mühendislere istihdam alanı açılmaması ile yakından
bağlantılıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı bu yönde duyarlı olmaya
çağırıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Odamıza bağlı mühendislik disiplinlerinden meslektaşlarımızın uzmanlıklarının
belirlenmesi, meslek içi eğitim-belgelendirme ve mesleğin korunması, Odamızın Anayasal görevleri arasındadır.
Sonuç olarak idareyi Anayasal ve teknik gerekliliklere uygun davranmaya davet ediyoruz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basın Açıklamaları

ORMAN YANGINLARININ YAYILMASINI GEREKEN HIZDA
ENGELLEYEMEMENİN BAŞLICA NEDENİ KAMU HAVACILIĞININ
TASFİYE EDİLMESİDİR
Oda Başkanı Yunus Yener, 31 Temmuz 2021 tarihinde “Orman Yangınlarının Yayılmasını Gereken Hızda
Engelleyememenin Başlıca Nedeni Kamu Havacılığının Tasfiye Edilmesidir” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
Her yıl yaz aylarında ormanlar ve kırsal yaşam alanlarında
yangınlar çıkmasına karşın idarenin sergilediği acizlik hayret vericidir ve kınanmayı hak etmektedir.
Bildiğimiz üzere ülkemizde son günlerde çok sayıda kent,
ilçe ve köyde yangınlar çıkmış, ancak yangınların yayılmasının nedeni rüzgarlara bağlanmıştır. Oysa yangınları önlemede en etkili araçlardan olan yangın uçağı kullanımı
yok gibidir. Çok az sayıdaki uçak ise başka ülkelerden
kiralanmaktadır.
Bu acı durumun nedeni, iktidarın, bir cumhuriyet kurumu ve ülkemizdeki havacılık kültürünün kurucusu olan
Türk Hava Kurumu(THK)’nu havacılık kurumu olmaktan
çıkarma çabasıdır. İktidar cumhuriyet kurumlarının kurumsal kültürüne saygı duymamış ve tasfiye etmiştir. Gelinen noktada, serbestleştirme-özelleştirme uygulamaları
ile havacılığın temellerini atan 96 yıllık THK’nin küçültülmesi, kayyum yönetiminde atıl bırakılması, yangın söndürme uçakları ve diğer ekipmanlarının bakımının yapılmayıp kullanılmaması, hatta satışa çıkarılmasıdır. İktidar
THK’yi yağmalanacak bir arsa ofisi olarak görmektedir.
Diğer yandan iktidarın hiçbir uzmanlık alanına saygısı
yoktur. Orman köylülerinden başlayarak, orman muhafaza memurlarına ve orman mühendislerine uzanan ormancılık kültürüne de darbe vurulmuştur.
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Türkiyemiz serbestleştirme-özelleştirme politikaları,
cumhuriyet kurumları ve kamu işletmeciliğinin tasfiyesinin acı sonuçlarını yangınlarda da yaşamaktadır. Halbuki
ormanlar ve kırsal bölgeler, ülkemiz ve dünyamızın nefes
alma ve temel yaşam gereksinimlerini karşılayan alanlardır. Bildik resmi açıklamalara değil, bu alanların kamucu
bir yaklaşımla korunma ve geliştirilmesine ihtiyaç duyuyoruz.
Çağrımız, THK’nin elinde kullanılacak uçak yok vb.
sözler sarfetmek yerine, kurumun bütün kadro, uçak,
ekipman ve donanımının işler hale getirilmesi, modernizasyon işlemlerinin yapılması, saraylar yapımı vb. israflar
yerine yeni uçak ve donanımı tedarik edilerek THK’nin
güçlendirilmesidir.
Uçak, Havacılık, Uzay Mühendisliğini bünyesinde barındıran Odamızın, THK’nin ve uçaklarının işler hale getirilmesinde her türlü mesleki katkıya hazır olduğunu ayrıca
belirtmek isteriz.
Yangınlarda hayatılarını kaybeden acılı yurttaşlarımızın
yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basında Odamız

Temmuz 2021
Odamız ve MTMD işbirliğiyle düzenlenen Elektromekanik
Askı ve Destek Sistemleri El Kitabı tanıtım webinarı, MTMD
E-Dergi, Doğalgaz Tesisat Klima ve Termodinamik Dergilerinde “MTMD-MMO iş birliği ile Elektromekanik Askı ve Destek
Sistemleri El Kitabı tanıtım webinarı gerçekleşti” başlıklarıyla
haber yapıldı.
Oda Başkanı Yunus Yener’in konuşmacı olarak katıldığı Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD) 8. Genel Kurulu,
Termoklima Dergisinde “MTMD 8. Genel Kurulu gerçekleşti
yönetim kurulu başkanı Hüseyin Erdem oldu” başlıklarıyla
haber yapıldı.
Oda Başkanı Yunus Yener’in konuşmacı olarak katıldığı Türk
Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) 14. Genel Kurulu, Termoklima ve Tesisat Dergilerinde “TTMD 14. Dönem Olağan
Genel Kurulu yapıldı” ve Termodinamik Dergisinde “TTMD
15. dönem yönetim kurulu başkanı Meriç Sapçı oldu” başlıklarıyla haber yapıldı.

02/10.07.2021
Odamız Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Türkiye
Enerjide Nereye Gidiyor? Oda Raporu, BirGün Gazetesinde
“Elektrik faturasını kime ödüyoruz?” ve (10.07.2021) Yeniçağ
Gazetesinde “Zamların ardında başkanlık sistemi var” başlıklarıyla haber yapıldı.

izleyecek,” Karar Gazetesinde “LPG’ye peş peşe iki zam,”
Antalya Körfez Gazetesinde “Zamlara ortak tepki,”Ankara
Başkent Gazetesinde “Zamları yenileri izleyecek,” Zafer Gazetesinde “Meslek örgütleri: 1 Temmuz’daki zamları yenileri
izleyecek,” (04.07.2021) Sözcü Gazetesinde “Zamlar ürün ve
hizmet fiyatlarını da artıracak,” Şok Gazetesinde “Devlet bize
sahip çıksın,” Doğru Haber Gazetesinde “Oda ve sendikalardan zam tepkisi,” (05.07.2021) Bizim Sakarya Gazetesinde
“Zamları yeni zamlar izleyecek!” ve Sınırkent Gazetesinde
“Zamları yeni zamlar izleyecek” başlıklarıyla haber yapıldı.

04/06.07.2021
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın
TEİAŞ’ın özelleştirilmesi konusu ile ilgili BirGün Gazetesine
verdiği demeç, “Türkiye Elektrik Kurumu (TKE) kurulmalı”
başlığıyla haber yapıldı.

05.07.2021
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın
TEİAŞ’ın özelleştirilmesi konusu ile ilgili Cumhuriyet Gazetesine verdiği demeç, “Özel sektör başarısız oldu” başlığıyla
haber yapıldı.

06/14.07.2021

Oda Başkanı Yunus Yener’in katıldığı İstanbul Şube ile Kartal Belediyesi arasında Bilim ve Teknoloji Hangarı kurulması
amacıyla düzenlenen protokol imza töreni, Son Saat Gazetesinde “Çocuk ve gençlerin heyecanla beklediği proje için
Kartal’da ilk adım atıldı” ve İstanbul Gazetesi’nde “Gençlerin
beklediği projede ilk adım” başlıklarıyla haber yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Elektrik
Ağının Kamuda Kalan Son Halkası Olan TEİAŞ Özelleştirilmemeli, Özelleştirilen Kamu Varlıkları ve Hizmetleri Kamulaştırılmalıdır” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Özelleştirme politik bir tercih,” Aydınlık Gazetesinde “MMO:
Özelleştirmeyin kamulaştırın,” (07.07.2021) Gaziantep Sabah Gazetesi’nde “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 244 arsa
ve araziyi 193 milyon dolara sattı” ve (14.07.2021) Ticari
Hayat Gazetesinde “Özel elektrik halkı çarpar” başlıklarıyla
haber yapıldı.

03.07.2021

07.07.2021

02/04.07.2021

Oda Başkanı Yunus Yener’in son zamlara ilişkin Sözcü Gazetesi Muhabiri Yavuz Alatan’a verdiği demeç, “Daha bitmedi,
yeni elektrik zammı yolda” başlığıyla haber yapıldı.

03/05.07.2021
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Enerji Sanayi ve Maden
Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) ve Odamız tarafından
son yapılan enerji zamları üzerine 2 Temmuz 2021 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkezi’nde yapılan
basın açıklaması, BirGün Gazetesinde “Zamları yeni zamlar

Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “İş Cinayetleri Can Almaya Devam Ediyor. Makina Mühendisi Emre Şimşek ve
İş Cinayetlerinde Kaybettiğimiz Emekçileri Unutmayacak,
Unutturmayacağız” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “İş
cinayetlerindeki cezasızlık son bulsun,” Evrensel Gazetesinde “İş cinayetlerini önlemek için yasalar işçinin çıkarına düzenlenmeli” ve Aydınlık Gazetesi’nde “Bin işyerinden 1.6’sı
denetleniyor” başlıklarıyla haber yapıldı.
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Basında Odamız

15.07.2021

16.07.2021

Odamız tarafından yayınlanan “Sanayinin Sorunları ve Analizleri (71): “Maliyetler uçtu, belirsizlik diz boyu” başlıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesinde “Maliyetler uçtu,” Aydınlık
Gazetesinde “Üreticinin maliyeti hızla artıyor,” ve Zafer Gazetesinde “Maliyetler uçtu belirsizlik diz boyu” başlıklarıyla
haber yapıldı.

Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı, “Mühendislik Değersizleştiriliyor, Mekatronik Mühendisliği Dışlanıyor” başlıklı
açıklama, BirGün Gazetesinde “Mekatronik mühendisliği değersizleştiriliyor” başlığıyla haber yapıldı.
3 Temmuz 2021 Karar

3 Temmuz 2021 Sözcü
3 Temmuz 2021 BirGün

7 Temmuz 2021 Evrensel
3 Temmuz 2021 Yeniçağ
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Eğitimler

Temmuz 2021'de Eğitimlere Katılım
Temmuz ayı boyunca düzenlenen Eğitimlere 297 kişi katıldı.

