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RANT DÜZENİ TÜRKİYE’Yİ SOSYAL
AFETLER ÜLKESİ HALİNE GETİRDİ

Son yıllardaki önlenemeyen ve zamanında müdahale edilmeyen seller ve
yangınlardan hareketle, Türkiye adeta sosyal afetler ülkesi oldu demek
mümkündür. Afet diyoruz, ancak doğal afet değil, rant düzeninin yol açtığı
tahribat afetleri ve sonuçları itibarıyla sosyal afetler veya sosyal yıkımlar
söz konusu.
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RANT DÜZENİ TÜRKİYE’Yİ SOSYAL AFETLER ÜLKESİ HALİNE GETİRDİ
Son yıllardaki önlenemeyen ve zamanında müdahale edilmeyen seller ve yangınlardan hareketle, Türkiye adeta
sosyal afetler ülkesi oldu demek mümkündür. Afet diyoruz, ancak doğal afet değil, rant düzeninin yol açtığı
tahribat afetleri ve sonuçları itibarıyla sosyal afetler veya
sosyal yıkımlar söz konusu.
Artan seller ve toprak kaymalarının başlıca nedeni, bizlerin, TMMOB ve bağlı Odalarının yıllardır dile getirdiği
ve yüzlerce kez doğrulandığı üzere, rant çıkarları uğruna
verilen yanlış imar ve yapılaşma izinleri ve doğaya yapılan yanlış müdahalelerdir. Üstelik en son Kastamonu’nun
Bozkurt ilçesinde görüldüğü üzere söz konusu yanlışlıklar mevcut iktidar döneminde yoğunlaşmıştır.
Yangınlar konusunda neredeyse her zaman çoğu insanın
aklına ilk gelen kuşkulardan biri, yangınlar ile rant ve yapılaşma arasındaki bağlantı olmaktadır. Yangınların ülkemizi sardığı bir anda ormanlık alanlarda turistik amaçlı yapılaşma izninin Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmesi, bu
bağlantıyı doğrular nitelikte vahim bir gelişme olmuştur.
Diğer yandan yangınlara müdahalede en etkili araçlardan olan, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve ülkemiz
havacılığının temellerinin atıldığı Türk Hava Kurumu ve
bu kurumun uçakları ile ormancılık alanındaki birikimlerin tasfiyesinin acı sonuçları da, son yıllardaki ve özellikle
bu yılki yangınlarda görüldü. Yangınların ilk kez bu kadar
uzun sürmesi ve devlet olanaklarının hızla devreye sokulmayışı haklı eleştirilere neden oldu, müdahale kapasitesinin kaybedildiği, ülkenin yönetilemediği vb. yorumlara
da neden oldu.
Oda meslek-uzmanlık alanlarından hareketle yangınlara
ilişkin ilk olarak; “Orman Yangınlarının Yayılmasını Gereken Hızda Engelleyememenin Başlıca Nedeni Kamu
Havacılığının Tasfiye Edilmesidir” açıklamasını yaptık.
Ardından EMO, KMO, Maden MO ile birlikte “Acil Durum Yönetiminde Bilgisiz ve Beceriksiz Siyasi İktidar, Orman Yangınlarını Adeta Seyrediyor” açıklamasını yaptık.
TMMOB Yönetim Kurulu, Odaların Yönetim Kurullarının Başkanları, Oda Sekreter/Yazmanları ve İl/İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterleri ortak toplantısına katıldık.
Toplantı kararları doğrultusunda birçok il ve ilçeyi etkileyen seller ve Antalya-Muğla illeri başta olmak üzere yangın bölgelerine yönelik dayanışma kampanyalarının içinde
yer aldık ve TMMOB heyeti ile birlikte ziyaretlerde bulunarak tespitler yaptık.
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İktidarın bir diğer ciddi önlem almadığı konu da depremdir. Bu nedenle 17 Ağustos Marmara-Gölcük depreminin
22. yılında EMO, İMO, MO, ŞPO ile birlikte “Daha Büyük Acılar Yaşamamak İçin Acilen Önlem Alınsın!” açıklamasını yaptık. Bu aybaşında da trafik cinayetleri, otobüs
yangınları ve okul servis araçlarındaki sorunlardan hareketle kamusal araç teknik denetimlerinin önemine ve
Odamızın sunmaya hazır olduğu katkılara değindik.
Bilindiği üzere enerji zamları sürekli olarak yapılıyor. En
son, BOTAŞ’ın 2 Eylül akşamı büyük sanayi kuruluşları ve
elektrik santrallarına satılan doğalgaz fiyatlarında yaptığı
artışın elektrik ve sanayi ürün fiyatlarında yeni zamların
habercisi olduğunu belirttik.
30 Ağustos 1922’de Dumlupınar Meydan Muharebesi ile
kazanılan zaferin ardından ülkemiz emperyalist devletlerin işgaline son vererek bağımsızlığını kazanmış ve yurtta
sulh cihanda sulh temel politika olmuştu. Ancak ülkemiz
70 yılı aşan zamandan beri emperyalizme bağımlı kılınmış
ve bu iktidar döneminde bağımlılık daha da pekişmiştir. 1
Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle de belirtmek gerekir
ki, ülkemiz iç ve dış siyasette çatışmacı tarzda yönetilmektedir. Oysa başta komşularımız olmak üzere diğer
halklarla barışçı ilişkiler kurulması, ülkemizin bağımsızlığı, dış politikanın ülke ve halk çıkarlarına tabi ve ülkemiz
içinde kardeşliğin egemen olması için ülkede, bölgede
ve dünyada barış acil bir toplumsal ihtiyaçtır. Bu bilinçle
30 Ağustos Zaferi kutlu olsun diyor; ülkemiz, bölgemiz,
dünyamız barış ve refaha erişsin diliyoruz.
Bu çalışma dönemimizde yapmamız gereken kongre,
kurultay, sempozyum etkinliklerinin bir kısmı salgın koşulları nedeniyle ertelenmişti. Etkinliklerimizin düzenleme ve yürütme kurulları koşulları değerlendirerek yeni
tarihler belirliyor. Bu kapsamda 8-9 Ekim’de Eskeşihir’de
XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı; 9 Ekim’de Bursa’da (19-20 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan XII. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongresi kapsamındaki) NDT Günleri;
18-20 Kasım’da İzmir’de Asansör Sempozyumu; 10-11
Aralık’ta Ankara’da TMMOB Sanayi Kongresi etkinlikleri
yapılacaktır.
Etkinliklerde buluşmak üzere bütün üyelerimize esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
48.Dönem Öğrenci Üye Kurultayı Düzenleme Kurulu Toplantısı “Öğrenci Üye Kurultayı hakkında görüş ve
öneriler” gündemi ile 19 Ağustos 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Toplantıya katılanlar:
Elif Öztürk 			
Deniz Alp Yılmaz 			
Cem Şavur 			
Meltem Özdemir 		
Özgür Habib Tuştaş 		
Seyit Ali Korkmaz 		
Mukaddes Güler 			
A.İhsan Taşkınsel 			
Mehmet Sarıca 			
İlyas Çelik 			
Fadime Gökkütük 		
Sultan Büşra Artaş 		
C.Ahmet Akçakaya 		

Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Adana Şube
Ankara Şube
Antalya Şube
Bursa Şube
Denizli Şube
Diyarbakır Şube
Eskişehir Şube
Gaziantep Şube
İstanbul Şube

Ziya Haktan Karadeniz 		
Ömer Bozkurt 			
Sercan Doğan 			
Ali Dinler 			
Furkan Erman Kan 		

İzmir Şube
Kocaeli Şube
Konya Şube
Samsun Şube
Trabzon Şube

ODA ONUR KURULU 48. DÖNEM 12.TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 25 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurula iletilen 97 dosya üzerinde görüşüldü.

ZONGULDAK ŞUBEYİ ZİYARET ETTİK

Oda Yönetim Kurulu Başlkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, 14 Ağustos 2021
tarihinde Zonguldak'ta Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Temsilcilik Yürütme Kurulları ile biraraya geldi.
Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Meydan da katıldı.
bülten 279
eylül 2021

3

Haber

T.C ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
YETKİ BELGESİ YENİLENDİ
Odamız ile T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri arasında Enerji Yöneticisi ve Etüt-Proje Eğitim
faaliyetleri için 12 Ağustos 2021 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanmıştır. Yetkilendirmemiz 2026 yılına
kadar devam edecektir.
2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji
Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Enerji
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin
Arttırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamındaki Makina
Mühendisleri Odası faaliyetleri 2009 yılından beri
sürdürmektedir. Yetkinin yenilenmesi ile Makina
Mühendisleri Odası; Enerji Yöneticisi Eğitimleri ile Bina
ve Sanayi alanındaki Etüt Proje Eğitimleri düzenleme ve
Enerji Verimliliği Şirketlerini yetkilendirme konularındaki
faaliyetlerini devam ettirilecektir.
Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi ve başvuru yapmak için
aşağıdaki adres ve telefonlarla irtibata geçilmesi
gerekmektedir.

