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Sunuş

10 EKİM KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Daha önce belirttiğimiz üzere, bu çalışma dönemimiz-
de yapmamız gereken kongre, kurultay, sempozyum 
etkinliklerinin bir kısmı salgın koşulları nedeniyle er-
telenmiş, bir kısmı için de ilgili düzenleme ve yürütme 
kurullarınca koşullar değerlendirilerek yeni tarihler 
belirlenmiştir.  Tarihleri belirlenen etkinliklerimizden 
XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Ku-
rultayı 8-9 Ekim’de Eskişehir’de gerçekleştirildi. 19-20 
Kasım 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan 
XII. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongresi kapsamında 
ve Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi-KEMM tarafın-
dan düzenlenen NDT Günleri etkinliği de 9 Ekim’de 
Bursa’da gerçekleştirildi. 

II. Uluslararası, XI. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi ise salgın koşulları nedeniyle ve yeni tarihi bu 
yılsonunda yeniden belirlenmek üzere ertelenmiş, an-
cak 22-23 Ekim tarihlerinde internet üzerinden özel bir 
gündemle, Pandemi Sürecinin İşçi Sağlığı ve Güvenliği-
ne Etkileri başlıklı bir etkinlik düzenlenmesi kararlaştı-
rılmıştır. 

Şu an itibarıyla diğer yakın dönem etkinliklerimiz şun-
lardır: 18-20 Kasım tarihlerinde İzmir’de Asansör Sem-
pozyumu; 19-20 Kasım tarihlerinde Ankara’da XII. 
Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongresi;  daha önce tarihi 
10-11 Aralık olarak belirlenen ancak aynı tarihte yapı-
lacak olan TMMOB Enerji Sempozyumu ile çakışma ol-
maması için tarihi değiştirilen TMMOB Sanayi Kongresi 
17-18 Aralık’ta Ankara’da yapılacaktır. 

Bu arada İzmir Şubemiz tarafından düzenlenen İz-
mir Rüzgar Sempozyumu ile Yangın ve Deprem 
Sempozyumu’na ve Antalya Şubemizin Bilgisayar Des-
tekli Eğitim Salonu’nun açılışına; Ankara, Antalya. Es-
kişehir, Denizli, Mersin’de düzenlenen ve uzun yıllar 
mesleklerini icra eden üyelerimize plaket/onurlukları-
nın verildiği geleneksel etkinliklerimize katıldık.

Ayrıca TMMOB heyetiyle birlikte yangınların büyük za-
rarlar verdiği yörelerimize, Antalya Manavgat’a, Muğla, 
Milas, Bordum, Menteşe yöreleriyle ve ilgili belediye 

ve büyükşehir belediye başkanlıklarına ziyaretlerde 
bulunduk; İKK’larla birlikte toplantılar yaparak durum 
değerlendirmeleri yaptık. Bir ziyareti de Milas Akbe-
len Ormanı’nda kurulmak istenen linyit ocağına karşı 
direnen İkizköy’e yaparak yöre halkı ile dayanışmamızı 
ifade ettik.

  * * *

TMMOB’nin çağrısıyla 19 Eylül 1979 tarihinde yapılan 
bir günlük iş bırakma eylemini, TMMOB kararıyla on-
bir yıldan beri TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plan-
cıları Dayanışma Günü olarak kutluyoruz. 18-22 Ekim 
tarihleri de Mühendislik Mimarlık Haftası’dır ve ülke 
genelinde etkinlikler düzenlenerek iktidar uygulama-
larının mesleklerimiz ve meslektaşlarımıza yansımaları 
ile örgütlülüğümüze yönelik saldırılara karşı direnişimiz 
ifade edilecek. Bu vesileyle bizlere mücadele geleneği 
devreden ve tarihimizin simgesi/simgeleri olan Teoman 
Öztürk ve arkadaşlarını bir kez daha sevgiyle, saygıyla 
anıyoruz. 

  * * *

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garında Emek, Barış, 
Demokrasi Mitingini engellemek ve toplumsal muhale-
feti terör yöntemleriyle bastırmak için bombalar patla-
tılmış ve 103 arkadaşımız katledilmişti. Bültenimiz yayı-
na hazırlanırken, TMMOB ve 10 Ekim Barış Derneği’nin 
çabaları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıy-
la arkadaşlarımızın katledildiği alana geceleyin yerleş-
tirilen anıtsal ağaçlar kaldırılarak bir kez daha emek, 
barış, demokrasi düşmanlığı yapıldı. Sabahleyin yapılan 
anma etkinliğine katılım da engellenmek istendi ve bir-
çok arkadaşımız gözaltına alındı. Fakat bilinmeli ki 10 
Ekim katliamını unutmayacak, unutturmayacak ve o 
meydanı bir gün mutlaka Emek, Barış, Demokrasi Mey-
danı yapacağız!

Bütün üyelerimize esenlikler diliyoruz. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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ANTALYA ŞUBE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM SALONU AÇILDI
Antalya Şubemiz, Bilgisayar Destekli Eğitim Salonu projesini hayata geçirdi. Açılışa Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener de katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Av. Ümit Uysal, Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, MMO Antalya Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube üyeleri ve çalışanlarının 
katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Bilgisayarlı Eğitim 
Salonu’nda Solidworks ve Revit Mep gibi programların 
eğitimleri düzenlenecek.