EĞİTİM ADI
ASANSÖR YETKİ�Lİ� SERVİ�S TEKNİ�K SORUMLUSU EĞ� İ�Tİ�Mİ� AYSS

PERİ�YODİ�K KONTROL MUAYENE PERSONELİ� TEMEL EĞ� İ�Tİ�Mİ�

LPG OTOGAZ İ�STASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ�
(POMPACI) KURSU

ASANSÖR MÜHENDİ�S YETKİ�LENDİ�RME KURSU
LPG OTOGAZ İ�STASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞ� İ�Tİ�Mİ� (5
GÜN)
TÜPLÜ LPG DAĞ� ITIM PERSONELİ� KURSU
LPG TAŞIMA PERSONELİ� (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU

ASANSÖR PERİ�YODİ�K KONTROL MUAYENE ELEMANI KURSU
LPG DOLUM TESİ�Sİ� BOŞALTIM PERSONELİ� KURSU
MEKANİ�K TESİ�SAT

SANTİ�YE SEFLİ�Ğ�İ�

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİ�S
YETKİ�LENDİ�RME KURSU
HAVUZ TESİ�SATI MÜHENDİ�S YETKİ�LENDİ�RME KURSU

ŞUBE
ESKİ�SEHİ�R
ADANA
TRABZON
Dİ�YARBAKIR
ESKİ�SEHİ�R
DENİ�ZLİ�
ADANA
ESKİ�SEHİ�R
MERSİ�N
KONYA
ADANA
İ�STANBUL
ADANA
ADANA
İ�ZMİ�R
İ�STANBUL
DENİ�ZLİ�
İ�ZMİ�R

İ�ZMİ�R

KATILIMCI
SAYISI
17
39
24
26
8
7
6
1
20
3
24
21
10
8
19
20
19
5
20

Ağustos 2021 Eğitimleri Programı
Ağustos ayı eğitim programı aşağıda yer almaktadır.
EĞİTİM ADI
SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU (Çevrimiçi)
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI)
KURSU
LPG DOLUM TESİSLERİ ve OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU
MÜDÜR EĞİTİMİ (Çevrimiçi)
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN)
(çevrimiçi)
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ
MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ
ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
KLİMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU(çevrimiçi)
MEKANİK TESİSAT

ŞUBE
ANKARA
KONYA
ANKARA
ESKİSEHİR
ANKARA
ESKİSEHİR
ANKARA
DENİZLİ
ESKİSEHİR
BURSA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
İZMİR

EĞİTİM
TARİHİ
27-28.08.2021
18-19.08.2021
26.08.2021
17-19.08.2021
23-25.08.2021
21-24.08.2021
21-22.08.2021
2-4.08.2021
19-21.08.2021
10-13.08.2021
16-19.08.2021
16-27.08.2021
13-15.08.2021
4-8.082021
2-8.08.2021
bülten 278
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TMMOB’den

TMMOB 46. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi
ve Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.
Pandemi koşullarında yapılan Genel Kurulda ülkenin içinden
geçtiği karanlık dönemde tüm örgütlülüğümüzle birlikte kararlı, disiplinli ve coşkulu biçimde gerici-faşist yönetim anlayışına karşı ortak mücadelenin önemine vugu yapıldı.
Genel Kurul çalışmalarına Divan’ın oluşturulmasıyla başladı. Divan Başkanlığı’na Makina Mühendisleri Odası’ndan
Ali Ekber Çakar seçilirken, Divan Başkan Yardımcılığı’na
Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan Adil Güneş Akbaş ve
Mimarlar Odası’ndan Selma Arslan; yazman üyeliklere ise
Çevre Mühendisleri Odası’ndan Cevahir Efe Akçelik, Çevre
Mühendisleri Odası’ndan Zehra Korkmaz, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Mehtap Ercan Bilgin, Makina Mühendisleri
Odası’ndan Erol Perçin getirildi.
Genel Kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından
Anıkabir Çelenk Komisyonu oluşturuldu.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış
konuşması sonrası TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül
45. Dönem TMMOB çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sonrasında Delegeler kürsüden Genel Kurula seslendi. TMMOB
46. Olağan Genel Kurulu, 45. Dönem Yönetim Kurulu’nun
aklanması ve sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erdi.
TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşması
şöyle:
“Ülkemizdeki 600 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının mesleki demokratik kitle örgütü olan Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği’nin 46. Olağan Genel Kuruluna hepiniz hoş geldiniz.
Uzun bir süreden sonra sizlerle yeniden yan yana, yüz yüze
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Varlığınız ve desteğiniz bize onur ve güç veriyor.
Yönetim Kurulumuz adına hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla
selamlıyorum.
Buradan bir selam da pandemi koşulları nedeniyle Genel
Kurulumuza davet edemediğimiz ama verdikleri mücadele
ile hepimize umut aşılayan dostlarımıza, kardeşlerimize, yol
arkadaşlarımıza göndermek istiyorum.
Yedi aydan bu yana, iktidarın atadığı kayyum rektöre karşı
yılmadan, yorulmadan, inatla mücadele eden, Melih Bulu’yu
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ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne gönderen Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerine ve Akademisyenlerine selam olsun!
Kuzey Ormanlarından Murgul’a, Kaz Dağlarından
İkizdere’ye, Saroz körfezinden Munzur’a, Hasankeyf’e,
İkizköy’den Akkuyu’ya, Sinop’a kadar kadar ülkemizin dört
bir yanında ormanına, doğasına, çevresine, tarihi kültürel
mirasına sahip çıkanlara selam olsun!
Selam olsun! Şiddete, ayrımcılığa ve nefret politikalarına karşı cesaretle mücadele eden, İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkan, meydanları dolduran, meydanları zapteden kadınlara..
Selam olsun! Haklarını alabilmek için, alınterine sahip çıkabilmek için yollara düşen, yolları kapatan, bizlere yeni yollar
açan onurlu, yürekli işçilere…
Yaşadıkları onca baskı ve zulme rağmen, eşit, özgür ve
demokratik bir Türkiye mücadelesinden bir adım bile geri
adım atmayan bu ülkenin ilericilerine, yurtseverlerine, devrimcilerine selam olsun!
Onların bu kararlılığı ve direnci, siyasi iktidarın yarattığı bu
zifiri karanlıkta, birer işaret işaret fişeği gibi parıldıyor ve geleceğimize umut oluyor. İyi ki varlar, iyi ki yan yanayız!
Ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları nedeniyle büyük bir üzüntü içindeyiz. Yangınlarda hayatını yitiren
yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza
acil şifalar diliyoruz. Yangında evlerini, tarım arazilerini, seralarını, hayvanlarını kaybeden tüm yurttaşlarımıza dayanışma duygularımızı iletiyoruz.
Orman yangınlarına engel olmak ortak sorumluluğumuz ol-
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makla birlikte, yangınlarla mücadele etmek, başta Tarım ve
Orman Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarının görevidir.
Ne yazık ki son yıllarda sayısı ve boyutları giderek artan orman yangınlarıyla mücadelede büyük zafiyetler yaşanmaktadır. Yangınların kontrol altına alınmasını ve kayıpların en alt
seviyede tutulmasını engelleyen bu zafiyetin nedeni, özelleştirme uygulamaları nedeniyle Orman Yangınlarıyla mücadele ekip ve ekipmanlarının tasfiye edilmesidir.
Ormanlarımızın yönetimi ve orman yangınlarını önlemeye
ilişkin kalıcı politikalar oluşturmaya ihtiyacımız bulunuyor.
TMMOB olarak ormanlarımızı korumaya ve geliştirmeye
yönelik “kamucu ormancılık politikalarının” oluşturulması
için çaba göstereceğimizin bilinmesini istiyorum.
Bir önceki genel kurulumuzdan bu yana 3 yılı aşkın bir zaman geçti.
Pandemi tedbirleri kapsamında ertelenen Genel Kurullarımız nedeniyle TMMOB tarihinin en uzun çalışma dönemini geride bıraktık. Geride bıraktığımız 3 yılda ülkemizde
ve dünyada hepimizin hayatlarını yakından etkileyen çok
önemli gelişmeler, çok önemli dönüşümler yaşandı.
Bu gelişmelerden en önemlilerinden birisi, hiç kuşkusuz, son
bir buçuk yıldır dünyayı kasıp kavuran, resmi rakamlara göre
4 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve
etkileri hala devam eden salgın oldu.
Salgınla beraber alınan tedbirler nedeniyle hepimizin gündelik hayatı, yaşam tarzı, çalışma biçimi ve sosyalleşme tarzı
radikal biçimde değişti.
Salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle çeşitli dönemler sokağa çıkma yasakları ilan edildi, okullar kapatılarak uzaktan
eğitime geçildi, belirli yaş gruplarına sokak kısıtlaması getirildi, yeme-içme yerleri kapatıldı, sinema ve tiyatrolara kilit
vuruldu, genel kurullarımız ertelendi.
Bu dönemde pek çok değerli arkadaşımızı ne yazık ki salgın
nedeniyle kaybettik.
Yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum.
Ailelerine, sevenlerine ve tüm TMMOB camiamıza sabır ve
baş sağlığı diliyorum.
Anılarını mücadelemizde yaşatmaya devam edeceğiz.
Salgının bu denli yıkıcı hasarlar bırakması ve aradan geçen
bunca zamana rağmen kontrol altına alınamamış olması,
ülke olarak bu konudaki hazırlıksızlığımızı ve yetersizliğimizi
gösterdi.

Bu yetersizliğin en önemli nedeni, hazırlıklar ve önlemler
belirlenirken bilimin sesine ve halkın ihtiyaçlarına değil, piyasanın ve sermayenin taleplerine kulak verilmesidir.
Pandeminin daha ilk günlerinde Cumhurbaşkanı’nın dile getirdiği “Yaşanan bu durum Türkiye ekonomisinin öne çıkması için fırsattır” yaklaşımı, iktidarın salgın dönemindeki
tüm kararlarının belirleyicisi oldu.
Salgın boyunca iktidar kendi önceliklerini, halkın sağlığının
önüne koydu.
Salgınla mücadele tümüyle sağlık sisteminin üzerine, sağlık
çalışanlarının omuzlarına bırakıldı.
Hatırlayacaksınız bilim insanlarının yaygın test çağrısına rağmen uzun süre test yapılamadı, sağlık çalışanlarına koruyucu
ekipman sağlanamadı, halkın kullanımı için maske-dezenfektan-kolonya bulunamadı, maske dağıtımı yapılamadı, vaka
ve ölüm sayıları gizlendi ve hepinizin bildiği gibi uzun süre
boyunca yeterli aşı sağlanamadı.
Sürecin bilimsellikten ve şeffaflıktan uzak yürütülmesi salgının toplumsal sonuçlarını artırdı.
Bu süreçte milyonlarca kişi işini, ekmeğini, gelirini kaybetti
ve bu kayıpların telafisi için etkin önlemler alınmadı.
Ülkemizde siyasi iktidarın tüm işbilmezliğine ve işgüzarlığına rağmen, daha büyük kayıplar yaşanmamışsa eğer, bunu
sağlık çalışanlarının özverisine ve yıllardır sağlığın ve sosyal
güvenliğin özelleştirilmemesi için mücadele eden toplumsal
muhalefet güçlerinin gayretine borçluyuz.
Şirketlerin doymak bilmez kâr hırsına karşı, herkes için parasız, nitelikli, erişilebilir sağlık hakkını savunanların kararlı
duruşuna borçluyuz.
TMMOB olarak bu duruşumuzdan bir adım bile geri atmadan, başta eğitim ve sağlık olmak üzere tüm kamusal hizmetlerin özelleştirilmemesi, piyasalaştırılmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz.
Geçtiğimiz dönemde yaşanan değişim ve dönüşüm sadece
salgından ibaret değildi.
Ülkemizde salgından daha büyük etkiler doğuran, daha kalıcı sonuçlar bırakan, daha yıkıcı bir dönüşüm süreci yaşandı.
Sadece yaşantımızı değil, kurumlarımızın işleyişini ve rejimin
yapısını da değiştiren bu dönüşümün adı, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi.
Bir önceki Genel Kurulumuzdan hemen sonra, OHAL koşullarında yapılan, tarihin en antidemokratik seçimlerinden
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biri olan 24 Haziran Seçimleri ile yaşanan bu dönüşümün
etkileri her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor.