MMO Uygulamalı Eğitim Merkezi
Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi D Blok No:22 İzmit/ Kocaeli
Tel: (0 262) 335 33 96

NDT GÜNLERİ - XII. KAYNAK KONGRESİNE GİDERKEN
ETKİNLİĞİ 9 EKİM'DE
NDT Günleri-XII. Kaynak Kongresine Giderken etkinliği 9 Ekim 2021 tarihinde Bursa BAOB Yerleşkesinde
gerçekleştirilecektir.
Daha güçlü bir sektörel birliktelik yaratmak adına,
28 Eylül 2019 tarihinde ilki düzenlenmiş olan ve
Tahribatsız Muayene sektörüne yönelik önemli konuların
anlatılacağı, tartışılacağı ve sonuçların teknik bilgiler
ışığında 19-20 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecek olan
XII. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi'ne
aktarılacağı NDT Günleri-XII Kaynak Kongresine
Giderken etkinliği düzenlenecektir.
Etkinliğimiz 9 Ekim 2021 (Cumartesi/1 Gün) tarihinde
gerçekleştirilecek olup, MMO adına MMO Kaynak Eğitim
ve Muayene Merkezi organize edecektir.
Katılım ücretsizdir.
İletişim ve Başvuru için; kemm@mmo.org.tr
0224 443 66 11
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SANAYİ ANALİZLERİ-72:
ENFLASYONA RAĞMEN HORMONLU BÜYÜME BÜYÜK MACERA
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin
sorunları bülteninin 72’ncisini yükselen enflasyon ve hormonlu büyümenin risklerine ayırdı.

Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK
verileri kullanılarak yapılan analizde, enflasyonda
tırmanışın nedenleri ve geleceği analiz edildi.
Ayrıca, enflasyon içinde hızlandırılan, faiz indirimi
ile vitesi artırılacak büyümenin de yaratabileceği yol
kazalarına işaret edilerek ekonomi aktörlerine uyarı
yapıldı.
Analizde ortaya çıkan başlıklar özetle şöyle;
•

Yüzde 19’a dayanan enflasyonun artık düşüşe
geçeceğini iddia eden ve faiz indirimlerine
gidileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,
piyasaları dalgalandırırken, tırmanan enflasyona
aldırmadan hormonlu bir büyüme sevdasında
ısrarlı ve siyasi gözlemcilere göre, buradan
yakalayacağı rüzgar ile erken seçime gitme
planı peşinde. Ne var ki, Türkiye’yi yeni bir
riskli sürece doğru da sürükleyen bu senaryo,
dövizde yukarı yönlü harekete neden olabilir
ve yeni bir dolarlaşma sürecine, yeni kırılmalara
yol açabilir.

•

İktidara geldiği 2002 Kasım ayından 2013’e
kadar, iç ve dış rüzgarlar ile yelkenini şişiren
AKP rejimi, düşük enflasyon-yüksek büyüme
ikilisinin seçmende yarattığı memnuniyetin de
etkisiyle, iktidarını sürdürebildi. Bu, özellikle dış
kaynak girişinin sürekliliği ile mümkün oldu.

•

Ancak 2013 sonrası şemsiyenin ters dönmesi,
dış kaynak girişinin azalması ile, enflasyonu
görece yüksek, büyümesi görece düşük bir
dönemde iktidarda kalmak zorlaştı. Bugün de
AKP rejimi, tırmanan bir enflasyon karşısındaki
hoşnutsuzluğu, büyümeye, ağır bedellerine
rağmen öncelik vererek telafi etme tercihinde.
Enflasyonla mücadelenin hiç sözünü etmezken,
pandemi sonrası canlanan ekonomiyi, büyümeyi
vurgulayan ve bunun için faiz indirimini yüksek
enflasyona rağmen isteyen irrasyonel bir söylem
geçerli.

•

Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılası(GSYH)
2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümüştü.
bülten 279
eylül 2021

5

Haber

İkinci çeyrek büyümesinin ise, geçen yılın
düşük bazının da etkisiyle, yüzde 18 artması
bekleniyor.
•

Erdoğan’ın enflasyondaki yaklaşımı, hayatın
gerçekleri ile pek uyuşmuyor. Enflasyonun
önümüzdeki aylarda daha da tırmanma ihtimali güçlü. Temmuz ayında döviz fiyatlarındaki görece inişe rağmen, üretici (sanayici)
fiyatlarında(ÜFE) yüzde 2,5’e yakın aylık artış
yaşanması, maliyet enflasyonu baskısının emtia
fiyatlarından, özellikle enerji fiyatlarından gelmeye devam ettiğini gösteriyor. Baz etkisiyle
önümüzdeki aylarda ÜFE’deki yıllık artış devam
etmese bile, 2022’nin ilk çeyreğine kadar yıllığının yüzde 35-40 seviyelerinin altına inmeyeceği
yaygın bir kanı. Temmuz itibariyle, geniş anlamda sanayici fiyatlarında yıllık artış yüzde 45’e
yaklaşırken imalat sanayisinde yüzde 48’i buldu.
Tüketici fiyatlarında yıllık artış yüzde 19’a yaklaşırken ücretli kesim açısından en önemli dallarda gıda ve ulaştırmada yıllık artış yüzde 25’i
buldu. Gıda enflasyonu özellikle alarm verici.
Kuraklık ve ardından gelen orman yangınlarının, sellerin ekonomik maliyeti, tarımsal ürün
fiyatlarında tırmanış biçiminde yaşanacak. Bu

bile tek başına, gelecek ayların gıda ve genelde
tüketici enflasyonu için önemli bir uyarı.
•

Erdoğan’ın, yükselen enflasyona ve onu körükleyen döviz fiyatı artışlarına rağmen, ekonomik
büyüme yönündeki ısrarcı eğilimi, bir erken seçim avantajı yakalama planı olarak değerlendirilirken , bunun yakın zamanda örnekleri görülen
yeni bir çalkantıya, türbülansa davetiye olduğu
da yaygın bir analiz. Büyümenin devamı için faiz
indirimini Merkez Bankası’na dayatmak ve kör
bir “Faiz indirimi enflasyonu düşürür” imanında ısrar, ateşle oynamaktan farklı bulunmuyor.
Erdoğan’ın, sıkıştığı çember içinde başka oyun
planına razı gelmeyerek faiz indirimi ve hormonlu bir büyümeye kilitlenmesi tüm sektörlerde endişe ile izleniyor.

•

Bu riskli oyun, son yıllarda birkaç kez oynandı
ve ihmal edilmeyecek büyüklükte kayıplara yol
açtı. AKP, bu oyunla kendi seçmeninden de kayıplara uğramışken, aynı oyunda ısrarı, başka bir
oyun planı olmamasına bağlanıyor. Bu durumda
ekonomideki aktörlere ihtiyatlı davranmaları ve
yeni bir dolarlaşma riskine karşı, “iki düşünüp
bir karar vermeleri” tavsiye ediliyor.

PERİYODİK KONTROL TEMEL EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR
Bilindiği üzere periyodik kontrol temel eğitimleri
1.10.2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini
Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin
Tebliğ kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Söz konusu Tebliğ esaslarına göre iş ekipmanlarının
periyodik kontrolünü gerçekleştiren kişilerin
Bakanlık tarafından oluşturulan EKİPNET sistemine
kayıt yaptırmaları ve oluşturulan geçici kayıt
numaralarını raporlarında belirtmeleri yeterli iken
17.06.2021 tarihi itibariyle bu kişilerin eğitim alarak
kalıcı kayıt numaralarını almış olmaları zorunlu hale
getirilmiştir.