Açılışta konuşan MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. 
İbrahim Atmaca, Makina Mühendisleri Odası’nın en önemli 
misyonlarından birinin meslektaşlarının meslek içi eğitim 
süreçlerini desteklemek ve meslektaş adaylarının mesleki 
gelişim süreçlerine katkı sağlamak olduğunu ifade ederek, 
“Geçmişten günümüze meslek içi eğitim çalışmaları ile 
bu misyonumuzu en iyi şekilde gerçekleştirmek için 
yoğun çaba sarf ediyoruz. Meslektaşlarımızın imza 
yetkisi gerektiren alanlardaki eğitim ve değerlendirme 
süreçlerini bu kapsamda yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 
Bunların yanı sıra her hafta gerçekleştirdiğimiz webinarlar 
ile meslektaşlarımızın ve meslektaş adaylarımızın, 
mesleğimiz ile ilgili güncel konular üzerine bilgi sahibi 
olmasını da sağlıyoruz” dedi. Antalya Şube Başkanı Prof. 
Dr. İbrahim Atmaca konuşmasının devamında, ‘Bilgisayar 
Destekli Eğitim Salonu’ ile günümüzde yaygın kullanımı 
olan, piyasa koşullarında sıklıkla tercih edilen birçok 
programın eğitimine başlayacaklarını belirterek, “Bu 
eğitim salonunda; sanayide çalışan meslektaşlarımızın 
tercih ettiği, üretimde katı modelleme ve analiz programı 
olan Solidworks, mekanik tesisat sektöründe çalışan 
meslektaşlarımızın kullanabileceği 3 boyutlu tasarım 
programı olan RevitMep ve daha çok Endüstri Mühendisi 
üyelerimizin ihtiyacı olan kurumsal kaynak planlama 
(ERP) programlarının eğitimlerini gerçekleştirebilecek, 
üyelerimizin bu alanlarda sertifika sahibi olmasını 
sağlayabileceğiz. Böylece üyelerimizin gelişen 
teknolojilerle ilgili bilgi açıklarını kapatmalarına yardımcı 
olacak, mesleki anlamda kendilerini geliştirmelerine 
imkân sağlayacağız” dedi.

İlk olarak 2-24 Ekim 2021 tarihleri arasında SolidWorks 
eğitiminin kayıt sürecine başladıklarını söyleyen 
Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, “Bu 
eğitimlerin detaylarına baktığımızda; Solidworks Kursu 
ile meslektaşlarımızın tasarım fikirlerini daha hızlı ve 

daha basit bir şekilde gerçekleştirip paylaşılmasını ve 
dolayısıyla daha üretken bir 3 boyutlu tasarım deneyimini 
elde etmesini sağlayacak, böylelikle sac parça tasarımı, 
profil tasarımı, montaj ve teknik resim oluşturma 
uygulamaları hakkında detaylı bilgileri katılımcılara 
aktarmış olacağız. Revit Mep programı ise binaların 
ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat ve yangın 
tesisatı projelendirmelerinde 3 boyutlu tasarıma imkân 
sağlamakta, uygulama aşamasında öngörülmeyen birçok 
faktörün proje aşamasında çözümlenmesine katkı 
vermektedir. Özellikle bina tesisat projelendirmesi yapan 
meslektaşlarımızın bu alandaki gelişimi bu eğitimler ile 
sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sadece Antalya’da değil Isparta ve Burdur’daki 
mühendislerin de bu eğitimlerden faydalanabileceğini 
aktaran Atmaca, “Üretimde ham madde girişinden son 
çıktı ürüne kadar tedarik, üretim, fire ve stok gibi her 
alanın takibini sağlayan kurumsal kaynak planlama (ERP) 
eğitimlerinin de özellikle Endüstri Mühendisi üyelerimizin 
ilgisini çekeceğini düşünmekteyiz. Açılışını yaptığımız bu 
salon ile ileriki aşamada, Antalya, Isparta ve Burdur’da 
faaliyetlerini sürdüren mühendis ve mühendis adaylarının 
ihtiyacı olabilecek Ansys, Fluent, Python gibi güncel 
programların eğitimi de mümkün olabilecektir. Bugünkü 
hedefimiz ise kullanıma hazır olan programlar ile yılda 
en az 4 kurs gerçekleştirmektir. Bugün kentimize bu 
eğitim salonunu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran başta Muratpaşa 
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Belediye Başkanımız Sn. Ümit Uysal’a, Genel Başkanımız 
Sn. Yunus Yener’e, Şubemizde geçmiş dönemlerde 
yönetim kurulu başkanlığı yapan değerli meslektaşlarıma, 
bu salonun açılmasında emekleri olan Tüm Yönetim 
Kurulu üyelerine ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyor, kentimize ve mesleğimize hayırlı olmasını 
diliyorum” diye konuştu.

Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca’nın 
ardından söz alan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener, Makina Mühendisleri Odası olarak 100’den 
fazla alanda eğitim verdiklerini belirterek, ‘Bu eğitimleri 
vermekteki amacımız; üniversitelerden temel bilgiler 
alarak mezun olan meslektaşlarımıza belli konularda iş 
yapma, yol, yöntem ve projeleri nasıl hazırlayacaklarına 
yönelik eğitim programları veriyoruz. 

Bu eğitimlerle mesleğimizin niteliksizleştirilmesine karşı 
mesleğimize sahip çıkıyoruz. İşlerin ehil insanlar eliyle 
yapılmasını sağlıyoruz. Bunu yapabilmek için bu eğitimler 
son derece önemli. Ben bu anlamda bölgemizdeki önemli 
bir eksikliği tamamlayan, Bilgisayar Destekli Eğitim 

Salonu’nu açan Antalya Şubesi’ne teşekkür ediyorum’ 
dedi.