Gelinen noktada her alanda bir istikrarsızlık her alanda bir
yönetememe krizi yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte,
Türkiye Cumhuriyeti’nin belirli bir tarihsel dönemi tümüyle
sona erdi.

TMMOB olarak tek adam rejiminin ülkeye hiçbir biçimde istikrar getirmeyeceğini en başından itibaren dile getirmiştik.

Güçler ayrılığı esasına dayalı parlamenter demokratik rejim
kaldırılarak, yasama, yürütme ve yargı erklerinin cumhurbaşkanında toplandığı yeni bir rejim kuruldu.
Cumhuriyet rejiminin temelini oluşturan halk egemenliği anlayışının, rejimin istikrarını sağlayacak denge-fren mekanizmalarının ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ortadan kalkmasıyla gerçek anlamda otoriter bir tek adam rejimi yaratıldı.
Devletin tüm kurumları “parti devleti” anlayışı ile yapılandırıldı.
Kamu adına görev yapan idareciler parti yöneticileri gibi
davranır, hukuka bağlılıkla yükümlü mahkemeler parti çıkarlarına uygun karar verir, atama ve yükselmelerde liyakat
yerine partiye sadakat esas alınır hale geldi.
Ülkenin adeta omurgası niteliğindeki bakanlıklar, genel müdürlükler, kurumlar, kuruluşlar, yasalar, yönetmelikler birer
kararname ile kaldırıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle tümüyle Tek Adam’a
bağımlı yepyeni bir idari yapılanma inşa edildi.
Aradan geçen 3 yıla rağmen bu inşa süreci halen devam ediyor.
Cumhurbaşkanı bir kararnameyle kurduğunu, bir sonraki
kararnamesiyle ortadan kaldırıyor.
Bir kararnameyle atadığını, bir sonrakiyle yerinden alıyor.
Devlet ciddiyetiyle, kamu yönetimi anlayışıyla bağdaşmayacak bir yapboz düzeni içinde yaşıyoruz.
Yapılan değişikliklerle TMMOB gibi meslek örgütlerinin,
emek örgütlerinin, hatta üniversitelerin kamuya ilişkin politika üreten kurul ve kurumlarda yer alması tamamen engellendi.
Kamu adına söz söyleyecek, politika önerecek kurum ve kuruluşların kamu yönetimiyle tüm bağı kesildi.
Tek Adam rejimi, kurumsallaşmış bir Olağanüstü Hal yönetimidir. Bitmeyen bir sivil darbe, bitmeyen bir karşı devrimdir.
Faşizan bir yönetim biçimidir.
Hatırlayacaksınız, tek adam rejimi savunucularının iki vaadi
vardı. ilki siyasette istikrar, ikincisi ise ekonomide büyüme.
Üç yıllık pratik ise bunun tam tersi oldu.
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Hem 2017 yılındaki Anayasa Referandumu’nda hem de
2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde halk egemenliğini, hukuk devleti anlayışını, güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldırmanın ülkeyi uçuruma sürükleyeceğini söyledik,
bu doğrultuda yayınlar yaptık.
Her defasında dedik ki,
Halkın iradesine, hukukun üstünlüğüne, evrensel değerlere
saygı duymayan bir rejiminin geleceği yoktur.
Siyasi parti başkanlarını, insan hakları savunucularını, gazetecileri siyasi birer rehine gibi cezaevlerinde tutan bir rejiminin
geleceği yoktur.
Seçilmiş belediye başkanları yerine kayyumlara, liyakatli yöneticiler yerine sadakatli partizanlara, halkın desteği yerine
sermayenin isteğine dayanan bir rejiminin geleceği yoktur.
İktidarı eleştiren her türden demokratik ve meşru protesto eylemini kriminalize eden, muhalifleri polis şiddetinin ve
yargının hedefi haline getiren, sosyal medya paylaşımlarını
bile tutuklama gerekçesi haline getiren bir rejiminin geleceği
yoktur.
Kendi kültürlerine, kendi kimliklerine, kendi inançlarına,
kendi yaşam tarzlarına sahip çıkan Kürtleri, Alevileri, GayrıMüslimleri, LGBT-İ bireyleri toplumsal yaşamdan dışlayan,
hukuk önünde eşit görmeyen bir rejiminin geleceği yoktur.
Süreç bizi haklı çıkarmıştır.
Tek adam rejimi sadece siyasette değil, dış politikada ve
ekonomide de krizle özdeşleşti.
İçeride yaşanan siyasal ve ekonomik krizi gündemden düşürmek için dış politikada izlenen müdahaleci, saldırgan politikalar nedeniyle tüm komşularımızla ilişkilerimiz bozuldu.
Suriye ve Libya’da yaşanan savaşların tarafı olunarak ülkemiz
sürekli bir savaş durumu içinde tutuldu.
Başta meslek örgütleri olmak üzere, barıştan, kardeşlikten
yana tavır alan tüm kurum ve kişiler düşmanlaştırılarak hedef gösterildi.
Yıllardır uygulanan neoliberal politikalar artık sürdürülemez,
dış borçla beslenen ekonominin çarkları döndürülemez hale
geldi.
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Kurumu’nu Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini satmaya hazırlanıyor.
Bu ülke halkına verebileceği hiçbir şey kalmayan siyasi iktidar, geçtiğimiz üç yılı, sırtını dayadığı sermaye kesimlerine
diyetlerini ödeyeceği projeleri hayata geçirmek için harcadı.
Kamusal kaynaklar halkın ortak ihtiyaçları için değil, yandaş
sermaye kesimlerinin zenginliği için kullanıldı.
Kamu Özel Ortaklığı adı altında, bütün ticari riskin hazine
tarafından üstlenildiği gelir garantili anlaşmalar yoluyla ülkenin geleceği de ipotek altına alındı.
Krizin yarattığı dalgalanmayı dengeleme iddiasıyla ilan edilen
bütün ekonomik programlar, birbiri ardına iflas etti.
Bu dönemde kurlarda yaşanan artış, AKP’nin düşük kur ve
düşük faiz oranlarına dayanan ekonomi ezberini yerle bir
etti.
Dövize ve ithalata dayanan tüm sektörlerde büyük bir maliyet artışı yaşandı.
Yıllarca plansız, dışa bağımlı, verimlilikten uzak bir anlayışla
yapılandırılan sanayi, tarım ve hayvancılıkta yaşanan bu maliyet artışı, ülkemizi, benzerini savaş dönemlerinde gördüğümüz pahalılık ve kıtlıkla yüz yüze getirdi.
Şehir meydanlarında kurulan tanzim satış çadırlarına,
Türkiye’nin bir çok ilinde yaşanan aile intiharlarına tanıklık
ettik.
Krizden çıkış için uygulanan geçici tedbirler, halkın borcunu
artırmaktan, gelirini düşürmekten, enflasyonu artırmaktan
başka bir işe yaramadı.
Krizi kontrol etmek için oluşturdukları Varlık Fonu, bizatihi
kriz kaynağı haline geldi.
Tüm bu işe yaramaz proje ve programların sahipleri ise
merkez bankasının ihtiyaç akçelerini dahi boşaltarak hesap
bile vermeden ortalıktan kayboldular.
Sorumlular ortadan kaybolsa da, gündelik hayatımız da krizin yıkıcı etkileriyle her gün yüz yüze yaşamaya devam ediyoruz.
Ve ne yazık ki yaşadığımız her kriz, halkımızın ve ülkemizin
birikimlerinin yok olmasıyla, fabrikalarımızın, topraklarımızın, kurumlarımızın birer birer satılmasıyla sonuçlanıyor.
Daha dün Şeker Fabrikalarını, Tank Palet Fabrikasını yok
pahasına satanlar, bugün de Makine ve Kimya Endüstrisi