6

bülten 279
eylül 2021

Dolayısıyla 17.06.2021 tarihi itibariyle kalıcı kayıt
numarası yer almayan periyodik kontrol raporları
Tebliğ esaslarına aykırılık oluşturmaktadır.
Bu doğrultuda “İş Ekipmanlarının Periyodik
Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve
Eğitimlerine İlişkin Tebliğ” kapsamında Odamız
tarafından düzenlenen eğitimlerimizi aşağıdaki
bağlantıdan takip edebilir ve kayıt yaptırabilirsiniz.
https://makina.mmo.org.tr/egitimler

Basın Açıklamaları

ACİL DURUM YÖNETİMİNDE BİLGİSİZ VE BECERİKSİZ SİYASİ
İKTİDAR, ORMAN YANGINLARINI ADETA SEYREDİYOR
YANGINLAR BİR AN ÖNCE SÖNDÜRÜLMELİ, AÇIK KÖMÜR
OCAKLARINA VE TERMİK SANTRALLARA DOĞRU İLERLEMESİ
DURDURULMALIDIR
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Pala, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Uğurlu, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel ve Makina Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, “Acil Durum Yönetiminde Bilgisiz Ve Beceriksiz Siyasi İktidar, Orman Yangınlarını Adeta Seyrediyor” başlığı ile 7 Ağustos 2021 tarihinde ortak bir açıklama yaptı.
Ortak Açıklama Metni:
Yeterli şekilde mücadele edilmediği için günlerdir süren
ve halen şuu an itibarıyla 6 ilde 13 yerde etkin olan orman yangınları, doğal varlığımız olan on binlerce hektar
ormanı ve yaban hayatını yok etmiş, büyük oranda mal ve
can kaybına neden olmuş, insanlar evlerinden, topraklarından, geçim araçlarından mahrum kalarak can derdine
düşürülmüştür.
On dokuz yıldır yönetimde bulunan siyasi kadrolar, birçok önemli toplumsal soruna çözüm bulmak bir yana bu
sorunları derinleştirmiştir.
Ağırlaşan ekonomik kriz, yoğunlaşan işsizlik, yoksulluk,
pahalılık vb. sorunlarla, ülkemiz genel anlamda bir yangın
yerine dönüşmüştür.
Sorunları çözme niyet ve iradesi olmayan sıkışmış durumdaki iktidar, baskı-şiddet, yasaklamalar ve toplumu
birbirine düşman edecek uygulamalara yönelmiştir. Bu
duruma son günlerdeki yangınlar da eklenmiştir.
Yangınlara halktan insanların gönüllü olarak mücadele
etmeleri, görevlilere yardım etmeleri bile yasaklanmaya
çalışılmaktadır.
Hemen her yıl, yaz aylarında ormanlarımız ve kırsal yaşam alanlarımızda yangınlar çıkmakta, yangın çıkan alanların oksijen kaynakları ve doğal dengesi tahrip, halkımızın
yaşam ve üretim alanları yok olmakta, insanlar, hayvanlar
ve diğer canlılar acı bir şekilde hayatlarını kaybetmektedir. İklim krizinin etkileriyle, son yıllarda orman yangınları artmıştır. Yaklaşık olarak iki haftadır ağırlıklı olarak
Antalya ve Muğla’da süren orman yangınlarını söndürme
konusundaki başarısızlık, iktidarın sorumlu ve etkin bir
kriz yönetimi sergilemediğini göstermiştir.

Kamunun elindeki tüm imkanları kullanarak, yangınları büyümeden söndürme için yeterli çaba harcamayan;
yurttaşların, hayvanların, ağaçların ölümünü, insanların
yerinden yurdundan olmasını, binlerce hektar ormanın
yanmasını kayıtsız seyreden, yönetemeyen bir yönetim
söz konusudur.
Son yangınlarda gündeme gelen Türk Hava Kurumu’nun
yangın söndürme uçaklarının atıl bir şekilde hangarda
tutulması, bakım ve onarımdan geçirilerek hizmete sunulmaması, yeni uçaklar almak yerine başka ülkelerden
çok daha yüksek bedellerle uçak kiralanması da acı bir
gerçekliktir.
Türkiye’nin havacılık kültürünün temellerini atan ve yangın söndürme uçakları ile önemli hizmetler vermiş olan
bir kurumun fiilen tasfiyesi ve yangın mahallerindeki halkın havadan etkili müdahale istemlerinin yerine getirilmemesi, vicdanları ciddi bir şekilde yaralamıştır.
Yangınları söndürme çalışmalarında beceriksizlikleri kanıtlanmış mevcut yönetim yerine, geniş yetkileri ve kapsamlı karar alma erki olan bir Acil Durum Müdahale Yönetimi olmuş olsaydı, durum farklı olurdu.
Yangınlara, kamunun elindeki tüm yangın söndürme araç
ve ekipmanlarının yanı sıra, Emniyet ve Jandarmanın
araçları, Jandarma ve TSK’nin hava ve deniz araçları ve
insan gücü ile derhal müdahale eder, yangınlar büyümeden söndürülürdü.
Ormanlardan sorumlu Bakanın 6831 sayılı Orman
Kanunu’ndan, bu Kanunun 69.maddesi uyarınca “Orman
İdaresinin orman yangınlarını önlemek ve söndürmek
maksadıyla her türlü hizmeti yapmakla yükümlü olduğundan” habersiz olduğu, sorumluluğu yerel yönetimlere
atma çabasıyla ortaya çıkmıştır.
bülten 279
eylül 2021

7

Basın Açıklamaları

Ne yazık ki bu yaklaşım yönetimin bütün kademelerinde
mevcuttur.
Yangın bölgesindeki Kemerköy Termik Santralının yangından etkilenmemesi için yeterli çalışma yapılmayışının
yanı sıra, gerek santral sahibi şirketlerin, gerekse Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kamuoyuna yeterli bilgi
vermeyişi manidardır. Yörede bulunan Yeniköy ve Yatağan termik santralları ve açık kömür ocakları ve stok sahalarının yangından etkilenmemesi için ne tür çalışmalar
yapıldığı konusunda kamuoyu bilgilendirilmelidir.
Uzman meslek odaları olarak, yangının termik santrallerin kömür stoklarına sıçraması durumuna karşı gerekli
önlemlerin şimdiden alınması gerektiğini bildiriyoruz.
Yangının kömür stok sahasına sıçraması durumunda, yanmanın durdurulması için su kullanımı kontrollü yapılmalıdır. Belirli nem oranına kadar yanma artabilecek ancak
yüksek oranda su kullanılarak, stokun soğutulmasıyla yangın durdurulabilecektir. En basit ve temel önlem olarak
yığın üzerine nemli veya sulu uçucu kül püskürtülebilir.
Açık stok sahalarında oluşan yangınlarda açığa çıkan en
temel gazlar karbon monoksit, azot oksitler, karbon dioksit ve kükürt dioksittir. Azot oksitler ve kükürt dioksit
ile çıkan duman ve nano boyutlu partiküller astım, bronşit, diğer solunum yolu ve akciğer hastalıklarına neden
olabilecektir. As, Hg ve Se gibi toksik elementler de insan
sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır.
Daha ağır sorunlarla karşı karşıya kalınmaması için halen
yangın riski altinda olan santrallara, açık kömür ocaklarırına ve kömür stok sahalarına ulaşmadan yangının kesin
olarak söndürülmesi gerekir.

8

bülten 279
eylül 2021

Kemerköy Santral yangını, gerek bu santralın, gerekse diğer santralların, sanayi kuruluşlarının,büyük altyapı tesislerinin ve inşaatı süren Akkuyu NGS’nin yangın, deprem,
su baskını vb. harici risklere karşı Acil Durum Planlarının
bulunup bulunmadığı sorusunu gündeme getirmektedir.
Bu tesisler Acil Eylem Planlarını ivedilikle kamuoyuna
açıklamalıdır. Bu tür planları bulunmayan kuruluşların
gerekirse faaliyetleri durdurulmalı ve işlevsel Acil Eylem
Planlarını hazırlamaları sağlanmalıdır.
Kamu adına yetkilendirilecek AFAD veya benzeri bir
kamu kuruluşu da, bu tip tesislerin bulunduğu bölgeler
için Genel Acil Durum Planları hazırlamalıdır. Riskli bölgelerde yaşayanlar bu tip olaylar için bilgilendirilmeli ve
eğitilmelidir.
Ülkemizde giderek belirgin hale gelen siyasi iktidarın
yönetememe krizi, bu yangınlar sürecinde bir kez daha
açıkça ortaya çıkmıştır. Kamu yönetiminde liyakat yerine
yandaşlığın prim yaptığı, hukuk normlarından, demokratik değerlerden uzak, tek adam rejimi sürdüğü sürece,
halkımızın bu tür felaketlerle daha sık karşı karşıya kalacağının bilinmesini isteriz.
Bu nedenlerle ülkemiz siyasi yapısının evrensel insan haklarını temel alan, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik
bir yapıya kavuşturulması acil bir gerekliliktir.