Yener’in ardından söz alan Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal da, teknolojiyi kullanmanın önemine vurgu 
yaparak, ‘Bu anlamda Odamızın Bilgisayar Destekli 
Eğitim Salonu kentimize çok büyük katkı sağlayacak. 
Makina Mühendisleri Odamız bizim en yoğun işbirliği 
yaptığımız kurumlarımızdan bir tanesi. 

Bu yeni ünite, yeni inovasyon çok değerli katkılar 
sağlayacaktır mesleki uygulamalara. Gönül ister ki 
Türkiye’miz programların kullanımı kurslarından ziyade 
programları yazan ülke olabilseydi, yazılımların sahibi olan 
ülke olabilseydi ama o tren en azından şimdilik kaçmış 
görünüyor. Gelecekte bir gün Türkiye bunu yapacak 
gücü dayanışma içinde başaracaktır. Tekrar tebrik 
ediyor, hayırlı olmasını diliyorum’ ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Bilgisayar Destekli Eğitim Salonu’nu 
gezen misafirlere, bilgisayar ve programlar hakkında 
uygulamalı sunum gerçekleştirildi.

ANKARA ŞUBE KOMİSYONLARIYLA 
KAHVALTIDA BİRARAYA GELDİ

MMO Ankara Şube komisyonlarının bileşenleriyle 
26 Eylül 2021 tarihinde ODTÜ Vişnelik Tesisleri'nde 
düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya, Oda 
Yönetim Kurulu Sekreter üyesi Elif Öztürk ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Deniz Alp Yılmaz da katıldı.

Kahvaltı, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yıldırım'ın 
açılış konuşmasıyla başladı. Şube çalışmaları hakkında 
bilgilendirmede bulunan Yıldırım, mesleki faaliyetlerimizin 
geliştirilmesi amacıyla Şubemiz bünyesinde oluşturulan 
komisyonların çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

ODA ONUR KURULU 48. DÖNEM 13.TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 29 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi

Toplantıda Kurula iletilen 105 dosya üzerinde görüşüldü.
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6. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen İzmir Rüzgâr 
Sempozyumu, 23-24 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirilen İzmir Rüzgâr 
Sempozyumu, 23 Eylül 2021 tarihinde açılış oturumuyla 
başladı. 

Açılışta bir konuşma yapan Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener, Türkiye’nin enerji verilerine 
bakıldığında, enerji girdileri ithalatının büyük bir yer 
kapladığının görüldüğünü ifade ederek, “Bugünkü 
iktidarın işbaşında olduğu dönemde, birincil enerji talebi 
yüzde 87,3, enerji girdileri ithalatı yüzde 101,9 oranında 
artarken, yerli enerji arzı artış oranı, talep ve ithalattaki 
artışın gerisinde kalmıştır. Enerji arzı içinde birinci sırada, 
yüklü miktarda ithal kömürü de içeren kömür gelmekte, 
onu petrol ve doğalgaz izlemektedir. Halen arz içinde, 
fosil yakıtların toplamı yüzde 83,5, yenilenebilir 
kaynaklarının payı yüzde 16,5’tir. Başka deyişle birincil 
enerji kaynakları arzında yenilenebilir enerji kaynaklarının 
payı yalnız altıda birdir” dedi. Özelleştirmeler sonucunda 
kamunun elektrik üretimindeki payının yüzde 66,1’den 
yüzde 18,3’e gerilediğine dikkat çeken Yener, “Ağustos 
2021’de 98.492,7 MW olan Türkiye kurulu gücü 
içinde, 352 RES ve 10.014,1 MW kurulu güçle, rüzgâr 
enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 
10,17’dir. 2020’de elektrik üretiminin yüzde 8,1’lik 
bölümü 24,733 GWh ile rüzgâr enerjisi ile sağlanmıştır. 
Enerji yönetimi, rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim 
potansiyelinin değerlendirilmesi ve RES ekipmanlarının 
yurtiçinde üretimi için ortak akla dayalı ve toplum 
çıkarları doğrultusunda uzak görüşlü ve planlı bir strateji 
geliştirme ve programlar uygulama konusunda görevini 
yerine getirmemiştir” şeklinde konuştu.

Etkinlik, TÜREB Başkanı Ebru Arıcı’nın “Teknoloji, 
Dijitalleşme ve Kendine Güvenen Sanayi Deneyimi: 
Rüzgârdan Daha Fazla Nasıl Güç Alabiliriz?” konulu 
açılış konferansı ile devam ederken, iki gün boyunca 
oturumlarda “Rüzgâr Enerjisi Sektöründe Değer Zinciri”, 
“Hibrit ve Depolama Sistemleri”, “Deniz Üstü Rüzgâr 
Enerji Santralleri”, “RES Geri Dönüşüm (Recycling) ve 
Güç Yenileme (Repowering)”, “Rüzgâr Enerjisinde Yeni 
Trendler ve Teknolojiler” konuları ele alındı.

10 oturumda 53 konuşmacının katılımıyla gerçekleşen 
sempozyum, Zoom ve Youtube kanallarından 
katılımcılarıyla buluştu.

16 akademik bildirinin çeşitli oturumlarla katılımcılarla 
buluştuğu sempozyum boyunca üç oturumda da bildiri 
sunumları gerçekleştirildi. 

Sempozyumu, 423’ü kayıtlı olmak üzere 500’ü aşkın kişi 
takip ederken, oturumların 23-26 Eylül 2021 tarihleri 
arasındaki 4 gün içinde 2 bin 257 görüntülenme alan 
kayıtları MMO İzmir Şubesi YouTube kanalından ve 
sempozyumun www.ruzgarsempozyumu.org adresinde 
yer alan web sayfasından izlenebilir.