İstanbul Havalimanı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, Şehir Hastaneleri, Millet Bahçeleri, Kanal İstanbul gibi hiçbir
planlamaya dayanmayan, toplumsal öncelikleri gözetmeyen,
doğayı ve tarihi hiçe sayan projeler, büyük reklam kampanyalarıyla AKP’nin siyasal propaganda malzemesi olarak kullanıldı.
Ormanlarımız, madenlerimiz, derelerimiz, limanlarımız,
tarım alanlarımız, tarihi mekanlarımız yandaş şirketlere ve
uluslararası tekellere peşkeş çekildi.
Sermayenin çıkarları için doğaya, tarihe, çevreye ve insanlığa
büyük zararlar verildi.
Kaz Dağları, Fatsa, Cerattepe ve Kuzey Marmara’da ormanlar, Hasankeyf ve Allianoi’de tarihsel mekanlar, Atatürk
Orman Çiftliğinde kentsel yeşil alanlar, Doğu Karadeniz’de
dereler birbiri ardına yok edildi.
Ülkemizde bulunan sığınmacılar son günlerin en önemli gündem maddelerinden birisi haline geldi.
Başta suriyeli ve afganlı olmak üzere milyonlarca mülteci ülkemizde kaçak olarak insanlık dışı koşullarda kaçak olarak
asgari ücretin çok altında ve güvencesiz biçimde çalıştırılıyor.
Ülkelerindeki zor koşullardan kaçarak Türkiye’ye sığınan
bu işçiler sadece misafirimiz değil aynı zamanda sınıf kardeşimizdir. Irkçılık ve ayrımcılığın sınıf mücadelesinin içine
nefret tohumları ekmesine müsaade edemeyiz.
Bu işçileri yok saymak ya da dışlamak yerine bu işçilerle sınıfsal temelde bir arada olabileceğimiz örgütsel yapıları inşa
etmek zorundayız.
Emperyalist saldırganlığa ve kapitalist sömürüye karşı çıkarken aynı zamanda göçmenlerin insanca koşullarda yaşamasını sağlamak, güvenceli işlerde çalışması için mücadele
etmek, dolaşım özgürlüklerini savunmak ve ülkelerine geri
dönebilecekleri koşullar için çaba harcamak bugün tüm
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emek ve demokrasi güçlerinin güncel görevleri arasındadır.
Türkiye halkı, ekonomide kriz, iç politikada baskı, dış politikada ise süreklileşmiş savaş durumu ile özdeşleşen tek adam
rejimi altında yaşamaktan hiçbir biçimde memnun değildir.
Tek adam rejiminin mutlak egemenliği altında, bütün medya
organlarının iktidara tarafından kontrol edildiği, muhalif tüm
seslerin susturulduğu, devletin tüm imkanlarının parti için
seferber edildiği, Yüksek Seçim Kurulu’nun AKP bürosu gibi
çalıştığı bir dönemde yapılan yerel seçimlerde iktidarın yaşadığı yenilgi, halkın memnuniyetsizliğinin açık göstergesidir.
Geçtiğimiz dönem tek adam rejiminin yarattığı bu karanlık
tablo karşısında, geniş halk kesimlerinin halk egemenliğine,
sandık iradesine, madenlerine, ormanlarına, kentlerine, üniversitelerine ve çocuklarının geleceğine sahip çıkma iradesi
bir umut ışığı gibi parladı.
TMMOB örgütlülüğü olarak bu umut ışığının büyümesinde
önemli bir rolümüzün olduğunu biliyor ve bunun kıvancını
yaşıyoruz.
Geçtiğimiz 3 yıl boyunca tek adam rejiminin yıkımına ve zulmüne karşı mücadele ettik.
Toplumsal muhalefetin faşizan tek adam rejimine karşı ortak ve güçlü bir duruş yaratması için çaba gösterdik.
Yaşanan krizin faturasını emekçilerin değil, krizi yaratanların
ödemesi için dost örgütlerle ortak kampanyalar yürüttük.
Krizlerden çıkışın, emperyalist güçlerin, uluslararası tekellerin, çok uluslu şirketlerin isteklerine boyun eğmekle değil,
halkın genel çıkarını gözeten, emekten yana kamucu politikalar ıhayata geçirmekle mümkün olduğunu her platformda
dile getirdik.
TMMOB örgütlülüğü olarak hangi dağ efkarlıysa, bizler de
oradaydık.
İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin
gasp edilmesini tüm danışma kurulu üyelerimizle birlikte
İstanbul’da protesto ettik. Hazırladığımız sonuç bildirgesini
kamuoyuyla paylaştık.
Yerel seçimler sonrasında Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye başkanlarının görevden alınması üzere halk egemenliğine, sandık iradesine ve demokrasiye bağlılığımızı göstermek
için Oda başkanlarımızla birlikte Diyarbakır’daydık.
Demokrasi Nöbetini ve görevden alınan eş Belediye Başkanlarını ziyaret ettik. TMMOB’nin demokrasiden ve halk
iradesinden yana kararlı tutumunu yöre halkıyla paylaştık.
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Kaz Dağları’nın, Kirazlı’nın, Çanakkale’nin efkârına ortak
olmak, yarasına merhem olmak için Türkiye’nin dört bir yanından gelen Danışma Kurulu üyelerimizle Çanakkale’deydik. Kaz dağlarındaydık.
Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce etkinliğin yanı sıra TMMOB
bünyesinde Kamuda Çalışan Meslektaşlarımızın, Ücretli
Çalışan-İşsiz Meslektaşlarımızın, OHAL KHK’larıyla İhraç
Edilen Meslektaşlarımızın, Emekli Meslektaşlarımızın, İş
Güvenliği Uzmanı Meslektaşlarımızın ve Bilirkişilik alanında
çalışan meslektaşlarımızı sorunlarına ilişkin çalıştaylar gerçekleştirdik.
Yine 45. Genel Kurulumuzda aldığımız kararlar uyarınca
odalarımızın ve çalışma gruplarımızın katkısıyla Kadın Sempozyumu, Dünya Gıda Günü Sempozyumu, Coğrafi Bilgi
Sistemleri Kongresi, Kamucu Politikalar Sempozyumu, Yapı
Denetimi Sempozyumu, Kadın Kurultayı, Enerji Sempozyumu ve Sanayi Kongresi’ni düzenledik.
Adana, Denizli, Muğla, Kocaeli ve Kars’ta Kent Sempozyumları yaptık.
Aydın’da Jeotermal Enerji Santralleri çalıştayı düzenledik.
Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve birikimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşılırken, meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeler üyelerimize aktarmaya çalıştık.
TMMOB bünyesinde yürütülen tüm çalışmaları, yapılan her
açıklamayı, hazırlanan her raporu, alınan her kararı, Odalarımızın ve İKK’larımızın faaliyetlerini TMMOB web sayfasında
ve sosyal hesaplarında kamuoyuyla ve üyelerimizle paylaşmaya özen gösterdik.
TMMOB’nin değerlerini ve birikimini genç mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızla paylaştık.
Yine bu dönemde açtığımız davalar ve yürüttüğümüz hukuki mücadele ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, madenlerimizin,
tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına
karşı önemli davalar kazandık.
Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin
mesleki ilkelere uygunluğu noktasında da önemli kazanımlar
elde ettik.
İktidar partisinin kendi kongrelerini hiçbir tedbir olmaksızın tıklım tıklım salonlarda yaptığı bir dönemde, Genel Kurulumuzun keyfi biçimde ertelenmesi üzerine, Oda Genel
Kurullarından TMMOB Yönetim Kuruluna aday gösterilen
tüm arkadaşlarımızın katılımıyla Yönetim Kurulu faaliyetleri-

TMMOB’den
ni çok daha katılımcı bir anlayışla sürdürdük.

değiştirileceği ifade etti.

Genişletilmiş Yönetim Kurulu olarak, Oda Başkanlarımızla, İKK sekreterlerimizle birlikte hazırladığımız ve Danışma
Kurulumuzda son şeklini verdiğimiz Ek Çalışma Programı
çerçevesinde çalışma gruplarımızı oluşturduk ve yolumuza
devam ettik.

Hemen ardından yandaş medya TMMOB’yi hedef gösteren
haberler üretmeye başladı. Cumhurbaşkanının açıklamasına
çok güçlü bir karşılık verdik.

TMMOB’nin, iktidar dayatmasıyla değil, kendi demokratik
geleneği, hukuku ve genel kurul iradesiyle yönetildiğini bir
kez daha dosta düşmana gösterdik.
Siyasi iktidarın demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini,
hukuku tehdit eden siyasal tutumuna, halkı yoksulluğa sürükleyen ekonomik tercihlerine, geleceğimizi elimizden alan
yanlış yatırım ve projelerine karşı yürüttüğümüz bu kararlı
mücadele, Birliğimizin iktidarın ve yandaşlarının hedefi olmasına neden oldu.
Anayasa Referandumu sırasında yürüttüğümüz etkili kampanya nedeniyle yöneticilerimiz hakkında soruşturmalar
açıldı.
Sınır dışı operasyonlara karşı ülkede ve bölgede barışı savunduğumuz için ifadelerimiz alındı.
Halkın çıkarını savunduğumuz açıklamalarımız nedeniyle
tehditler aldık.
Logomuzun rengi nedeniyle bile iftiralara maruz kaldık. Bizzat cumhurbaşkanı ve bakanlar tarafından hedef gösterildik.
Hepiniz biliyorsunuz ki tüm bu saldırılar bu döneme ve Yönetim Kurulumuza özgü değil.
Siyasi iktidar ve yandaşları 15 yıldan bu yana bu saldırıları
sistematik olarak tekrarlamaktadır.
2007 yılından bu yana hemen hemen her yıl TMMOB yasasının değiştirilmesi konusu iktidar partisi tarafından gündeme
taşındı. Zaman zaman yasa tasarıları bile hazırlandı.
Kimi zaman adımızı, kimi zaman seçim sistemimizi, kimi zaman da yetkilerimizi kısıtlamak üzere hazırlanan bu tasarıların ortak bir amacı vardı:
Amaçlanan şey, TMMOB’nin kamusal niteliğini ve özerk
yapısını ortadan kaldırmak, faaliyet alanlarımızı kısıtlamak,
mesleki denetim yetkilerimiz daraltmak ve kurullarımızı işlevsizleştirmekti.
Benzer bir saldırıyı geçtiğimiz dönemde de yaşadık.
2020 yılı Mayıs ayı başında, Cumhurbaşkanının başta Barolar
ve TTB olmak üzere meslek kuruluşlarının kuruluş yasasının

İlk açıklamamızdan itibaren, Cumhurbaşkanı’nın meslek örgütlerini hedef alan tutumunun, antidemokratik ve otoriter
bakış açısının yansıması olduğunu; kendisi dışında hiçbir görüş ve anlayışa tahammülü olmayan, kendi fikirlerini anayasadan ve hukuktan üstün gören bu anlayışın demokrasiyle
bağdaşmadığını; demokratik seçimler ile kazanamadığı kurumlara el koyma anlayışının AKP’nin yönetme biçimi haline
geldiğini; ve asıl hedefin baskı ve zor yoluyla sindiremediği
meslek örgütlerini, “yasal düzenleme” yoluyla işlevsizleştirmek ve kontrol etmek olduğunu dile getirdik.
Cumhurbaşkanının başta Barolar Birliği ve TTB olmak üzere
meslek kuruluşlarının yasalarını değiştireceğiz açıklamasının
hemen ertesi günü TMMOB yönetim Kurulu ve Oda Başkanları ortak toplantısı yaparak kapsamlı bir mücadele programı oluşturduk.
O tarihten itibaren meclisin kapandığı tarihe kadar her hafta
Oda başkanlarımızla ve İKK sekreterlerimizle rutin toplantılarda bir araya geldik.
Sosyal medya eylemleri düzenledik. Broşürler ve kısa filmler
hazırladık.
Örgüt binalarımıza, belediye bilbordlarına afiş ve pankartlar
astık.
Üyelerimizin yanı sıra Öğretim üyelerimizi ve öğrenci üyelerimizi de harekete geçirmeyi başardık.
Milletvekillerine mektuplar yazdık. Meslektaş milletvekillerine yönelik ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirdik.
Örgütlü olduğumuz her ilde görsel ve yazılı basını çok iyi
kullandık.
TÜRMOB, TTB ve Diş Hekimleri Birliği ile rutin toplantılar
ve ortak basın açıklamaları yaptık.
Pandeminin yarattığı tüm sınırlılıklara rağmen, bu kapsamlı
mücadeleyi yürüten. “TMMOB’ye Dokunma” sloganını ülkemizin dört bir yanında büyüten tüm örgütlü yapımıza ve
TMMOB örgütlülüğüne sahip çıkan tüm üyelerimize bir kez
daha teşekkür ediyorum.
Sizler gibi cesur, kararlı, direngen meslektaşlarım ve mücadele arkadaşlarım olduğu için büyük gurur duyuyorum.
Herkes biliyor ki, siyasi iktidarın TMMOB’yi hedef albülten 278
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masının nedeni,

•

Dereleri Kurutan Hidroelektik Santrallerine,

•

“Tek Adam, Tek Parti” rejimine karşı verdiğimiz kararlı
mücadeledir,

•

Bizleri nefessiz bırakan Jeotermal Enerji Santrallerine,

•

Kaynaklarımızı elimizden alan Sömürge Madenciliğine,

•

Parlamenter demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, halk
egemenliğini tereddütsüz biçimde savunmamızdır,

•

Salda’yı ve Hasankeyf’i ve daha nice güzelliklerimizi yok
eden rant projelerine itiraz etmemizdir.