Bülent Pala, EMO Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Uğurlu, KMO Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Yüksel, Maden MO Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener, MMO Yönetim Kurulu Başkanı
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17 AĞUSTOS DEPREMİNİN 22. YILI: DAHA BÜYÜK ACILAR
YAŞAMAMAK İÇİN ACİLEN ÖNLEM ALINSIN!
TMMOB’ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası, 17 Ağustos Depreminin 22. yılı nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.
Cumhuriyet tarihinin 1939 büyük Erzincan depreminden
sonra en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçen
1999 Gölcük depreminin üzerinden 22 yıl geçti. 7,4 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara bölgesini etkilemekle birlikte can kayıpları ve ekonomik sonuçları itibariyle
tüm Türkiye’yi sarstı.
Gölcük Depremi, ülkemizin depreme bakış açısının değişmesinde bir milat olarak kabul edilmektedir. 17 Ağustos Depremi’nden çıkan ders, coğrafi riskler göz ardı
edilerek kurulan şehirlerin, plansız-çarpık kentleşmenin
ve mühendislik hizmeti almayan yapıların insanlar için
büyük tehdit oluşturduğuydu. 1999’dan sonra, deprem
sonrası müdahaleden çok deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin düşünülmesi gerektiği tüm çevrelerce
benimsendi. Ortaya çıkan bu fikir birlikteliği sonucunda
güvenli ve sağlıklı bir yaşam, yapılaşma ve çevre için nelerin yapılması veya yapılmaması, ne tür önlemlerin alınması gerektiği konularında fikirler öne sürülmüş, bunların
değerlendirilmesi sonucunda kamu kurumlarınca strateji
ve eylem planları oluşturulmuştur Ancak bugün geriye
dönüp bakıldığında aradan geçen 22 yılda bir arpa boyu
yol kat edilemediği görülmektedir.
AFAD’ın 2011 yılında yapmış olduğu geniş tabanlı bir
çalışma ile hazırlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) kapsamında, büyük çoğunluğu 2017
tarihinde bitirilmek üzere 2023 yılında tamamlanması hedeflenen çalışmalar Bakanlar Kurulu Kararı olarak
18.08.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

planlar geliştirilip çevre ile uyumu sağlanmadığı gibi, ilin
afet tehlike ve risklerinin mekânsal planlamaya aktarılması temel prensibine aykırı olarak İstanbul’da “Kanal
İstanbul”Projesi hayata geçirilmek istenmektedir. Kanalın kendi yapısı ve Kanal İstanbul kapsamındaki, karayolu, demiryolu geçiş köprüleri, demiryolu, metro, altyapı
tünelleri gibi geçiş tünelleri, altyapı geçiş yapıları (atıksu,
içmesuyu, enerji nakil hatları, doğalgaz, telekomünikasyon hatları, kıyı-deniz yapıları) gibi mühendislik yapılarının deprem riskleri açısından konu ele alındığında, deprem riski çok yüksek olan bu kentin Avrupa yakasını ikiye
bölmenin yaratacağı açmazlar karar vericiler tarafından
fark edilemediği gibi uzmanların söylemlerine de kulak tıkamaya devam edildiği görülmektedir. Mevcut durumda
bile deprem toplanma alanları, ulaşım güzergâhları yok
edilen bir kentin afet müdahale olanakları adeta engellenirken, bölünmüş bir kentin deprem sonrasında nasıl
tepki vereceği de bilinememektedir.

Yapı stokumuzun durumu kaderine terk
edilmiştir
Ülkemizin yapı stokunun durumu belirsizliğini korumaktadır. UDSEP’e göre 2017 yılında tamamlanması öngörülen bina envanteri çalışması tamamlanamamış, dahası
resmi kurumlar hariç başlanamamıştır. Bunun sonucu
olarak mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi de mümkün
olmamaktadır. Bu binaların tespiti ne yazık ki deprem tarafından son derece ağır bedeller karşılığı yapılmaktadır.

Son olarak 2020 yılında TBMM’de Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza
İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuş
ve raporu yayımlanmıştır. Ancak ne yazık ki bu son rapor
şimdiye kadar hazırlananların en gerisi niteliğindedir..

Kamu binaları hakkında bilinmezlik devam etmektedir.
Okulların, yurtların, kreşlerin, hastanelerin sayısı, ne kadarının tarandığı, ne kadarı hakkında yıkım, güçlendirme
veya kullanım kararı verildiği, ne kadarının yıkıldığı veya
güçlendirilecekse projelerinin yapıldığı ve ayrıca ne kadarının güçlendirildiği konusu kamuoyunun bilgisi dahilinde
değildir.

Kanal İstanbul projesi varlığıyla bir beka
sorunudur

Yapı Denetim Yasasında köklü, kalıcı, önleyici
değişikliklere ihtiyaç var

Başta İstanbul ve İzmir gibi afet riski altındaki şehirlerde UDSEP’te ifade edilen tehlike ve riskleri esas alan

Yapı denetimi konusunda AFAD Eylem Planı gerekçe-
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sinde “Yapı Denetim Yasasının bir bileşeni ve içerisinde
müteahhitlik sektörü ile ilgili düzenlemelerin olacağı Yapı
Yasası’nın çıkarılması depremle mücadelede önemli bir
aşamadır. Böylelikle Kentsel Dönüşüm Yasası’nın deprem odaklı olarak düzenlenmesi de sağlanabilecektir.
Yapı Denetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması
sağlanacaktır” denilmektedir. Bu iyi niyetli beyanların
yapı mevzuatı ile nasıl gerçekleştirileceği bilinmemekle
birlikte, çıkarılan 6306 sayılı “Afet Riski Altında Bulunan
Alanların Dönüştürülmesi Yasası”nın ifade edilen Deprem Odaklı dönüşümün tersine sonuçlar verdiği görülmüştür.
Eylem Planının gerekçesinde yapı mevzuatı ile Yapı Denetiminin etkin bir şekilde kullanılması ifade edilmektedir. Ancak vatandaşların Anayasal hakkı olan can ve mal
güvenliği etik kurallardan yoksun olan serbest piyasa koşullarına bırakılmamalıdır. Kamu hizmeti veren/vermesi
gereken kuruluşlar birbirleriyle rekabet eder durumda
olmamalıdır. Ülkemizdeki denetimsizliğin temel nedeni
rant ilişkilerinin, tekniğin, fen ve sanat kurallarının önüne
geçmiş olmasıdır. Yapı Denetim sisteminin sağlıklı çalışması için gereken yasal düzenlemeler yapılmalı, her şantiyede bir şantiye şefi bulunması zorunluluğu getirilmelidir.
Asli görevi sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentler kurmak
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ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak olan devlet eliyle,
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin
teknik, bilimsel ve yasal gereklilikleri ile teknik ilkelerini
görmezden gelerek, ormanları, kıyıları, doğal kaynakları
hiçe sayan, kentlerin tarihini, kültürünü yok eden, toplumu ve kentleri kimliksizleştiren rant projeleri “Kentsel
Dönüşüm” adı altında hayata geçirilmektedir.
Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm konusu bugüne
kadar daha çok gayrimenkul piyasasının talepleri doğrultusunda gündeme getirilmiştir. Bugün kentlerimizde bulunan yapı stokunun önemli bir kısmının yenilenmesinin
zorunlu olduğu bir gerçektir. Bu kapsamda kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm konusu, çağdaş ve demokrasisi
güçlü olan ülkelerde sadece mekân düzeyinde ele alınmaz; sosyal, ekonomik ve mekânsal gelişmenin bir bütünü olarak ele alınır. Ancak bizdeki uygulama ise; yeni bir
rant düzeni oluşturulması şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Açıkçası kişi ve grup çıkarını dikkate alan rant eksenli bir
düzen, kentsel dönüşüm kavramı ile ne yazık ki eşdeğer
bir hale gelmektedir.

İmar affı başlı başına cinayettir
Halihazırda yapı stokumuzla ilgili belirsizlikler ve tehlikelerin üzerine siyasal iktidarlarca çıkarılan imar afları can
ve mal kayıpları tehdidini büyütmektedir. İmar afları ka-
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çak yapılaşmanın en önemli teşvik unsurlarından birisi olmuştur. İmar affı toplumun sağlıklı ve güvenli konutlarda
yaşamasını belirsizliğe sokmaktadır. Mühendislik hizmeti
almadığını varsaydığımız yapıların yasallaştırılmasıyla, bu
yapıların doğa olayları karşısında hasara uğramaları halinde sorumluluk, bu kararı alan devletin, siyasi iktidarın
üzerindedir. Bir binaya iskan ruhsatı verilmesi, devletin
vatandaşa ‘Bu binada oturabilirsin’ demesi anlamına gelir.

Her şantiyeye bir şantiye şefi zorunlu olmalıdır
Ülkemizin yakın tarihinde yaşanan depremlerin ardından
ortaya çıkan tablolar bize göstermektedir ki, büyük oranda inşa sürecinde yaşanan olumsuzluklar ve hatalardan
kaynaklı yapılar hasar görmektedir. Buna rağmen, yapı
üretim sürecinde kilit rol oynayan şantiye şefliği en çok
ihmal edilen, önemsizleştirilen ve yalnızca bir imzaya indirgenen görevlerin başında gelmektedir. Karar vericiler
tarafından mühendis-mimarların maalesef ara eleman
statüsüne getirilmeye çalışılmasının somut ifadesi şantiye
şefliği gibi önemli bir görevin konumlandırıldığı seviyede
kendini göstermektedir.