Oda Başkanı Yunus Yener’in Rüzgar 
Sempozyumu’nu Açış Konuşması

"İzmir Şubemizin bu yıl altıncısını çevrimiçi olarak 
düzenlediği İzmir Rüzgâr Sempozyumu’nda bulunmaktan 
mutluluk duyuyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Ülkemizin enerji görünümü, Odamızın Enerji Çalışma 
Grubunun çeşitli rapor ve sunumlarında ayrıntılı olarak 
irdelenmiştir. Bu çalışmalarda da belirtildiği gibi, bugünkü 
iktidarın işbaşında olduğu dönemde, birincil enerji talebi 
yüzde 87,3, enerji girdileri ithalatı yüzde 101,9 oranında 
artarken, yerli enerji arzı artış oranı, talep ve ithalattaki 
artışın gerisinde kalmıştır. Enerji arzı içinde birinci sırada, 
yüklü miktarda ithal kömürü de içeren kömür gelmekte, 
onu petrol ve doğalgaz izlemektedir. Halen arz içinde, 
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fosil yakıtların toplamı yüzde 83,5, yenilenebilir 
kaynaklarının payı yüzde 16,5’tir. Başka deyişle birincil 
enerji kaynakları arzında yenilenebilir enerji kaynaklarının 
payı yalnız altıda birdir. Gerek Covid-19 salgını nedeni 
ile talep artışının olmaması, gerekse petrol fiyatlarındaki 
düşüş nedeniyle, enerji ham maddeleri ithalat faturası 
2020’de yüzde 30 azalmış ve 28,8 milyar dolar olmuştu. 
Ancak 2021’de petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artış 
eğilimi, enerji ham maddeleri ithalat faturasının bu yıl 
yine yüksek olacağına işaret etmektedir.

2020’de elektrik üretiminde fosil yakıtların payı yüzde 
57,5, yenilebilir kaynakları payı yüzde 42,5 olmuştu. Bu 
yıl su gelirinin az olması nedeniyle hidroelektrik üretim 
de geçen yıla göre daha az olacak ve fosil yakıtların payı 
artacaktır.

Kamunun yeni yatırım yapmaması, kamu elektrik 
santrallarının özelleştirilmesi ve özel sektöre sağlanan 
çeşitli destekler sonucu, elektrik üretiminde kamu 
ve özel sektör payları 2002-2020 döneminde kamu 
aleyhine değişmiş; kamunun payı yüzde 66,1’den yüzde 
18,3’e gerilemiş; özel sektörün payı ise yüzde 33,9’dan 
yüzde 81,7’ye yükselmiştir. Elektrik ve dağıtım ve satış 
hizmetinin tamamı özelleştirilmiştir. Kamu elektrik 
enerjisi iletim tekelinin özelleştirilmesi süreci de, TEİAŞ 
özelleştirmesi ile başlatılmıştır.

Ağustos 2021’de 98.492,7 MW olan Türkiye kurulu 
gücü içinde, 352 RES ve 10.014,1 MW kurulu güçle, 
rüzgar enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 

10,17’dir. 2020’de elektrik üretiminin yüzde 8,1’lik 
bölümü 24,733 GWh ile rüzgar enerjisi ile sağlanmıştır.

Enerji yönetimi, rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim 
potansiyelinin değerlendirilmesi ve RES ekipmanlarının 
yurtiçinde üretimi için ortak akla dayalı ve toplum 
çıkarları doğrultusunda uzak görüşlü ve planlı bir strateji 
geliştirme ve programlar uygulama konusunda görevini 
yerine getirmemiştir.

Katkı payı ödeme sistemiyle toplu ihalenin 
sonuçlandırıldığı Ekim 2009 itibarıyla RES’ler için tahsis 
edilen bağlantı kapasitesi (daha öncekilerle birlikte) 
11.917 MW idi. On bir yıl içinde, 1 Ocak 2021’e kadar 
bunların 8.832,4 MW’ı işletmeye alınmış, yaklaşık 1.000 
MW yatırımdan vazgeçilmiştir. Kalan 2.132 MW kapasite 
içinde de, orman vb. izinleri alamama gibi sorunlar 
nedeniyle gerçekleşmeyecek projeler mevcuttur.

İlk önlisans duyurusu 2013’te, başvuruları Nisan 2015’te, 
ihalelerse ancak 2017’de yapılabilmiş ve 2.880 MW 
bağlantı kapasitesi tahsis edilmiştir. 2021’e gelindiğinde, 
önlisans almış olan projelerin yaklaşık yarısı sonlandırılmış, 
diğerleri henüz üretim lisansı alamamış durumdadır. 
2015 yılında ikinci kez bağlantı kapasitesi tahsisi duyurusu 
yapılmış, ancak başvurular üç kez ertelendikten sonra, 
Mart 2021’de altı yıllık beklemenin ardından  2000 
MW’lık ön lisans başvuruları alımı iptal edilmiştir. 2017 
ve 2019 yıllarında yapılan Rüzgar YEKA 1 ve YEKA 2 
ihaleleri sonucunda sözleşmeye bağlanan toplam 2.000 
MW kapasitede ise işler “karınca hızı” ile yürümektedir.
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Bir yaz boz tahtası gibi, bu gecikmeli ve inişli çıkışlı 
uygulamalar, yirmi yıldır ülkeyi yöneten siyasi anlayışın, 
toplum çıkarlarına dayalı, ülkenin yenilenebilir enerji 
potansiyelinin planlı, çevre ve toplumla uyumlu bir 
şekilde değerlendirilmesi öngörü ve anlayışından ne denli 
uzak olduğunu ortaya koymaktadır.