•

Gerici politikalara karşı, laikliğe ve aydınlanma değerlerine sımsıkı sarılmamızdır,

•

Demokrasiye, özgürlüklere, insan haklarına ve eşitliğe
bağlılığımızdır,

•

Antiemperyalist, yurtsever, bağımsızlık yanlısı geleneğimizdir.

Herkes biliyor ki, siyasi iktidarın TMMOB’yi hedef almasının nedeni,
•

Emeğin sömürülmesine karşı alınterini savunmamız,

•

İş cinayetlerine karşı mücadelemiz,

•

Herkes için güvenli iş ve güvenceli çalışma talebimiz,

Herkes biliyor ki, siyasi iktidarın TMMOB’yi hedef almasının nedeni,

•

Mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının mesleki
ve özlük haklarını koruma kavgamızdır!

•

Kadın Cinayetlerine, kadına yönelik şiddete, cinsiyet
ayrımcılığına karşı çıkışımızdır,

•

Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, savunduğumuz
değerlerden geri adım atmadık, atmayacağız.

•

“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” şiarımızdır,

•

Ayrımcı, dışlayıcı, yok sayıcı politikalara karşı tavizsiz
duruşumuzdur,

İftiralarla örgütlerimizin yıpratılmak istenmesine, ilerici ve
toplumcu değerlerimizin ortadan kaldırılmak istenmesine
izin vermedik, vermeyeceğiz!

•

Çok kültürlü, çok kimlikli, çok sesli toplumsal yapımıza
sahip çıkışımızdır,

•

Halkların kardeşliğini, barışı ve bir arada yaşamı savunmamızdır,

•

Kayyumlara, KHK’lara, İhraçlara itirazımızdır.

Örgütsel yapımızın, demokratik işleyişimizin, iç hukukumuzun ve kamusal varlığımızın çiğnenmesine göz yummadık,
yummayacağız!
Bu örgüt bizlere Harun Karadeniz’lerin, Akın Özdemir’lerin, Teoman Öztürk’lerin mirasıdır.

Herkes biliyor ki, siyasi iktidarın TMMOB’yi hedef almasının nedeni,

Bizler bugüne kadar TMMOB’yi aşkla sevdik, sevdayla koruduk ve kararlılıkla savunduk. Bundan sonra da bu duygularla
sahip çıkmaya devam edeceğiz!

•

Hasta garantili Şehir Hastaneleri’ne,

Sözlerime son verirken,

•

Geçiş garantili köprü ve yollara,

•

Yolcu garantili havalimanlarına,

•

Şehirlerimizin yağmalanmasına,

•

Özelleştirme uygulamalarına,

•

Ülkenin geleceğini ipotek altına alan Kamu Özel İşbirliği
projelerine karşı çıkışımızdır

Geçtiğimiz çalışma döneminde aramızdan ayrılan, TMMOB
ve Oda kurullarındaki çalışmalarıyla hepimize örnek olan
Haydar İlker, Nevzat Uğurel, İhsan Karababa, Yalçın Çilingir, Hilmi Yüncü, Serdar Ömer Kaynak, Suay Umut, Murat
Gökdemir, Tahsin Yılmaz, Ahmet Kılıç, İrfan İnan, Behiç
Çongar, Vehbi Yılmaz, Emin Gök, Osman Demirağ ve Yavuz Bayülken arkadaşlarımızı ve onların şahsında sonsuzluğa
uğurladığımız tüm TMMOB kadrolarını saygıyla, sevgiyle,
hasretle andığımı, anılarını mücadelemizde yaşatacağımızı
bir kez daha belirtmek istiyorum.

Herkes biliyor ki, siyasi iktidarın TMMOB’yi hedef almasının nedeni,
•

Marmara’yı ve İstanbul’u yaşanmaz hale getirecek Kanal İstanbul Projesine,

•

Mersin’de, Sinop’ta, Kırklareli’nde yaşamı tehdit eden
Nükleer Enerji Santrallerine,
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Çalışma dönemimiz boyunca mesleki ve özel hayatlarından
feragat ederek TMMOB örgütlülüğünü büyütmek için gecesini gündüzüne katan TMMOB Yüksek Onur, TMMOB
Yüksek Denetleme, Oda yönetim, onur ve denetleme ku-

TMMOB’den
rullarında görev yapan arkadaşlarıma;

“Buraya tabiatı koydum. Ağaçları, suyu, ovayı, dağı.

Şube yönetim kurullarında ve temsilciliklerde görev alan arkadaşlarıma,

Onlar bizim kardeşimiz, çok canın sıkılırsa arada onlarla konuşursun.

İKK sekreterlerimize; işyeri temsilcilerimize,

Buraya, küçük mutlu güneşler koydum. Günlerimiz karanlık
ve çok soğuyor bazı akşamlar, ısınırsın.

Omuz omuza emek harcadığımız odalarımızın örgütlü üyelerine,
Çalışma gruplarında, kongre, sempozyum ve kurultaylarımızın düzenleme ve yürütme kurullarında görev alan arkadaşlarıma,
Birlik ve oda çalışanı arkadaşlarıma,
TMMOB çalışmalarında bize destek olan bilim insanlarına
ve uzmanlara
Büyük bir inanç ve özveri ile örgütümüze verdikleri katkılardan dolayı Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.
Sözlerimi genelde Nazım’ın şiirleriyle bitiririm ama bu sefer
Birhan Keskin’den bir şiirle konuşmamı sonlandırayım.

Buraya, bir inanç bir inat koydum. Tut ki unuttun, tekrar
bak, o inat neyse, sen osun.
Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi görünüyor, ama kim bilir, birazdan uzanıp dokunursun.”
İnsanca yaşayabileceğimiz bir Türkiye ve dünya umuduyla,
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
YAŞASIN TMMOB,
YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET”

TMMOB 46. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
(31 Temmuz – 1 Ağustos 2021)
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, 31 Temmuz 2021
tarihinde, Covid-19 pandemi koşulları içerisinde, olağan
takvimin İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları
nedeniyle 14 (on dört) ay ertelemesi sonrası, kısıtlama ve
yasakların yürürlükten kaldırılması ardından belirlenen en
erken tarihte toplanmıştır. Olağan koşullarda 3 (üç) gün
içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, söz konusu zorunluluklar nedeni ile 1
(bir) gün içerisinde tamamlanmıştır.
2020 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu her ne kadar 3 (üç)
defa ertelenmişse de, TMMOB Yönetim Kurulu 5 Ekim
2020 tarihli toplantısında, Birlik faaliyetlerinin sekteye uğramadan devamının sağlanması için “İKTİDAR DAYATMASIYLA DEĞİL, GENEL KURUL İRADESİYLE YÖNETECEĞİZ” başlıklı bir karar almıştır. Söz konusu karar ile
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu toplanıncaya kadar,
Oda Genel Kurullarımızda açığa çıkan örgüt iradesinin
fiilen işletilmesi, faaliyetlerin mevcut Yönetim Kurulu ve
gerçekleşen Oda Genel Kurullarında TMMOB Yönetim
Kurulu adayı olarak seçilen 3 üyenin tamamının katılımıyla
yürütülmesi ve Genişletilmiş Yönetim Kurulu oluşturulması konusunda fikir birliği sağlanmıştır. TMMOB 46.