Mühendislik, Mimarlık, Şehir Planlama
eğitiminde acilen düzenleme yapılmalıdır
Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama; insan yaşamının her anına, her mekanına dokunan meslek gruplarıdır.
Bu yüzden insanların can ve mal güvenliği için en önemli
konu, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama eğitiminin
niteliğidir. Eylem Planında konuya ilişkin olarak “Üniversitelerde daha nitelikli, verimli ve uygulamaya yönelik
mühendislik ve mimarlık eğitiminin verilmesi sağlanacaktır” denilmektedir. 11 yıllık hedef programın 9 yılı geride kalırken bugün mühendislik, mimarlık, şehir planlama
eğitimi, açılan kontenjanlarla tarihsel rekorlar kırmaktadır. Bugün mühendislik fakültelerinin birçoğu öğretim
üyesi, laboratuvar, fiziksel mekan, bilgisayar, yazılım gibi
konularda yeterli imkanlara sahip değildir. Bununla bir-

likte Şehir Planlama Bölümlerinin bazılarında ise yeterli
akademik kadro bulunmamakta, şehir plancısı istihdamı
olmayan üniversite bölümleri yer almaktadır. Bu tabloya eğitim kalitesinin düşüklüğü de eklendiğinde sınırsız
yetkilerle donatılmış genç mühendis, mimar ve şehir
plancılarını mezun etmenin yaratacağı sorunlar daha da
çoğalacaktır.

Deprem konusunda denetleyici ve uygulayıcı
rol üstlenen kamu kesiminde çalışan mimar,
mühendis ve şehir plancısı sayısı artırılmalıdır
Deprem diğer afetlerde de geçerli olduğu üzere mühendislik, mimarlık ve şehir planlama meslek disiplinlerinin
birlikteliğini içeren ve en nihayetinde bir süreç yönetimini zorunlu kılan bir konudur. Bu anlamda depremlerle
ilgili olarak özellikle denetleyici ve kimi zaman uygulayıcı
rolü olan kamunun, teknik olarak güçlü kılınması bir zorunluluktur. Ancak günümüzde kamu kesiminde çalışan
mimar-mühendis ve şehir plancısı sayısı yetersizdir. Bu
nedenle merkezi ve yerel yönetimlerin hepsinde çalışan
teknik personel sayısının ivedilikle artırılması gerekmektedir.
Sorunların çözümü için kamusal mesleki denetim, yeterlilik, eğitim ve belgelendirmeye dayalı yeni bir yapı üretim ve denetimi modeli benimsenmelidir.
Halkın güvenli yaşam hakkının korunması için işlerin Odaları tarafından eğitilen ve belgelendirilen
Yetkili Mühendis/Mimar/Şehir Plancıları eliyle yapılması sağlanmalıdır.
Odaların en önemli görevlerinden bir tanesi işlerin ehil
(bilen, yetkili..) insanlar eliyle yapılması, bunun gereklerinin yerine getirilmesi ve üyelerinin sicilinin tutulmasıdır.
Bunun sağlanabilmesi de ancak işlerin Odaları tarafından
eğitilen, belgelendirilen Yetkili Mühendis/Mimar/Şehir
Plancıları tarafından yapılmasının sağlanmasıyla mümkündür.
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Basın Açıklamaları

Sonuç olarak:
Sadece deprem konusunda değil orman yangınları, heyelan, sel, tsunami, küresel iklim değişikliğinin yarattığı etkiler gibi tehlike unsurlarına karşı yerel düzeydeki sınırlı ve
çoğunlukla afet sonrası çabaların dışında, ülke genelinde,
sistematik bir “risk yönetim sistemi” inşa edilmemiş, ülkemizin “afet gerçekliği” imar, tarım, madencilik, enerji,
sanayi gibi ana sektörlerde karar süreçlerinde göz ardı
edilmiş/edilmeye devam etmektedir.
Depremlere karşı bütünlüklü, sağlıklı, insanca bir yaşam
ve çevre için, ülkemizin yeni büyük sosyal afetler, sosyal
yıkımlar yaşamaması için gereken önlemlerin ivedilikle
alınması, yapı denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar ve ilgili tüm mevzuatın, TMMOB ve bağlı Odalar,
üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla düzenlenmesi
gerektiğinin altını çiziyoruz.
Mevzuatta yapılan kabul edilemez değişiklilerle, TMMOB
Yasası’nda tanımlanmasına karşın, TMMOB ve bağlı Odalarının, kamu/özel sektör projelerini planlama, tasarım,
üretim ve denetleme süreçlerinden dışlanmasını, Odaların üyelerini denetlemesi, sicillerini tutması, mesleki faaliyetlerinin kayıt altına alması, “imzacılıkla” ve sahte mühendis ve mimarlarla mücadelesi gibi mesleki ve kamusal
görevlerinin engellenmesini, Meslek Odaları üzerinde
mali ve idari denetim kurarak vesayet ilişkisinin hayata
geçirilmek istenmesini tümüyle reddediyoruz.

4.

Başta İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu, Kentsel
Dönüşüm Kanunu ve ilgili tüm Kanunlar ve bağlı yönetmelikleri, kamu yararı ilkesi gözetilerek ve bütüncül bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir.

5.

Yapı denetimi sistemi TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla kamusal bir
anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Ülke genelindeki
yapılar incelenerek riskli yapılar tespit edilip güvenli hale getirilmelidir. Tüm yaşam alanlarımız bilimin
ve teknolojinin rehberliğinde, insanların ihtiyaçları
doğrultusunda ve doğayla barışık biçimde yapılandırılmalıdır.

6.

Kanal İstanbul bir ulaşım ve kentleşme projesi değildir. Kanal İstanbul’un ülke ekonomisine hiçbir katkısı
olmayacağı gibi çok büyük yükler getireceği açıktır.
Kamu kaynakları afet hasarlarını önleyecek tedbirleri
almak için seferber edileceğine her yönüyle rasyonaliteden uzak çılgın projelere harcanmamalıdır.

7.

Mühendislik Mimarlık fakültelerinde verilen eğitimde yaşanan sorunların çözümü olarak; kontenjan
azaltma çalışmalarına ilk olarak ikinci öğretimlerin
kapatılması ile başlanmalı, altyapı imkanları yetersiz
olan bazı üniversitelerdeki bölümlerin kapatılması ile
tamamlanmalıdır. Ara eleman yetiştirmek amacıyla
Teknoloji Fakülteleri yeniden yapılandırılmalıdır.

8.

Halkın güvenli yaşam hakkının korunması için işlerin
Odaları tarafından eğitilen ve belgelendirilen Yetkili Mühendis/Mimar/Şehir Plancıları eliyle yapılması
sağlanmalıdır.

9.

Deprem konusunda denetleyici ve uygulayıcı rolü
olan kamunun teknik anlamda güçlü kılınması için,
kamuda yetersiz olan mimar, mühendis ve şehir
plancısı sayısının artırılması gerekmektedir.

Depremlere karşı kalıcı önlemler kapsamında
yapılması gerekenler özetle şunlardır:
1.

İmar afları cinayete davetiye çıkarmaktadır. İmar affından yararlanan tüm yapılar Mimarlık, Mühendislik
ve Şehir Plancılığı hizmeti almamış varsayılmalı ve
denetime tabi tutulmalıdır.

2.

İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir
şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmeli, bu
görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri
zorunlu tutulmalıdır. Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye
alınmalıdır.

3.

Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm konusu, mekân düzeyinde değil sosyal, ekonomik ve
mekânsal gelişmenin bir bütünü olarak ele alınmalıdır.
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Bülent Pala, EMO Yönetim Kurulu Başkanı
Taner Yüzgeç, İMO Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener, MMO Yönetim Kurulu Başkanı
Deniz İncedayı, MO Yönetim Kurulu Başkanı
Gencay Serter, ŞPO Yönetim Kurulu Başkanı

Basın Açıklamaları

BAĞIMSIZLIĞIMIZIN YOLUNU AÇAN 30 AĞUSTOS ZAFERİ
KUTLU OLSUN ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ!
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 30 Ağustos Zaferinin 99. Yıldönümü ve 1 Eylül Dünya Barış Günü
nedeniyle bir basın açıklması yaptı.