ETKB, rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi için önceki 
yıllarda yüksek sesle dil getirdiği, 2023 yılı için 20.000 
MW RES kurulu güç hedefini sessizce 11.883 MW’ya 
geri çekmiş ve öngörülen hedefi yüzde 40 oranında 
düşürmüştür. Tüm dünyada, fosil yakıt tüketiminin hızla 
azaltılması, başta kömür santralları olmak üzere elektrik 
üretiminde fosil yakıt kullanımının sınırlanması, rüzgar ve 
güneşin özel olarak elektrik enerjisi üretimi, genel olarak 
enerji arzı içinde birincil kaynak olması konulu tartışmalar 
gündemdedir.

Ülkemizde, enerji sektörünü özel tekellerin kâr 
egemenliğinden çıkarıp kamusal bir düzleme aktarma, 
toplum çıkarlarını gözeten, kamusal planlama esaslı, 
yenilenebilir kaynaklara dayalı, düşük karbon salımlı bir 
ekonomiye yönelme ve enerjiyi azami ölçüde verimli 
kullanarak enerjide demokratik bir denetimi/programı 
gerçekleştirme ihtiyacı vardır.

Rüzgâr ve güneş enerjisinden daha çok yararlanılmalıdır. 
Rüzgârda kurulu güç potansiyelin yalnız beşte biri 
devrededir. Daha önce rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 
2023 yılına kadar 20 GW’a çıkartılmasından söz eden 
iktidar bu hedeften çark etmekle yetinmeyip, rüzgâr 
enerjisine dayalı elektrik üretiminde 2028 yılına kadar 
yalnızca ilave 10 GW kapasite tesisi hedeflediğini 
bildirmiştir. Böylece, 2028’de bile Türkiye’nin rüzgâra 
dayalı karasal elektrik üretim kapasitesinin yüzde 
kırkının kullanılması planlanmaktadır. Ülkemizin karasal 
rüzgar enerjisi potansiyeli planlı ve hızlı bir şekilde 
değerlendirilmeli,yeni RES’lerin şebekelere bağlantısına 
imkan verecek planlama ve gerekli yatırımlar yapılmalıdır.

Denizüstü  RES’lerde ise daha yola bile çıkılmamıştır. 
Öte yandan, ABD ve AB başta olmak üzere, emperyalist-
-kapitalist sistemin tüm kurumları ile, ülkemizin 
egemenlik haklarını yok sayma, Ege ve Akdeniz’de 
münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığını daraltma, 
küçültme girişimleri engellenmeli, ülkemizin denizlerdeki 
haklarının tescili sağlanmalıdır. Denizüstü ve karasal 
rüzgar santralları ve güneşe dayalı ısı ve elektrik 

üretiminde, yurtiçi mühendislik, tasarım, imalat ve 
montaj esas olmalıdır. Özellikle belirtmek istediğim bir 
husus var. Üretim yöntemi ne denli çevre dostu olursa 
olsun elektrik üretme gerekçesi, santral çevresinde 
yaşayan insanların istekleri dışında ve yaşamsal haklarının 
ortadan kaldırılmasını haklı kılamaz. “Çevreci santral 
yapma” iddiası da, santralların tüm çevresel ve toplumsal 
etkilerini gözardı etmenin, verimli tarımsal arazileri 
sınırsız biçimde işgal etmenin, derinlere deşarj edilmesi 
gereken jeotermal kaynağı yüzeye yakın kuyulara veya 
yüzeye boşaltmanın, akarsu yataklarının güzergâhlarını 
değiştirmenin, doğal yaşam için gerekli olan suyu beton 
borular içerisine hapsederek yaşamdan koparmanın, 
RES yapılacak yer ve ulaşım yollarında çok sayıda ağacı 
kesmenin gerekçesi olamaz.

Kamu tarafından yapılanlar da dâhil; tüm yeni tesislerin 
çevresel ve toplumsal etki değerlendirme çalışmalarında, 
yatırımın tüm etkileri bilimsel gerçeklere dayandırılmalı 
ve kurulması öngörülen tesislerin bulunduğu yörede var 
olan ya da yatırım kararı alınmış diğer yatırım projelerinin 
etkileriyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkacak kümulatif 
etki de değerlendirilmelidir. Enerji, sanayi, altyapı tüm 
projelerin yapım ve işletme aşamaları sürekli denetlenmeli, 
çevresel ve toplumsal etki değerlendirmesinde belirtilen 
ve böylece taahhüt edilen yükümlülüklerin yerine getirilip 
getirilmediği görülmelidir.

Odamız, enerji ekipmanlarının ve bu kapsamda RES 
ekipmanlarının, yurtiçinde yerli imalatı konusunu yıllardır 
dile getiren bir kuruluştur. Yurtiçinde üretilen kule, 
türbin, jeneratör vb. kullanılarak yılda asgari 2.000–2.500 
MW kurulu güç artışı hedeflenmelidir. RES ekipmanlarının 
imalatında imalatçılar arası iletişim ve işbirliği artırılmalı, 
kamusal destekler az sayıda şirkete değil tüm bileşenleri 
ile sektöre verilmelidir.

Bedeli tüm tüketiciler tarafından ödenen ve başlangıçta 
anlamlı bir destek iken yenilenebilir kaynaklara yatırım 
projelerinin büyük çoğunluğuna kamudan karşılıksız 
kaynak aktarımı uygulamasına dönüşen YEKDEM 
uygulaması gözden geçirilmelidir.