Olağan Genel Kuruluna kadar Birlik çalışmalarının bu
karar doğrultusunda yürütülmesi, gerek demokrasi anlayışımız gerekse de pandemi koşulları ile siyasal iktidarın
pasifize etme çabalarına teslim olmayışın bir ifadesi olarak
örgüt içi demokrasimiz adına kayıtlara geçen önemli bir
tecrübe ve tavır olmuştur. Bu tavır, karşılaştığımız/karşılaşacağımız zor koşulları aşma yolunu, giderek etkisini
artıran bireyci, dar grupçu, meslekçi anlayışlarda değil
kolektif, demokratik katılımcı, kamucu ve toplumcu çizgimizde, TMMOB ilkeleri ve çalışma anlayışında aranması
gerektiği de hepimize hatırlatmıştır.
Son günlerde yirmiden fazla şehirde meydana gelen orman yangınları nedeniyle yurttaşlarımız hayatını kaybetmiş, ormanlık alanlar, kent yerleşimleri, tarım arazileri
ciddi şekilde zarar görmüştür. Radikal biçimde değişen
iklim koşulları, ormanlık alanlarının rant elde edilecek
araziler olarak görülmesi ve imara açılması, kontrolsüz
ve kuralsız madencilik faaliyetlerinin baskısının artması
ormanlarımızı ve bünyelerindeki ekosistemlerin geleceğini tehdit etmektedir. Korunması ve geliştirilmesi Anayasal güvence altına alınan ormanlarımız birçok yönden
saldırı altındadır. Ülkemizin özellikle batı ve güney kıyılarında mevsimsel sıcaklıklarının arttığı dönemlerde insan
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kaynaklı orman yangınları hemen her yıl tekrarlanmaktadır. Özellikle Akdeniz iklim kuşağında bulunan yaklaşık
13 milyon hektar ormanlık alanımız büyük risk altında
bulunmaktadır. Ülkemizde her yıl on binlerce hektar ormanlık alanımızın yok olmasına neden olan bu yangınların
engellenmesi ve ormanlarımızın korunması, başta kamu
otoritesi olmak üzere yurttaşlar olarak ortak sorumluluğumuzdur. Ülkemizin havacılık alanında en deneyimli
kurumlarından biri olan Türk Hava Kurumu (THK) AKP
iktidarı dönemi boyunca sistematik olarak küçültülmüş
ve nihayetinde 2019 yılında kuruma Kayyum atanarak
bütünüyle tasfiye edilmeye başlanmıştır. Kurumun elinde
bulunan yangın söndürme uçakları ve diğer ekipmanları
ihale yoluyla satılmak istenmektedir. Kendi uçaklarımızın
ve ekipmanlarımızla etkin bir biçimde orman yangınlarıyla mücadele edebilecek durumdayken, Tarım ve Orman
Bakanlığı yangınla mücadeleyi Rus Şirketlerine ihale etmiştir. Kiralık uçakla yapılan yangın müdahalesinin yeterli
olmadığı apaçık biçimde ortaya çıkmıştır. Büyük orman
yangını felaketlerinin önüne geçilmesi, yangınların yaratacağı doğal ve toplumsal yaraların sarılması için ormanlarımızı korumaya ve geliştirmeye yönelik “kamucu ormancılık politikaları” ivedilikle yaşama geçirilmelidir. Yangından
etkilenen orman arazileri hiçbir biçimde imara ve yapılaşmaya açılmadan hızla ıslah edilmeli, yetişme çevresi
koşullarına uygun kökende yeterli miktarda tohum ve
fidan sağlanarak yeniden ağaçlandırılmadır. Orman köylülerinden başlayarak, orman köylülerinden seçilen orman
muhafaza memurlarına ve orman mühendislerine uzanan
ormancılık kültürüne de darbe vurulmuştur. Ormancılık
teşkilatının bilimsel gereklilikler uyarınca bir an önce geliştirilmesi gereklidir.
3 (üç) yıldan fazla süren TMMOB 45. Çalışma Dönemine denk gelen zamana “kriz” damgasını vurmuştur.
Ekonomiden siyasete, dış politikadan hukuka, çevreden
sağlığa kadar her alanda yaşanan krizler ülkemizi derinden etkilemiştir. OHAL koşullarında gerçekleştirilen ve
Parlamenter Demokrasinin ortadan kaldırılarak tek adam
rejimine geçilmesini sağlayan 24 Haziran 2018 Seçimleri sonrasında, devlet kurumları ve idari yapılanma yukarıdan aşağı hızlı bir şekilde dönüştürülmüştür. TMMOB
ve diğer anayasal meslek kuruluşlarının kamu idaresinden
dışlanması, hukuk kurumlarının tümüyle siyasallaştırılması
ve parti devleti anlayışının egemen hale getirilmesi ile süreklileşmiş bir yönetim krizi ortaya çıkmıştır. Bu siyasal
kriz beraberinde, seçimler öncesinde geçici tedbirlerle
ötelenen ekonomik krizi de tetiklemiş, uzun yıllar be-
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nimsenen neo-liberal ekonomi politikaları sürdürülemez
hale gelmiştir. Hayat pahalılığı, enflasyon, işyerlerinin
kapanması ve ortaya çıkan işsizlik, 3 yıl boyunca ülkeyi
adeta kasıp kavurmuştur. Kapitalist sömürü sisteminin bir
parçası olarak yönetilen pandemi sürecinin de etkisiyle
yaşanan büyük durgunluk, başta ücretli çalışanlar olmak
üzere emekçi halk sınıflarının büyük bir borç batağına sürüklenmesine neden olmuştur. Çalışma hayatına hakim
kılınmaya çalışılan esnek ve güvencesiz biçimler salgın
sürecinin etkisi ile yaygınlaşmış, emekçiler hak kaybına
uğramıştır. Soma’dan Ermenek’e kadar yaşadığımız iş
cinayetleri sonucu işçi mezarlığına dönüşmüş ülkemizde
koşullar daha da kötüleşmiştir. İktidarın yanlış pandemi
politikaları sonucu çalışmak dışında bir seçeneği olmayan
emekçiler Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmiştir. İşçi
sağlığını ve iş güvenliğini maliyet olarak gören kapitalizmin
sömürü sistemi günlük hayatımızı teslim almıştır. Çalışma
hayatını belirleyen politikalar, kanunlar ve ilgili mevzuat,
uygulamalar kökten değişmelidir.
Kadın meslektaşlarımızın çalışma ortamlarında ki yaşadıkları zorluklar, karşılaştıkları şiddet, cinsiyet eşitsizliği ve yıldırma politikalarının son bulması için daha etkin
mücadele edilmesi gerekliliği önümüzde bir görev olarak
bulunmaktadır. Kadın mücadelesinin önemli bir kazanımı
olan İstanbul Sözleşmesinden çekilinmesi ile kadına yönelik şiddetin cezasızlığının önü açılmıştır. Aile, eğitim,
çalışma yaşamı, istihdam, kısaca bütün toplumsal yaşamda açıkça görülebilen olumsuzluklar, AKP iktidarında artmıştır. Cinsel saldırılar, kadınların maruz kaldıkları aşağılanmalar, günlük yaşamda her yerde ve mevzuatlarda
sürmektedir. AKP iktidarında kadın cinayetlerinde 14 kat
artış olması tesadüfî değildir. Zira bugün ülkemizi yöneten
iktidar, laiklik karşıtıdır, dinsel bir toplum kurgusuna sahiptir, kadın-erkek eşitliğine inanmamaktadır; hemen her
vesileyle kadınların bedenleri ve varlıkları üzerinde baskı
ve “sahiplik” mekanizmaları oluşturmaya çalışmaktadır.
Önce “3 çocuk” sonra “5 çocuk” söylemi, 4+4+4 gerici
eğitim sistemi, “kürtajın vatana ihanet olduğu” vb. söylem
ve uygulamalar, sermaye çıkarları ile gericiliğin ideolojikkültürel, siyasal dünyasının nasıl uyuştuğunu göstermektedir. Kadın düşmanı tüm politikalara ve uygulamalara karşı
yürütülen mücadelenin güçlenmesi, kadın dayanışmasının
büyümesi ve toplumsallaşması hayati önem kazanmıştır.
Yaşanan siyasal ve ekonomik krizi gündemden düşürmek
için dış politikada müdahaleci, saldırgan politikalar yürürlüğe konulmuş, emperyalist güçlere bağımlılık ilişkileri derinleştirilmiştir. Emperyalizme karşı yürütülen bağımsızlık
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mücadelesi, emekçilerin söz, yetki ve karar hakkına sahip
olduğu eşit, özgür bir ülke mücadelesi ile iç içe geçmiştir.
Emekçilerin hak arama ve örgütlenmesi önündeki engeller büyümüş, baskının şiddeti artmıştır. Suriye ve Libya’ya
yönelik müdahalelerin bir parçası haline getirilen ülkemiz
sürekli bir savaş durumu içinde tutulmuş, başta meslek
örgütleri olmak üzere, barıştan, kardeşlikten yana tavır
alan tüm kurum ve kişiler düşmanlaştırılarak hedef gösterilmiştir. Son zamanlarda çeşitli kentlerde ve Konya’da
Kürt yurttaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar ile HDP
İzmir il binası başta olmak üzere bazı binalarına yönelik
düzenlenen silahlı saldırılar, ülkemizin sürüklenmek istendiği yeri göstermektedir. HDP’nin kapatılması davasını da
bu eksende değerlendirmek mümkündür. Bu saldırılar
karşısında toplumun gösterdiği etkili karşı duruş, kandan
ve çatışmadan beslenen ırkçı, faşist anlayışlara karşı güçlü
bir cevap olmuştur. Kayyumlar aracılığı ile seçilmiş belediyelere el konulması, seçilmiş milletvekillerinin cezaevlerine gönderilmesi demokrasiye karşı vurulmuş darbeler
olarak ülkemizin karanlık sayfalarına yenilerini eklemiştir.
OHAL KHK’ları ile haksız ve hukuksuz bir şekilde, haklarında herhangi bir soruşturma dahi yürütülmeden ihraç
edilen kamu çalışanlarına yönelik gösterilen insanlık dışı
tavır hala sürmektedir. Çeşitli sosyal medya platformları
aracılığı ile ortaya dökülen kirli ve karanlık ilişkilerin itirafları, devlet yapılanması içerisindeki suç organizasyonlarını ve halka ait olan kamu varlıklarının bir avuç sömürgen
tarafından nasıl yağmalandığını gözler önüne sermiştir.
OHAL borsalarından cinayetlere, kamu işletmelerinin
peşkeş çekilmesinden yasa dışı silah ve petrol ticaretine
kadar uzanan kirli, karanlık suç ilişkisi zincirinin hukuk
önünde hesap vermek yerine nasıl korunup kollandığı da
ortadır. Emekçilerin alın terinin sömürüsü üzerine kurulu çarpık düzen lime lime dökülürken, kirli parçaları da
etrafa saçılmaya devam etmektedir. Özgür, eşit ve demokratik bir ülke kurabilmek için bu karanlık ilişkilerle
toptan mücadele etmek ve hesaplaşmak, emperyalizme
ve faşizme karşı bağımsızlık, emek, barış ve demokrasiyi
cesur bir şekilde savunmak gerekmektedir.
Kürt halkının sosyal, siyasal, kültürel hakları, talepleri demokrasi ve insan hakları kapsamında değerlendirilmesi
gerekirken, çözümsüzlük üreten baskı, şiddet ve güvenlik
eksenli politikaların uygulanması çatışmalı ortamın devam etmesine neden olmaktadır. İktidarın politikalarına
muhalefet eden tüm kesimler haksız, hukuksuz bir şekilde cezaevlerine atılmaktadır. Cezaevlerinde hukuk dışı,
antidemokratik uygulamalar artmakta, bu uygulamalara