Bugün ülkemizin bağımsızlık yolunu açan 30 Ağustos Zaferinin 99. Yıldönümü, 1 Eylül de Dünya Barış
Günüdür. Emperyalist devletlerin ülkemizi işgaline
karşı 1919’da başlayan Bağımsızlık Savaşı 30 Ağustos 1922 tarihindeki Büyük Zafer ile durdurulmuş,
9 Eylül’de İzmir’in işgalden kurtarılışının ardından
barış görüşmeleri başlamış, Mudanya Ateşkes Konferansı ve Lozan Konferansı ile barış sağlanarak
İstanbul’un işgaline son verilmiş ve 29 Ekim 1923’te
Cumhuriyet ilan edilmişti.
Böylece yurtta sulh cihanda sulh Cumhuriyetin temel politikası olmuştu. 1950’lerle birlikte bu politika terk edilmiş, Türkiye emperyalist devletlerin savaş aygıtı NATO’ya sokulmuştur. Türkiye’nin hızla
Amerikancı olmasıyla birlikte DP iktidarı, ABD’nin
isteğiyle ve Meclis kararı olmadan Kore’deki savaşa
asker göndermiş, Cezayir’in Ulusal Kurtuluş Savaşı
sırasında Fransa’nın yanında yer almış, emperyalizm
lehine Lübnan’a müdahaleyi düşünebilmiştir.
DP iktidarını her vesileyle öven bugünkü iktidarın dış politikada, Özal’ın Avrasya coğrafyası ve
Ortadoğu’ya yönelik emperyalizmin taşeronluğu

politikasını başta Afganistan, Irak, Suriye, Libya olmak üzere daha da hararetli bir şekilde sürdürmesi,
Türkiye’nin 70 yılı aşan emperyalizme bağımlılığını
pekiştirmiştir.
Diğer yandan iktidarın dış politikasının ülke içi
toplumsal muhalefeti baskı altında tutma işlevinin
olduğu da bilinmektedir. İç ve dış politikanın emperyalizme bağımlılıkla, militarizmle, milliyetçilikle,
ümmetçilikle, siyasal İslamcılıkla belirlenmesi ve
Kürt sorununda sergilenen baskı ve şiddet, derin
acılara, toplumsal yarılmalara yol açmaktadır.
Başta komşularımız olmak üzere diğer halklarla barışçı ilişkiler kurulması, ülkemizin bağımsızlığı, dış
politikanın ülke ve halk çıkarlarına tabi ve ülkemiz
içinde kardeşliğin egemen olması için ülkede, bölgede ve dünyada barış acil bir ihtiyaçtır.
Ülkemizde Kürt sorunu ve göç sorunu ile birlikte
oluşan etnik ayrışmalar, bölgemizdeki emperyalist
işgaller, nükleer silahlanma ve genel savaş olasılıkları, barışçı politikaların önemini ortaya koymaktadır.
Bu nedenle 99 yıl önce yolu açılan bağımsızlığın tekrar kazanılması ve halk egemenliğinin tesisi görevlerimizin başında gelmektedir.
Odamız bu doğrultuda emperyalizme, faşizme, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı
çıkmaya; eşitlik, özgürlük, laiklik,
adalet ve hukukun üstünlüğü temelinde bir arada yaşamın hâkim
olacağı demokratik bir Türkiye
mücadelesinde yer almaya devam
edecektir.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Başkanı
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Basında Odamız

Ağustos 2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in konuşmacı olarak katıldığı Türk
Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) 14. Genel Kurulu, Doğalgaz Tesisat Klima Dergisinde “TTMD 14. Dönem Olağan
Genel Kurulu yapıldı” başlığıyla haber yapıldı.

nal İstanbul uyarısı,” Aydınlık Gazetesi’nde “22 yılda bir arpa
boyu yol kat edilemedi,” Yeni Mesaj Gazetesinde “Marmara
Depreminin üzerinden 22 yıl geçti” ve (18.08.2021) Ankara
Başkent Gazetesinde “Depreme karşı bütünlüklü bir politika
gerekli” başlıklarıyla haber yapıldı.

08/09.08.2021

19.08.2021

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Pala, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Uğurlu, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Yüksel ve Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in ortak olarak yaptığı, “Acil Durum
Yönetiminde Bilgisiz Ve Beceriksiz Siyasi İktidar, Orman Yangınlarını Adeta Seyrediyor” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Siyasi iktidar yangınları seyrediyor!” (09.08.2021)
Dünya Gazetesinde “12. günde de sürüyor,” Yeni Yaşam
Gazetesinde “Siyasi iktidar yangınları seyrediyor,” Ankara
Başkent Gazetesinde “Acil durum planları oluşturulmalı” ve
İzmir 9 Eylül Gazetesi’nde “İzmir için kritik günler” başlıklarıyla haber yapıldı.

Odamız tarafından yayınlanan “Sanayinin Sorunları ve Analizleri (72): “Enflasyona rağmen, hormonlu büyüme büyük
macera” başlıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesinde “Enflasyonu düşürme vaadi seçim hazırlığı,” Evrensel Gazetesinde “Hormonlu büyüme risklerle dolu,” Cumhuriyet Gazetesinde “Tehlikeli oyuna devam” ve Aydınlık Gazetesi’nde “Faiz ile
vites artırımı ekonomi için riskli” başlıklarıyla haber yapıldı.

15.08.2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in yeni eğitim ve öğretim yılı üzerine Yeni Asya Gazetesine verdiği demeç, “Eğitim yok edildi”
başlığıyla haber yapıldı.

17/18.08.2021
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “17
Ağustos Depreminin 22. Yılı: Daha Büyük Acılar Yaşamamak
İçin Acilen Önlem Alınsın!” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Ölümüne rantiye,” Evrensel Gazetesinde “Daha büyük
acı yaşanmadan önlem alın,” Cumhuriyet Gazetesinde “Ka-

23/26.08.2021
Odamız Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Türkiye
Enerjide Nereye Gidiyor? Oda Raporu, BirGün Gazetesinde
“Zam yurttaşı isyan ettirdi,” Sözcü Gazetesinde “Elektrik faturası isyanı,” Şok Gazetesinde “Yandım anam!” Gazete Pencere Gazetesinde “Fatura 5 yılda 94 TL’den 210 TL’ye yükseldi,” Gaziantep Sabah Gazetesi’nde “Ağustosun zamlı elektrik
faturaları herkesin gündeminde” ve “Zamlı elektrik faturaları
5 yılda 210 TL’ye ulaştı,” Karadeniz Gazetesinde “Asgari ücretin % 26’sı faturaya” ve (26.08.2021) Yeni Çağ Gazetesinde
“Faturalar çarpıyor” başlıklarıyla haber yapıldı.

31.08.2021
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın enerji zamları konusu ile ilgili verdiği demeç, “Yeniçağ Gazetesi
Köşe Yazarı Arslan Bulut’un yazısında “Sistematik soygun ve
şebeklik dönemi!” başlığıyla haber yapıldı.

8 Ağustos 2021 BirGün

17 Ağustos 2021 Cumhuriyet
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Eğitimler

Ağustos 2021'de Eğitimlere Katılım
Ağustos ayı boyunca düzenlenen Eğitimlere 373 kişi katıldı.
EĞİTİM ADI

ŞUBE
ZONGULDAK
İZMİR
DİYARBAKIR
DENİZLİ
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ
ANKARA
(POMPACI) KURSU
ADANA
GAZİANTEP
SAMSUN
KONYA
LPG DOLUM TESİSLERİ ve OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMİSTANBUL
LU MÜDÜR EĞİTİMİ (Çevrimiçi)
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3
ANTALYA
GÜN) (çevrimiçi)
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU İZMİR
HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME
ANKARA
KURSU
ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
ANKARA
YANGIN
TESİSATI
MÜHENDİS
YETKİLENDİRME
İZMİR
KURSU(çevrimiçi)
DİYARBAKIR
LPG TAŞIMA PERSONELİ (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU
TRABZON
LPG TEKNİK PERSONEL KURSU
İZMİR
TRABZON
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİ- BURSA
ADANA
Mİ
GAZİANTEP
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENİSTANBUL
DİRME KURSU
MEKANİK TESİSAT
İZMİR

KATILIMCI
SAYISI
16
20
6
5
20
19
20
2
15
16
13
16
18
13
15
5
2
6
30
16
30
30
18
22

Eylül 2021 Eğitimleri Programı
Eylül ayı eğitim programı aşağıda yer almaktadır.
EĞİTİM ADI
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN)
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG DOLUM TESİSLERİ ve OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ

ŞUBE
BURSA
ADANA
BURSA
ADANA
ANTALYA
BURSA
DENİZLİ
KOCAELİ
BURSA
ANKARA
ESKİŞEHİR
İZMİR
ANKARA
ESKİŞEHİR
ANKARA
ANKARA
ANKARA

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
MEKANİK TESİSAT
SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
MEDİKAL GAZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
LPG TAŞIMA PERSONELİ (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU
ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ
KIZGIN SULU, KIZGIN YAĞLI VE BUHARLI ISITMA SİSTEMLERİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME
ANKARA
KURSU