Bu öneri ve dileklerle, etkinliğimizin verimli geçmesini, 
ülkemizin enerji sorunlarına katkı sunmasını diliyor, 
etkinliği düzenleyen İzmir Şubemizi kutluyor, etkinliğe 
katkı sunacak bütün konuşmacılara emeklerinden, tüm 
konuklarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."
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ESKİŞEHİR ŞUBE PLAKET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Eskişehir Şubemiz tarafından her yıl düzenlenen ve meslekte 25., 40. 50. ve 60. yılları dolduran meslektaşlarımıza 
Odamızın 67. Kuruluş Yılı Plaket Töreni 30 Eylül  2021 tarihinde ES Bahçe  Davet Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Törene Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de katıldı.

Geceye, Eskişehir CHP Milletvekili Jale Nur Süllü 
ve Utku Çakırözer, Eskişehir Odunpazarı Belediye 
Başkan Yarımcıları İlknur Demir ve Emre Genç, 
Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan 
Aydoğmuş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammer Kaya, Eskişehir 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Oğuz Çolak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın 
Sipahioğlu, Öğretim Görevlileri, Meslek Odalarının 
Başkan ve Yöneticileri ile çok sayıda üyemiz katıldı.

Gece, Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila 
Tomsuk ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener`in 
açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarının 
ardından MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu 
Sekreteri Neşet Aykanat 2020-2021 yılları arasında vefat 
eden üyelerimiz ile ilgili bir sunum yaptı. Vefat eden 
üyelerimizden Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’in eşi Arzum 
Çelik’e plaket takdim edildi.

Oda Başkanı Yunus Yener'in konuşma metni; 

"68. yılına giren Odamızın kuruluşunda 902 olan üye 
sayımız bugün 120 bine ulaşmıştır. Türkiye genelinde 
18 Şube, 97 il-ilçe temsilciliği, 10 mesleki denetim 
bürosu, yüzlerce işyeri temsilciliği, eğitim merkezimiz 
ve ülke çapında yaygın eğitim merkezleri, 6 uygulamalı 
eğitim merkezi, akredite onaylanmış kuruluşlarımız, 
788 çalışanımız, düzenli yayın çalışmaları, ulusal ölçekli 
kongre, kurultay, sempozyumlar; binlerce kurs, 
seminer, söyleşi, panel ile büyük bir örgütlülüğe ulaşmış 
durumdayız. Eğitim programlarının üyelerimizin tüm 
uzmanlık alanlarını kapsayacak şekilde genişletme 
çalışmalarını da sürekli olarak geliştiriyoruz.

Odamız, kamusal sorumlulukla yürüttüğümüz mesleki 
denetim, periyodik kontrol ve diğer mesleki etkinlikler ile 
kamuoyunda saygın bir konuma ulaşmış; Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’nin en büyük Odası 
haline gelmiştir. Ulaştığımız Oda yapısı ve mesleki hizmet 
düzeyinden dolayı bütün emeği geçenler olarak gurur 
duyabiliriz.

TMMOB’ye bağlı Odalarımız mesleki gereklilikleri, 
meslek onurunu ve itibarını korumakla sorumludur ve 

bu hususlar yasamız ile de verilmiş görevlerdir. Fakat 
ne yazık ki mesleki etkinlik alanları, Oda-Üye ilişkisi, 
mesleki denetim ve kamu tüzel kişiliği yapımız saldırı 
altındadır. Odalarımız ve TMMOB, Anayasa ve kuruluş 
yasamıza aykırı olarak, kamusal mesleki sürecin dışına 
itilmeye çalışılmaktadır. Geçmişte ülkemizin kalkınma 
ve sanayileşmesinin asli gücü olan mühendisler olarak 
bugün, sanayisizleşme sürecinin, özelleştirmelerin, 
kamu kaynak ve varlıklarının talanının, fason-taşeron 
üretimin, güvencesiz çalışma koşullarının, mesleğimizin 
değersizleştirilmesinin, eğitimdeki nitelik aşınmasının ve 
işsizliğin getirdiği olumsuz sonuçlarla karşı karşıyayız. 
Bedeli çalışanlara, emeğiyle geçinenlere, emeklilere 
ödetilmek istenen ekonomik siyasi politikalarla karşı 
karşıyayız.  

Sanayisizleşmeye, tarımın geriletilmesine, rant 
politikalarına, demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı 
çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, kamusal 
hizmet, kamusal denetim ve TMMOB’nin özerk, 
demokratik yapısının korunmasından yana tutumumuzu 
devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim 
Kurulumuz adına belirtmek istiyorum.

Aranızda geride bıraktığımız 68 yıllık tarihe tanıklık 
eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman 
ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte 25 yıl, 
40 yıl, 50 yıl, 60 yıl plaketini/onurluğunu alacaklar var. 
Bütün büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı emeklerinden 
dolayı yürekten kutluyor, alkışlıyorum.

Bu anlamlı gece dolayısıyla daha güçlü bir Oda, daha 
güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, 
barış, huzur, refah içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde 
hepimize başarılar diliyor, saygılar, sevgiler sunuyorum."
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SANAYİ ANALİZLERİ-73: BÜYÜME KALİTESİZ: İŞ YOK, AŞ YOK!
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin 
sorunları bülteninin 73’ncüsünü büyümenin işgücü, bölüşüm ve istihdama etkisi konusuna ayırdı.