karşı gelişen tepkiler de yetkililer tarafından görmezden
gelinmektedir. Kürt sorunu konusunda inkar, imha ve şiddet politikalarının terk edilerek, sorunun siyaset kurumu
içinde diyalogla çözülmesi ve bunun için gerekli adımların
bir an önce atılması elzemdir.
12 Eylül faşist darbesi ile birlikte kapitalizmin neo-liberal ekonomi politikaları hayata geçirilmiş ve emekçi halk
sınıflarının kazanımlarına birer birer el konulmuştur. Bu
sürecin bir devamı olarak Makine ve Kimya Endüstrisi
Kurumu’nda (MKE) bilindik özelleştirme oyunları başlamış ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) de
özelleştirme kapsamına alınmıştır. 20 yıl önce yürürlüğe
giren Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) ile elektrik enerjisi adım adım piyasalaştırılmış ve bugün gelinen noktada
elektrik sisteminin beyni durumundaki TEİAŞ’da özelleştirilme kapsamına alınmıştır. Elektrik sektöründe yaşanan
sermeye transferi süreci aynı şekilde MKE’de de yaşatılacaktır. AKP, iktidara geldiği günden bu yana neo-liberal
özelleştirme politikalarının en sadık ve saldırgan temsilcisi
olmuştur. Cumhuriyet tarihinin tüm endüstriyel birikimini, sınai tesisleri, kamusal yatırımları ve kurumları farklı
yöntemlerle özeleştirilmiştir. Özelleştirmeler sonucunda
çalışanlar, üreticiler ve toplum büyük kayıplar yaşarken,
sermaye sahipleri servetlerine servet katmışlardır. TELEKOM, TÜPRAŞ, PETKİM, TEKEL, ERDEMİR, TEDAŞ,
Şeker Fabrikaları gibi pek çok kamusal zenginliğimiz, halka ait olmaktan çıkmıştır. Diğer kamu kuruluşlarımız ise
Varlık Fonuna devredilerek sürekli zarar eden, denetimsiz yapılar haline getirilmişlerdir. Bu yağma düzenine karşı
toplumun ortak çıkarı için, planlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için, yeni yatırımların yapılarak istihdamın
artırılması için acilen sektör temelli yeni ve güçlü kamu
işletmeleri kurulmak zorundadır. Bunun için kamusal fayda ve demokratik yönetim ve denetim anlayışı ekseninde
oluşturulacak kamusal kurum ve kuruluşlara ihtiyacımız
vardır. Bizden çalınanların geri alınması için tereddütsüz
bir şekilde yeniden kamulaştırma adımları hızla atılmalıdır.
2020 yılı içerisinde, Türkiye Barolar Birliği ve TMMOB
Kanunlarında değişiklik yapılması yolu ile müdahale girişimleri yeni bir boyut kazanmıştır. Otoriter sistemin
kökleşmesi yolunda uzun yıllar içerisinde yürütülen saldırı
dalgası Birliğimizi de hedef alarak ilerlemiş, Avukatlık Kanunu değiştirilmiştir. Eş zamanlı şekilde TMMOB Kanun
değişikliği taslakları hazırlanmış, kara propaganda merkezi
olarak çalışan yandaş basın operasyonları eşliğinde Birliğimize yönelik saldırılar yoğunluk kazanmıştır. TMMOB
Kanunu değişikliğine yönelik siyasal iktidarın hazırladığı
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taslak TBMM’nin tatile girmesi ile rafa kaldırılmıştır. Kamu
ve toplum yararı doğrultusunda meslek alanlarımızda yaşanan yağma ve talan sürecine müdahale eden, emek,
barış, demokrasi, bağımsızlık ekseninde faaliyet sürdüren
TMMOB’nin etkisizleştirilmesi ve parçalanmasına yönelik çabaların devam edeceği açıktır. Birliğimizin şimdiye
kadar göstermiş olduğu direnç ve mücadele çizgisi, mühendis, mimar ve şehir plancılarının hakları kadar parçası
olduğumuz toplumun ve ülkemizin hak ve çıkarları için
de hayati önem taşımaktadır. Kamusal varlıklarımızın ana
hedef olduğu, sermaye saldırısı altındaki meslek alanlarımızda yürüttüğümüz mücadele ülkemizin aydınlık geleceğine giden yolda önemli bir mevzi, TMMOB de bu
mücadelede önemli bir kuruluştur. TMMOB’ye yönelik
saldırılara karşı toplum ve ülke çıkarları için mücadelemiz
büyüyerek, güçlenerek ve gelişerek devam edecektir.
Covid-19 salgını karşısında geliştirilen politikalar ve uygulamalar, neo-liberal ideolojinin iflas ettiğini göstermiştir. İnsanları ölüme terk eden kapitalizmin, insanlık
ve dünya için felaketten başka bir sonuç üretemeyeceği
yeniden gözler önüne serilmiştir. Salgın sırasında Sağlık
Bakanlığı’nın 65 yaş üstü insanlarımızı hedef olarak göstermesi kabul edilemez ve bu durum insan haklarına aykırıdır. Benzer durum, doğanın sömürüsüne dayalı olarak
gerçekleşen müdahalenin bir sonucu olan iklim krizinin
sonuçları açsından da yaşanmaktadır. Doğa ile uyumsuz
ve plansız kentleşme, sanayi, enerji vb. politikalar sonucu
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yok edilen doğal yaşam alanları ve bozulan ekosistemler
sağlık sorunları, gıda kriz, iklim krizi gibi sorunların doğmasına neden olmuştur. Tarım sektörümüz yıllardır uygulanan yanlış ve özelleştirmeci tarım politikaları nedeniyle
yapısal sorunlarını çözememiştir. Yaşanan krizden kurtulabilmek için ithalat kolaycılığına dayalı neoliberal ekonomi politikaları yerine üretim ekonomisini, sermayenin
öncelikleri yerine kamusal çıkarları, gündelik politikalar
yerine tarımda planlı kalkınmayı hedefleyen anlayış bir an
önce benimsenmeli, tarım sektörüne yönelik yapısal sorunları gideren tarımsal planlamalar acil olarak gündeme
alınmalıdır.
Kamusal kaynaklar halkın ortak ihtiyaçları için değil, yandaş sermaye kesimlerinin zenginliği için kullanılmış, Kamu
Özel Ortaklığı adı altında, bütün ticari riskin hazine tarafından üstlenildiği gelir garantili anlaşmalar yoluyla ülkenin
geleceği de ipotek altına alınmıştır. İstanbul Havalimanı,
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, Şehir Hastaneleri, Millet
Bahçeleri, İnciraltı-Çeşme-Urla Turizm Projeleri, Kanal
İstanbul gibi hiçbir planlamaya dayanmayan, toplumsal öncelikleri gözetmeyen, doğayı ve tarihi hiçe sayan
projeler, büyük reklam kampanyalarıyla AKP’nin siyasal
propaganda malzemesi olarak kullanılmıştır. Ormanlarımız, madenlerimiz, denizlerimiz, derelerimiz, limanlarımız, tarım alanlarımız, tarihi mekânlarımız yandaş
şirketlere ve uluslararası tekellere peşkeş çekilmiştir.
Kaz Dağlarından Fatsa’ya, Cerattepe’den ve Kuzey Or-
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manlarına, Hasankeyf’ten ve Allianoi’ye, Dipsiz Göl’den
Kapadokya’ya ve Manisa Kula-Salihli Jeoparkı’na kadar
yaşam alanları, denizler, dereler, kıyılar, ormanlar, meralar, yaban hayatı, biyolojik, jeolojik ve ekolojik çeşitlilik,
tarihsel ve kültürel miras sermayenin dizginsiz talanına
açılmış, coğrafyamıza telafisi mümkün olmayan zararlar
verilmiştir. Saroz Körfezine yapılmakta olan yüzen rafineri ve liman projesi geri dönülmez bir çevre tahribatı
doğurmaktadır. Yapılması halinde İstanbul, Trakya, Karadeniz ve Marmara Denizi’ne yönelik tahribatı mega boyutlarda olacak olan Kanal İstanbul projesinden vazgeçilmelidir. Birliğimiz ve Odalarımız tarafından açılan 12 dava
ve muhtemel yeni davalar hukuk sürecinin bir tiyatroya
dönüştüğünü göstermeye yetmektedir. TMMOB, yaşam
alanlarının, derelerin, kıyıların, ormanların, meraların,
yaban hayatının, biyolojik, jeolojik ve ekolojik çeşitliliğin,
tarihsel ve kültürel mirasın korunmasını kayıtsız şartsız ve
öncelikli olarak savunmaya devam edecektir.
Son zamanlarda Doğu Karadeniz başta olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerinde yaşanan ve afete dönüşen doğa
olaylarının yarattığı yıkım ve can kayıpları giderek artmaktadır. Sel felaketlerinin temel nedenleri, iklim değişikliğinden ziyade, insan kaynaklı doğa tahribatları, yanlış su
politikaları, HES’ler, plansız ve çarpık kentleşme, yetersiz
altyapı ile merkezi ve yerel yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesidir. HES’ler ile vadi yataklarının
doğal yapısı ve akış bozulmuştur. Çarpık kentleşme sonucu, dere taşkın alanları ve dere yatakları yapılaşmaya
açılmıştır. İmar affı adı altında, yanlış yerlerde mühendislik
hizmeti alınmadan inşa edilen kaçak yapılara göz yumulmuş, yurttaşlarımız güvenliksiz ve sağlıksız yapılarda, risk
altında yaşamaya mecbur bırakılmıştır. Yanlış su yönetimi
ve HES politikaları sonlandırılmalıdır. Dere yatakları acilen bilim ve tekniğin kurallarına uygun olarak rehabilite
edilmeli, heyelan riski olan alanlar yapılaşmaya açılmamalı
bu alanlar üzerindeki mevcut yapılar kaldırılmalı, tekrar
yapılaşmaya açılmaması için Anayasal korumaya alınmalıdır. Bilim ve tekniğe uygun olmayan, ranta dayalı, doğa
ve yaşam düşmanı projelere izin verilmemelidir. Deprem
riskini sermaye çevreleri için bir fırsata çeviren ranta dayalı kentsel dönüşüm politikaları terk edilmelidir. Doğa
olaylarının afetlere dönüşmemesi için TMMOB gibi kamu
kurum ve kuruluşlarının yetkileri artırılmalı ve önerilerimiz, itirazlarımız dikkate alınmalıdır.
Mühendislik, mimarlık ve şehir planlamanın değeri, önemi ve ihtiyacı ardı ardına gerçekleşen afetler sonrası daha
anlaşılır hale gelmiştir. Doğa ile uyumlu şekilde sağlıklı ve

güvenli bir yaşamı sürdürmek mümkündür. Bunun için en
başta bilim ve tekniği dışlayan, kamucu politikaları tasfiye
eden anlayış terk edilmeli, temel politikalarda köklü değişikliklere gidilmelidir.
TMMOB olarak, tek adam rejiminin ülkeye hiçbir biçimde istikrar getirmeyeceği en başından itibaren ifade edilmiştir. 2017 yılındaki Anayasa Referandumu sırasında da
2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde de halk
egemenliğinin, hukuk devleti anlayışının, güçler ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırılmasının ülkeyi uçuruma sürükleyeceği belirtilmiştir. Kendi kültürlerine, kendi kimliklerine,
kendi inançlarına, kendi yaşam tarzlarına sahip çıkan tüm
kesimleri toplumsal yaşamdan dışlayan, hukuk önünde
eşit görmeyen tek adam rejiminin geleceğinin olmadığı
açıktır.
TMMOB, emperyalizmin başta Ortadoğu olmak üzere
yakın coğrafyamızdaki sömürü amaçlı yıkım ve savaş politikaları sonucu ülkelerinden ayrılmak durumda kalan ve
ülkemize gelmiş olan sığınmacıları ötekileştiren söylem ve
eylemleri şiddetle kınamaktadır. TMMOB, emperyalist
saldırganlığa ve kapitalist sömürüye karşı çıkarken aynı
zamanda sığınmacıların insanca koşullarda yaşamasını sağlamayı, güvenli işlerde çalışması için mücadele etmeyi, dolaşım özgürlüklerini savunmayı ve ülkelerine geri dönebilecekleri koşullar için çaba harcamayı bugün tüm emek ve
demokrasi güçlerinin güncel görevi olarak görmektedir.
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, meslek sorunlarının
ülke sorunlarından ayrılamayacağı ilkesi ile ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu, aklın ve bilimin ışığında analiz
etmeye ve çözümler üretmeye çalışmıştır.
TMMOB, geçmişte olduğu gibi gelecekte de eşitliği, özgürlüğü, bağımsızlığı, emeği, demokrasiyi ve barışı savunmaya devam edecektir.
TMMOB, sevgili başkanımız Teoman Öztürk’ün de ifade
ettiği şekilde, “Yüreğimizdeki insan sevgisi ve yurtseverliği baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının
bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için
her çabayı güçlendirerek sürdürmek yolunda inançlı ve
kararlıyız.” demeye ve bunun için mücadele etmeye devam edecektir.
Yaşasın TMMOB, yaşasın mücadelemiz.
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KONYA’DA KÜRT AİLEYİ HEDEF ALAN
IRKÇI-FAŞİST KATLİAMI KINIYORUZ!
Konya’nın Meram İlçesine bağlı Hasanköy Mahallesi’nde 30 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan ve Dedeoğlu
Ailesi mensubu 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan faşist saldırıya ilişkin TMMOB 46. Olağan Genel
Kurulu delegeleri tarafından 31 Temmuz 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Konya İli Meram İlçesi’nde ikamet eden Dedeoğlu ailesinden 7 kişinin, Kürt kimlikleri gerekçesiyle uğradıkları ırkçı saldırı sonucu hayatlarını kaybetmesinin derin
üzüntüsünü duyuyor, faşist katliamı ve saldırganları
kınıyoruz. Katliamda yaşamını yitiren ailemize rahmet,
yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.
Hayatını kaybeden aileye yönelik 12 Mayıs 2021 tarihindeki saldırıda 2’si ağır toplam 7 kişi yaralanmış, bu
olayla ilgili tutuklanan 6 saldırganın 4’ü serbest bırakılmıştı.
Ne yazık ki, Kürt kimlikleri nedeniyle sürekli tehdit altında bulunan Dedeoğlu ailesi gerektiği gibi korunamamış, aynı aileden 7 kişi önce vurularak, ardından evleri
ateşe verilerek katledilmiştir.
Son zamanlarda Kürt kimliği ve Kürtçe dilinin kullanımı
gerekçe gösterilerek gerçekleşen saldırılardaki artış
dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır.
Yaşanan saldırılar, münferit adli olaylar değil, yıllardır
süregelen toplumsal, ekonomik ve siyasi politikaların
ürünüdür.
Ülkeye ve siyasi hayata hakim olan kutuplaştırıcı dil,
nefret söylemli ve ırkçı saldırıları körüklemekte, telafisi olmayan olaylara zemin hazırlamaktadır.
Ayrımcılığa ve şiddete maruz kalan kesimlerin korunması konusunda kolluk kuvvetlerinin yetersizliği ve
yargı süreçlerindeki cezasızlık, saldırganları cesaretlendirmektedir.
Yaşanan saldırıların gerek mülki amirler gerekse adli
makamlarca münferit birer adli vaka olarak görülmeye/gösterilmeye çalışılması, saldırıların gerçek nedenlerinin ortaya çıkmasını ve bu nedenlerin ortadan kaldırılmasını engellemektedir.