EĞİTİM TARİHİ
1-2.09.2021
11-12.09.2021
16-17.09.2021
18-19.09.2021
1-3.09.2021
24-26.09.2021
1-2.09.2021
1-2.09.2021
7-8.09.2021
11-12.09.2021
3-6.09.2021
6-9.09.2021
6-12.09.2021
10-12.09.2021
13-15.09.2021
15-16.09.2021
17-20.09.2021
22-26.09.2021
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TMMOB’den
TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ODA YÖNETİM
KURULU BAŞKANLARI, ODA SEKRETER/YAZMANLARI, İL/İLÇE
KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLERİ ORTAK TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda Yönetim Kurulu Başkanları, Oda Sekreter/Yazman Üyeleri ve İl/İlçe
Koordinasyon Kurulu Sekreterleri ortak toplantısı 3 Ağustos 2021 tarihinde “Yangın bölgelerindeki son durum
ve yürütülecek çalışmalar” gündemi ile çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
TMMOB Merkez ve Yerel Birimleri; yangın ve sel bölgelerindeki mevcut durum tespiti, müdahale ve dayanışma
organizsyonlarını planlamak için toplandı.
Toplantı Antalya, Muğla, Milas, Bodrum, Tunceli, Mersin,
Isparta, Denizli, Adana ve Aydın İKK Sekreterlerinin kendi bölgelerindeki yangınlar ve mevcut durum hakkında
yaptığı bilgi paylaşımı; yerinde gözlem ve değerlendirmeleri ile saha çalışmalarının aktarımı ile başladı.
Ardından, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda Sekreter Üyeleri ve İKK Sekreterleri söz aldı, yürütülen tarışmalarda yangın sürecinde ve yangınlardan sonra yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Emin Koramaz, Selçuk Uluata, Ata Can Kale, Alişan Yılmaz, Ayşegül Oruçkaptan, Cemalettin Küçük, Cihan Dündar, Ersin
Gırbalar, Esen Leyla İmren, Halil Gezer, Hüsnü Meydan,
İsmail Küçük, Mehmet Besleme, Ayşegül Akıncı Yüksel,
Mücella Yapıcı, Murat Fırat, Mustafa Zorlu, Orhan Sarıaltun, Özden Güngör, Recep Özmetin, Tevfik Peker,
Utkan Güneş, Yusuf Songül; TMMOB Genel Sekreteri
Dersim Gül; Oda Başkanları ve Sekreterlerinden Ali Rıza
Atasoy (BMO), Ahmet Avni Atayol (ÇMO), Fatma Akgün (ÇMO), Abdullah Zararsız (FMO), Çağıl Kaderoğlu
(FMO), Can İncebıyık (EMO), Feramuz Aşkın (GEMİMO), Gizem Çevik (GEMİMO), Orçun Balbaş (GMO),
Yaşar Üzümcü (Gıda MO), Emre Taşkın (Gıda MO), Murat Türüdü (HKMO), Timur Bilinç Batur (HKMO), Emrah Kaymak (İçmimarlar O.), Turan Ayçiçek (İçmimarlar
O), Hüseyin Alan (JMO), Buket Ecemiş (JMO), Ali Uğurlu
(KMO), Işın Çavdar (KMO), Ayhan Yüksel (Maden MO),
Erşat Akyazılı (Maden MO), Yunus Yener (MMO), Elif
Öztürk (MMO), Cüneyt Zeytinci (MO), Barış Ekmekçi
(Peyzaj MO), Özay Yerlikaya (Peyzaj MO), Ayhan Erdo-
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ğan (ŞPO), Baki Remzi Suiçmez (ZMO), Mehtap Ercan
(ZMO); İKK Sekreterlerinden Ahmet Uncu (Adana),
Özgür Topçu (Ankara), Derya Ünver (Antalya), Betül
Dikici (Balıkesir), Levent Kalyon (Bodrum İKK), Erol
Perçin (Bolu), Doğan Hatun (Diyarbakır), Neşet Aykanat
(Eskişehir), Semih Göçer (Isparta), Cevahir Efe Akçelik
(İstanbul), Murat Durukan (İskenderun), Aykut Akdemir
(İzmir), Murat Kürekçi (Kocaeli), Seyfettin Atar (Mersin),
Görkem Acar (Muğla), Veli Kebapçı (Samsun), Uğur Bayrak (Tunceli), Fulya Bankoğlu (Trabzon) katıldı.
Toplantıda Derya Ünver (Antalya İKK), Görkem Acar
(Muğla İKK), Levent Kalyon (Bodrum İKK), Uğur Bayrak
(Tunceli İKK), Seyfettin Atar (Mersin İKK), Semih Göçer (Isparta İKK), Mehmet Akköse (Denizli İKK), Ahmet
Uncu (Adana İKK), Tunç Erlaçin (Aydın İKK), Emin Koramaz (TMMOB), Ali Uğurlu (Kimya MO), Hüseyin Alan
(Jeoloji MO), Erşat Akyazı (Maden MO), Mücella Yapıcı
(TMMOB), Orhan Sarıaltun (Şehir Pl. O), Murat Türüdü
(Harita ve Kadastro MO), Erol Perçin (Bolu İKK), Veli
Kebapçı (Samsun İKK), İsmail Küçük (Meteoroloji MO),
Işın Çavdar (Kimya MO), Tevfik Peker (TMMOB), Mehmet Besleme (TMMOB), Yaşar Üzümcü (Gıda MO), Cemalettin Küçük (TMMOB), Ayhan Yüksel (Maden MO),
Baki Remzi Suiçmez (ZMO) söz aldı.

TMMOB’den
17 AĞUSTOS DEPREMİNİN 22. YILINDA BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ!
BİLİMİN, TEKNİĞİN VE DOĞANIN SESİNE KULAK VERİN!
Yakın tarihimizin en büyük yıkımlarından birisi olan 17 Ağustos 1999 Depremi’nin 22. Yıldönümü nedeniyle
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.
Bundan 22 yıl önce, ülkemiz 1939 büyük Erzincan depreminden sonra 20. Yüzyıldaki en büyük ikinci felaketi
yaşamıştı. 1999 yılının 17 Ağustos günü Kocaeli - Gölcük
merkezli meydana gelen Marmara Depremi ve ardından
12 Kasım’da yaşanan Düzce Depremi büyük bir yıkıma
neden olmuştu. 20 binden fazla vatandaşımız bu depremlerde yaşamını yitirmiş, 50 bine yakın vatandaşımız yaralanmış, yüzbinlerce konut hasar görmüş, bölgenin altyapısı
tamamen çökmüş, toplam ekonomik kayıp ise 50 milyar
doları aşmıştı.
O günden sonra hep birlikte haykırmıştık; “Unutmayacağız, unutturmayacağız!”
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden bugüne geçen
22 yılda, üzülerek görüyoruz ki; meydana gelen depremler ve diğer doğal afetler sonucunda yaşanan can kayıpları,
sosyal ve ekonomik travmalar siyasal iktidara hiçbir şey
öğretmemiştir. Bilim ve meslek çevrelerince ortaya konan
risk ve afet yönetimine ilişkin görüşlere, alınması gerekli
önlemlere dikkat çeken açıklamalara itibar edilmemiş, yıllar süren çalışma ve raporlar göz ardı edilmiştir. Bu ihmal
ve umursamazlık nedeniyle yıllar içinde yaşanan felaketlerde binlerce insanımız hayatını kaybetmiştir. 2020 yılında
dünyanın farklı ülkelerinde 6.5 üzerinde gerçekleşen depremlerin tamamında sadece 13 kişi hayatını kaybederken,
bu 13 kişiden 10’u 23 Haziran’da Meksika’da meydana
gelen 7.4 büyüklüğünde depremde, 1’i ise 17 Temmuz’da
Papua Yeni Gine’de gerçekleşen 7.0 büyüklüğündeki depremde, 2 si de 18 Ağustos’ta Filipinlerde gerçekleşen 6.6
büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirmiştir. Japonya,
Şili, Endonezya, Yunanistan, Solomon Adaları ve ABD’de
gerçekleşen 6.5 ile 6.9 büyüklüğü arasındaki depremlerde
hayatını kaybeden kimse olmamıştır.
Sadece 2020 yılında, tüm dünyada gerçekleşen benzer
depremler içinde en çok can kaybının yaşandığı iki depremin Türkiye’de gerçekleşmesi, Elazığ ve İzmir depremlerindeki kayıp ve yıkımlar ülkedeki depremlere hazırlığının
ne kadar yetersiz olduğunu, ihmal ve umursamazlığın boyutlarını, siyasal iktidarın “ders almama” direncini, vahşi ve

ahlaksız kapitalizmin felaketleri ranta çevirme becerisini
açıkça gözler önüne sermektedir.
Devletin asli görevlerinden biri doğa kaynaklı afetlerin
oluşturacağı zararları en aza indirmek olmalıdır. Bunu sağlamak, temel yaşam hakkının korunması için gereklidir.
Kentlerde yapıların yer seçimlerinden başlanarak; üretilen
yapıların tüm aşamalarında kamusal denetimin sağlanması
gereklidir. TMMOB ve bağlı Odaları eliyle yürütülecek kamusal denetim, deprem ve benzeri afetlere karşı yapılan
hazırlıkların başında, devlet politikası olarak yer almalıdır.
Devlet politikası olmaksızın, yurttaşlarımızın bireysel olarak alacağı önlemler, afet durumlarında güvenli ve sağlıklı
yaşamak için yeterli değildir. Afetlerin zararlarının en aza
indirilmesi için bilimsel ve teknik gerekliliklerin ikirciksiz
olarak uygulanmalıdır. Afetler sonrası yurttaşlarımızın üstlenmek zorunda kaldığı büyük acıların, maddi kayıpların
engellenmesi başka bir şekilde mümkün olmayacaktır.
Depremler başta olmak üzere, afetlere karşı bütünlüklü,
sağlıklı, insanca bir yaşam ve çevre için, ülkemizin yeni büyük sosyal afetler, sosyal yıkımlar yaşamaması için gereken
önlemlerin ivedilikle alınmasını, yapı denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar ve ilgili tüm mevzuatın, TMMOB
ve bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla
düzenlenmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
Siyasi iktidarın mevzuatta yaptığı kabul edilemez değişiklilerle, TMMOB yasasında tanımlanmasına karşın, TMMOB
ve bağlı Odalarının, kamu/özel sektör projelerini planlama, tasarım, üretim ve denetleme süreçlerinden dışlanmasını, Odaların üyelerini denetlemesi, sicillerini tutması,
mesleki faaliyetlerinin kayıt altına alması, “imzacılıkla” ve
sahte mühendislerle mücadelesi gibi mesleki ve kamusal
görevlerinin engellenmesini, Odaların kamusal denetim
mekanizmasının dışında bırakılmasını tümüyle reddediyoruz.
Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız!
EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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TMMOB’den

TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ 2021-2022 DÖNEMİ
KAYIT BAŞVURULARI AÇILDI
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi için başvuru ve
kayıtları başladı.