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, BDDK verileri kullanılarak  yapılan 
analizde izlenen büyüme çizgisinin kalitesizliğine 
dikkat çekilerek işgücünün bundan yararlanamadığı, 
hatta önceki döneme göre gelir payı kaybettiği, bu tür 
büyümenin istihdam yaratmadığı, işsizliği azaltmadığı 
ve sürdürülebilir olmadığı, faiz indirimiyle devamında 
ısrarında ise önemli kırılmalara yol açacağı görüşlerine 
yer verildi.

Analizde ortaya çıkan başlıklar özetle şöyle:

- 2021’in ikinci çeyreğinde, beklendiği gibi, sansasyonel 
bir büyüme oranı yüzde 22 ye yakın açıklanırken bunun 
arka yüzünde, 2020 ikinci çeyreğinde yüzde 10,4’lük 
küçülmenin metematiksel etkisi olacağı biliniyordu. 
Bu baz etkisinin ötesinde gerçekleşen büyüme ise 
sürdürülebilir görünmediği gibi, sonuçları açısından, 
özellikle emek için “hayırlı” bir büyüme olmadı.

- Hem milli gelir pastasının bölüşümünde hem de işsizlerin 
işe kavuşmasında olumlu sonuçlar yaşanmadı. 2021 ikinci 
çeyreğin büyümesinden işgücü , önceki çeyreğe göre 
4 puan gelir kaybı yaşadı ve dönemin gayri safi katma 
değerinden 2020’nin 2. çeyreğinde aldığı pay yüzde 37 
iken bu yılın 2. çeyreğinde yüzde 33’e kadar geriledi. 
Buna karşılık “Net işletme artığı/karma gelir” olarak 
adlandırılan kâr, faiz, rantın payı yüzde 42,8’den yüzde 
49,8’e yükseldi. Bu, açık bir bölüşüm bozulmasıdır. Başka 
bir ifade ile, büyüdü denen milli gelir pastası, bölüşüme 
geldiğinde işgücü için büyümedi, tersine pay azaldı.

- Kredi pompalaması, ihracat zorlaması ile gerçekleşen; 

yan etki olarak yüksek enflasyon ve daha da kırılganlaşan 
cari denge sorunları yaratan bu kalitesiz büyüme, ülkenin 
en ağır sorunu istihdama, işe erişime de pek yaramadı. 
İkinci çeyrekte milli gelirdeki büyüme yüzde 22’de 
seyrederken istihdamdaki artış işten çıkarma yasaklarının 
da etkisiyle ancak yüzde 10’da kaldı. Yasak önlemi olmasa, 
daha düşük bir istihdam söz konusu olacaktı. Nitekim, 
yasakların kalkmasından sonra istihdamda yaşananları 
üçüncü ve son çeyrekte izlemek mümkün olacak.

- Ekonominin omurgası sanayide de flaş büyüme yaşansa 
- da bu, istihdama olumlu katkı yapmadı. Sanayi büyümesi 
son 10 çeyrekte ortalama yüzde 6 büyüme gösteriyor 
olsa da sanayi istihdamındaki artış, çeyrek başına yüzde 
1’i bulmuyor. Temmuz ayı işgücü–istihdam verileri ise, 
uzun zamandır eve çekilen çalışabilir nüfusun işgücü 
piyasasına girdiğini, ama her 6 iş arayandan ancak 1’inin iş 
bulabildiğini oraya koydu. Temmuz’da dar tanımlı işsizilk 
yüzde 12’ye çıkarken genş tanımlı işsizlik oranı yüzde 
24’e yaklaştı ve sayı olarak 8,5 milyonu buldu. Özetle, 
kalitesiz büyümenin sonuçları emek kesimlerine ne iş ne 
de aş olarak yansımış görünmüyor.

- Büyümeye omuz vermiş ihracata ise yine emek 
fiyatlarının ucuzlatılması etkili oldu. Bunun yanı sıra, 
başka tür maliyetler ödeten kurdaki artış, ihracatta 
belli bir ivmelenme yarattı. Pandemi dolayısıyla navlun 
fiyatlarının artışı ise Türkiye’ye jeopolitiğiden dolayı bir 
fırsat yaratarak ihracat artışında etkili oldu. Ama yine 
de artan ihracat, dışa bağımlı üretim nedeniyle, artan 
ithalat demek ve sonuçta yıllık 21 milyar dolarlık cari açık 
beklentisinden Türkiye’yi kurtaramıyor.

- Tırmanışı süren enflasyonla baş edemeyen Saray rejimi, 
astarı yüzünden büyük büyümeyi ön plana çıkararak 
seçmen gözünde bir başarı öyküsü yazma çabasında 
ve bunu gerçekleştirmek için faiz indirimi niyetini 
gündemde tutuyor. Bu karar 23 Eylül’de uygulanırsa, 
şimdiden başlayan dolara yönelişin, dolarlaşmanın 
daha da hızlanması ve önemli türbülanslara yol açması; 
enflasyonu baş edilmez hale sokarak gelir dağılımını, 
yoksullaşmayı tırmandırması kaçınılmaz hale gelebilir.
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OTOBÜS-AĞIR VASITA YANGINLARI VE TRAFİK KAZALARINI/
CİNAYETLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN KAMUSAL ARAÇ TEKNİK 

DENETİMLERİ YAPILMALIDIR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, otobüs-ağır vasıta yangınları ve trafik kazaları hakkında 2 Eylül 2021 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Bilindiği üzere otobüs yangınları ve trafik kazaları önemli 
can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. Pandemi nede-
niyle uzun bir aradan sonra okullarda yüzyüze eğitimin 
başlaması itibarıyla, diğer sorunların yanında, servis araç-
larının güvenilirliği ve yolcu, öğrenci, sürücü, çalışan, gö-
revli güvenliği sorunları da kamuoyunca bilinmektedir. 
Bu sorunlardan hareketle, motorlu araçlar konusunda 
uzman faaliyetler yürüten, mevzuatlara göre tasarım ve 
üretiminde bulunan makina mühendisleri ve onların mes-
lek örgütü Makina Mühendisleri Odası (MMO) olarak bu 
ölümcül sorunları azaltmak için bazı teknik önerileri be-
lirtmeyi görev biliyoruz.