Yaşanan son olayla Türkiye’de yaygınlaşan nefret söyleminin, kolluk güçlerinin bu tür olaylardan sonra gerekli güvenlik önlemlerini alma konusundaki yetersizliğinin ve etkin yargısal faaliyette bulunulmamasının bu
katliamlara davetiye çıkardığını bir kez daha görmüş
bulunmaktayız.
Kürtlere yönelik yaşam hakkı başta olmak üzere ağır
insan hakları ihlallerine yol açan bu saldırıları kınıyoruz.
Kürt kimliğini taşımaktan ve Kürtçe dilini kullanmaktan
kaynaklı ırkçı saldırılara zemin hazırlayan, toplumsal
barışı ve bir arada yaşama kültürünü zedeleyen politikalardan ve söylemlerden derhal vazgeçilmelidir.
Irkçı saldırıların önüne geçmek için herkesi ortak tepki
koymaya davet ediyor, soruşturmanın etkin bir biçimde yürütülerek faillerin cezalandırılmasını, ihmali olan
kamu görevlileri hakkında da idari ve adli soruşturmaların başlatılmasını talep ediyoruz.

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu Delegeleri
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TMMOB’den

TEOMAN ÖZTÜRK, ÖLÜMÜNÜN 27. YILINDA
ANIT MEZARI BAŞINDA ANILDI
TMMOB’nin Unutulmaz Başkanı Teoman Öztürk, 11 Temmuz 2021 tarihinde, ölümünün 27. yılında Karşıyaka
Mezarlığındaki Anıt Mezarı başında ailesi, dostları ve yol arkadaşlarının katıldığı bir törenle anıldı.
Anma töreninde konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz konuşmasında;
“Teoman Abi 1973-1980 yılları arasında TMMOB’nin
başkanlığını yürüttü. Teoman Abi’nin başkanlık yaptığı bu
dönemin dünya ve Türkiye’si hakkında çok şey söylemek
mümkün.
Onun ve arkadaşlarının yürüttüğü ve bugün bizim de
sürdürdüğümüz mesleki demokratik mücadele çizgimiz
hakkında çok şey söylemek mümkün.
TMMOB’nin 1973-80 seneleri içerisindeki devrimci demokrat duruşuna verdiği mücadeleye o dönemin Türkiye mücadelesine ve dünyasına dair çok şey söylemek
mümkün. Ama Teoman Öztürk ve yol arkadaşlarının bir
ayırt edici özelliği vardı. TMMOB’nin mücadelesini, mühendislerin- mimarların mücadelesini düzene, sermaye
kesimlerine hizmet eden, seçkinci bir anlayıştan çıkartıp halkla buluşturmaktı, emekçi sınıflarla buluşturmaktı.
Mühendislik –mimarlık hizmetinin dönüştürücü gücünü
bu halkın daha çağdaş yaşaması, ülkemizin, emperyalizmin ve sermaye kesimlerinin boyunduruğundan kurtarmak için verilen mücadeleyi yönlendirmesiydi.
Ülkemizin ekonomisi, siyasal yapısı ve bütün üstyapı kurumları uluslararası sermayenin, çıkarları bunlarla
bütünleşmiş yerli sermaye kesimlerinin ve rantiyenin

hâkimiyetindedir. Halkımızın yoksulluğunun sebebi ülkemizdeki talanın vurgunun nedeni tüm dünyayı ve ülkemizi kuşatan emperyalist kapitalist sömürü düzenidir.
Teoman abi ve arkadaşları şöyle diyordu: “eğer biz bu
sömürü düzenini yok etmezsek, onun yerine emekten
yana, bilimden yana, halktan yana bir düzen inşa etmezsek ne bu ülkenin mühendislerinin-mimarlarının-şehir
plancılarının emekleri ne de bu ülke emekçilerinin emekleri bu ülkenin kurtuluşuna yetmeyecektir.
Sermaye kesimlerinin karına kar katması, karlarını maksimize etmesinden başka bir anlam ifade etmeyecektir.
Emeğimizin halkımızın hizmetine girebilmesi her alanda
bağımsızlığın kazanılmasına, sömürüye dayanan bu düzenin sona erdirilmesine bağlıdır.
Teoman Abi’nin sözünü hepimiz hatırlarız. O veciz söz
aslında bizlerin insanlığa karşı topluma, halkımıza karşı
olan görev ve sorumlulukları çok net bir şekilde çiziyor;
‘Yüreğimizdeki insan sevgisi ve yurtseverliği baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde,
bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil,
emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürmek yolunda inançlı ve kararlıyız.” İşte
bu söz bugün hala geçerliliğini sürdürmektedir.’” dedi.
Emin Koramaz’ın ardından, Teoman Öztürk’ün yol arkadaşları Hikmet Tümer ve Oğuz Türkyılmaz alarak düşüncelerini ifade ettiler.
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Günce


Temmuz
2021

Günce

1 Temmuz Perşembe

9 Temmuz Cuma

TMMOB Genel Sekreteri ve Oda Sekreter/Yazman
Üyeleri toplantısı, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk
ve Oda Müdürü Evren Sağ katıldı.

TMMOB Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu toplantısı
yapıldı.

Oda Başkanı Yunus Yener, 2 Temmuz 1993 yılında
Sivas'ta Madımak Otel'de gericiler tarafından gerçekleştirilen katliam ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.
2 Temmuz Cuma
Elektrik Mühendisleri Odası, Enerji Sanayi ve Maden
Kamu Emekçileri Sendikası ve Odamız tarafından son yapılan enerji zamları üzerine EMO Genel Merkezi'nde bir
basın toplantısı düzenlendi.
3 Temmuz Cumartesi
Oda Başkanı Yunus Yener, Antalya Şube'ye bağlı Isparta ve Burdur Temsilciliklerin organize ettiği etkinliklere
katıldı
5 Temmuz Pazartesi
Oda Başkanı Yunus Yener, “Elektrik Ağının Kamuda
Kalan Son Halkası Olan TEİAŞ Özelleştirilmemeli, Özelleştirilen Kamu Varlıkları ve Hizmetleri Kamulaştırılmalıdır” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
6 Temmuz Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Oda Başkanı Yunus Yener, “İş Cinayetleri Can Almaya Devam Ediyor. Makina Mühendisi Emre Şimşek ve İş
Cinayetlerinde Kaybettiğimiz Emekçileri Unutmayacak,
Unutturmayacağız” başlıklı bir basın açıklama yaptı.
8 Temmuz Perşembe
İstanbul Şube Yangın Komisyonu Başkanı, Tesisat Mühendisliği Dergisinin editörlüğü görevini de yürütmüş
olan, Tesisat Mühendisliği Dergisi Hakem Kurulu üyesi
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç'ı kaybettik.
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10 Temmuz Cumartesi
TMMOB 45. Dönem VI. Danışma Kurulu Toplantısı
çevrimiçi olarak gerçekleşirildi.
11 Temmuz Pazar
TMMOB'nin Unutulmaz Başkanı Teoman Öztürk,
ölümünün 27. yılında Karşıyaka Mezarlığındaki Anıt Mezarı başında anıldı.
13 Temmuz Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
14 Temmuz Çarşamba
Oda Sekreter ve Müdürler toplantısı, çevrimiçi olarak
gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk ve Oda Müdürü Evren Sağ katıldı.
15 Temmuz Perşembe
Oda Başkanı Yunus Yener, “Mühendislik Değersizleştiriliyor, Mekatronik Mühendisliği Dışlanıyor” başlıklı bir
basın açıklaması yaptı.
16 Temmuz Cuma
TMMOB ve Oda Yönetim Kurullarında geçmiş dönemlerde görev alan, İstanbul Şubemizin 16. ve 17. Dönem Başkanlığını yapan Yavuz Bayülken’i yitirdik.
28 Temmuz Çarşamba
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
31 Temmuz Cumartesi
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, TMMOB Teoman
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde gerçekleştirildi.
Oda Başkanı Yunus Yener, “Orman Yangınlarının Yayılmasını Gereken Hızda Engelleyememenin Başlıca Nedeni Kamu Havacılığının Tasfiye Edilmesidir” başlıklı bir
basın açıklaması yaptı.

YAVUZ BAYÜLKEN'İ
YİTİRDİK
Üyelerimizin ve sevenlerinin
başı sağolsun.
Işıklar yoldaşı olsun.

TMMOB ve Oda Yönetim Kurullarında
geçmiş dönemlerde görev alan,
İstanbul Şube 16. ve 17. Dönem Başkanlığını yapan,
Odamızın kongre, kurultay, sempozyum ve
yayın çalışmalarında yıllardır büyük emeği olan,
meslek ve ülke mücadelesinde hiç bitmeyen enerjisiyle
bizlere yol gösteren sevgili Yavuz Bayülken’i yitirdik.