TMMOB Öğrenci Evi’nde üniversitelerin mühendislik,
mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde lisans ya da yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB üyesi
mühendis, mimar, şehir plancılarının yükseköğrenim gören çocukları konaklayabilir. 2 kişilik odalarda kahvaltı
dahil kişi başı 1 aylık oda katkı payı 975 TL’dir.
TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri;
•

•

14.000 m2 kapalı alanda 2 bodrum kat, zemin katla
beraber 6 yatakhane katı ve çatı katı olmak üzere
toplam 8 katlıdır.
Kadın ve erkek öğrenciler için 2 ayrı bloktan oluşan
öğrenci evinde 161 adet çift kişilik banyolu, kişiye ait
çalışma masası olan yatak odası bulunmaktadır.

•

Her katta iki adet 50 m2 etüt odası ve tüm odalarında sınırsız internet vardır.

•

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kafeterya, yemekhane, çamaşırhane, kütüphane, idari bölümlerle çağdaş hizmet sunulmaktadır.
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•

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nde ayrıca
500 kişilik konferans salonu, 250 m2 çok amaçlı salon, 575 m2 fuaye alanı, 1600 m2 forum alanı da yer
almaktadır.

•

24 saat kamera ve görevliler ile güvenlik sağlanmakta görevlilerce odaların temizliği yapılmaktadır.

İletişim:
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi
Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6
Yenimahalle/Ankara
Tel : 0312 386 10 38
https://ogrencievi.tmmob.org.tr/
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde
lisans ya da yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile
TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancılarının yükseköğrenim gören çocukları konaklayabilir.

TMMOB’den

TMMOB, AYANCIK VE BOZKURT’TA İNCELEMELERDE BULUNDU
TMMOB heyeti, Türkiye tarihinin en büyük sel felaketlerinden birinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ve
Kastamonu’nun Bozkurt ilçelerinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, Oda başkanlarımız ve
bölge illerdeki İKK bileşenlerimizden oluşan heyet tarafından 26 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette, sel bölgesinde, taşkın yatağında ve yıkılan yapılarda
teknik incelemelerde bulunuldu.
TMMOB Heyeti tarafından Ayancık Belediye Başkanı
Hayrettin Kaya ziyaret edildi. Ziyarette 11 Ağustos 2021
tarihindeki yoğun yağışların ardından yaşanan sel sonrasında ilçenin durumu, ihtiyaçları ve afet sonrası durum
ele alındı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz,
Ayancık halkıyla dayanışma duygularını ileterek, ilçenin
ihtiyaçlarının karşılanması için bölgenin yeniden yapılandırılması için TMMOB olarak her türlü yardıma hazır olduğunu ifade etti.
Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ise yaşanan
felaketin boyutlarına ve yardım faliyetlerine, hasar tespit ve hasar giderme çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek,
dayanışma ve destekleri için TMMOB Heyetine teşekkürlerini iletti.
TMMOB Heyeti daha sonra Kastamonu Bozkurt ilçesine
geçti. Burada incelemelerin ardından TMMOB Heyeti
tarafından Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık
ziyaret edildi. Ziyarette 10-11 Ağustos 2021 tarihindeki
yoğun yağışların ardından yaşanan sel sonrasında ilçenin
durumu ve ihtiyaçları ele alındı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz, bölge halkıyla dayanışma duygularını
ileterek, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanması için bölgenin
yeniden yapılandırılması için TMMOB olarak her türlü
yardıma hazır olduğunu ifade etti. Ziyarette İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından bölgede yapılan teknik gözlemler sonrasından hazırlanan ön inceleme
raporu da belediye başkanı ile paylaşıldı. Heyet tarafından yapılan incelemelerin de en kısa zamanda raporlaştırılarak kamuoyu ve yetkililerle paylaşılacağı ifade edildi.
Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık bölgede yaşanan felaketin boyutlarına ve yardım faliyetlerine ilişkin
bilgiler vererek, dayanışma ve destekleri için TMMOB
Heyetine şükranlarını iletti.

TMMOB Yönetim Kurulu başkanı Emin Koramaz,
TMMOB Yönetim Kurulu İkinci başkanı Selçuk Uluata,
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Orhan Sarıaltun, TMMOB
Yönetim Kurulu üyesi Özden Güngör, TMMOB Yönetim
Kurulu üyesi Ersin Gırbalar, TMMOB Genel Sekreteri
Dersim Gül, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu başkanı Ali İpek, Kimya Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Ali Uğurlu, Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu başkanı Yunus Yener, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu başkanı Baki Remzi Suiçmez,
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yazman üyesi
Özer Akkuş, Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
İkinci başkanı Faruk İlgün, Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Dursun Kahraman, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi İshak Memişoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet
Özdağ, Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci başkanı
İsmail Küçük, Elektrik Mühendisleri Odası Denetleme
Kurulu başkanı Suat Yılmaz, Samsun İKK Sekreteri Veli
Kebapçı, Zonguldak İKK Sekreteri Çağlar Öztürk, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Tarık Tarhan, İnşaat Mühendisleri Odası Kastamonu Temsilci yardımcısı Kaan Kara, İnşaat Mühendisleri
Odası Samsun Şube Müdürü Tahsin Asan, Jeoloji Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Gül Yüzüncü Yılmaz
ve TMMOB Teknik Görevlisi Eren Şahiner’den oluşuyor.

bülten 279
eylül 2021

19

Günce


Ağustos
2021

Günce

1 Ağustos Pazar
 TMMOB 46. Olağan Seçimleri, Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.
3 Ağustos Salı
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda Yönetim Kurulu Başkanları, Oda Sekreter/Yazman Üyeleri ve İl/
İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterleri ortak toplantısı
gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Başkanı Yunus Yener ve
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk katıldı.
7 Ağustos Cumartesi
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Pala, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Uğurlu, Maden Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel ve Makina Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, “Acil Durum Yönetiminde Bilgisiz Ve Beceriksiz Siyasi İktidar,
Orman Yangınlarını Adeta Seyrediyor” başlığı ile ortak
bir açıklama yaptı. Ortak açıklamayı Oda Başkanı Yunus
Yener okudu.
10 Ağustos Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
11 Ağustos Çarşamba
Sanayi Genel Müdürlüğü ziyaret edilerek.Genel Müdür Yardımcısı Serkan Çelik ile görüşme gerçekleştirildi.
Ziyarete Oda Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk ile Oda Müdürü Evren
Sağ katıldı.
12 Ağustos Perşembe
Odamız ile T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
yetkilileri arasında Enerji Yöneticisi ve Etüt-Proje Eğitim
faaliyetleri için yetkilendirme sözleşmesi imzalanmıştır.
Oda Merkez Denetlemesi 11-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
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14 Ağustos Cumartesi
Oda Başlkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Zonguldak'ta Şube Yönetim
Kurulu üyeleri ile Temsilcilik Yürütme Kurulları ile biraraya geldi.
16 Ağustos Pazartesi
TMMOB'ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat
Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası, 17 Ağustos Depreminin 22. yılı nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.
18 Ağustos Çarşamba
Odamızın her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 72’ncisini yükselen enflasyon ve hormonlu büyümenin risklerine ayırdı.
19 Ağustos Perşembe
48.Dönem Öğrenci Üye Kurultayı Düzenleme Kurulu
Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Oda Yönetim
Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu
Üyesi Deniz Alp Yılmaz ile Oda Teknik Görevlileri Cem
Şavur ve Meltem Özdemir katıldı.
24 Ağustos Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
25 Ağustos Çarşamba
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
26 Ağustos Perşembe
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
ve Oda Başkanımız Yunus Yener’in da aralarında bulunduğu TMMOB heyeti, sel felaketlerinin yaşandığı
Kastamonu’nun Bozkurt ve Sinop'un Ayancık İlçelerinde
inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
30 Ağustos Cuma
Oda Başkanı Yunus Yener, 30 Ağustos Zaferinin 99.
Yıldönümü ve 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir
basın açıklaması yaptı.