Öncelikle belirtmemiz gereken husus, araç teknik dene-
timlerinin kamusal bir görev olduğu ve piyasanın ya da 
kişilerin inisiyatifine bırakılamayacağıdır.

Son yıllarda artış gösteren otobüsler dahil ağır vasıta 
yangınlarındaki ana neden, merdiven altı servislerde ya-
pılan onaysız tadilat ve tamiratlardır. Bu sorunlar, yetki-
li servislerde ve AB’de 2018’den itibaren zorunlu olan 
2014/45/EC araç muayenesinde kullanılan OBD diyag-

nostik cihazlarıyla bulunabilir. Kök sebep ve acil önlem 
budur. Türkiye’de 2004 yılında (AB’de 1996 yılında ya-
yımlanan) 96/96/EC seviyesindeki araç muayene mevzu-
atımız, acilen AB’deki güncel seviyeye (2014/45/EC) yük-
seltilmelidir. Araçlarda yapılan manipulasyonlar ve çıkan 
yangınlar bu sayede önlenecektir. Ayrıca ağır taşıtlar için 
Almanya’daki SP gibi, ek bir teknik denetim yapılmalıdır. 
Örneğin Almanya’da ve AB ülkelerinin çoğunda otobüs-
ler yılda üç defa, kamyonlar yılda bir defa olmak üzere, 
araç muayene periyodunun dışında ve eğitilerek belge-
lendirilmiş makina mühendisleri tarafından ara denetime 
tabi tutulmaktadır. Ülkemizde de benzer bir düzenleme-
ye acil ihtiyaç bulunmaktadır.

Diğer yandan yürürlükte olan “Araçların İmal, Tadil ve 
Montajı Hakkında Yönetmelik”te tanımlanmış olan M2 
ve M3 kategorisi yani yolcu taşımaya yönelik sürücü dı-
şında sekizden fazla oturma yeri olan araçlarda zorunlu 
olan “Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri” periyodik 
olarak kontrol edilmeli ve sistemin etkinliğini sürdürüp 
sürdürmediği denetlenmelidir. Bu şekilde fren, direksi-
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yon, lastik, emisyon, egzoz gibi güvenlik sistemlerinde 
tip onayını düşürecek seviyede yanlış bakım, değişiklik 
veya manipülasyon yapılması önlenmelidir. Mevzuatta 
yukarıda belirtilen içerikte uluslararası  uygulamalara uy-
gun değişiklik acilen yapılmalıdır. Bu ilave teknik deneti-
mi Odamız yapmaya hazırdır. Ülkemizde bu yönde bir 
düzenleme ve uygulama hayata geçirilmediği müddetçe 
yangınlar, “kazalar” ve can kayıpları hep fazla olacaktır.

Yeri gelmişken belirtmek gerekir, otobüs-ağır vasıta araç 
filosu bulunan Belediyelerimizdeki araçların da ulusla-
rarası mevzuat ve standartlara uygun kamusal teknik 
denetime ihtiyacı vardır. Belediyelerin yükümlülüğünde 
bulunan servis araçlarının yıllık periyodik kontrolleri ye-
tersizdir ve bu konularda Belediyeler mevcut yönetmeli-
ğe ilave olarak detaylı periyodik teknik muayeneyi kendi 
mevzuatlarında değişiklik yaparak uygulayabilirler. Bu 
konularda ilgili tüm Belediyelere destek vermeye hazır 
olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

Bu hayati sorunların önlenmesi için, başta yetkililer ol-
mak üzere ilgili bütün tarafları bilim ve tekniğin kurallarını 
uygulamaya çağırıyor ve araçlara yönelik mutlaka kamu-
sal denetim yapılması gerektiğini hatırlatıyoruz.

Yukarıda dile getirdiklerimizle bağlantılı 
olarak aşağıdaki hususların da mutlaka yerine 
getirilmesi gerekir:

• Otobüs yangınları ve trafik kazaları/cinayetlerini ön-
lemek için ağır taşıtlara teknik güvenlik denetimi ya-
pılmalıdır.

• Araçların fren, balata, lastik, ön takım, elektrik sis-
temi, hidrolik sistemi, motor yağı, soğutma suyu se-
viyesi vb. konulardaki bakımları yetkili veya yetkin 
servislerde mutlaka yapılmalı ve kamusal denetime 
tabi olmalıdır.

• Araçların bakımları ancak Odalarınca belgelendiril-
miş teknik personel eliyle yetkili servislerce yapılmalı 
ve takip edilebilir olmalıdır. Hiçbir şekilde aracın tip 
onayını bozucu parça değişimi yapılmamalıdır.

• Şehir içi/şehir dışı yolcu taşımacılığından sorum-
lu yerel idareler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; 
Odamızın mesleki çalışmalarından, önerilerinden 
faydalanmalı; otobüs işletme ve bakım süreçlerinin 
denetlenmesi konusunda Odamızla işbirliği halinde 
olmalıdır.

• Türkiye genelinde AdBlue Emülatörü ithali, üretimi, 
satışı, montajı ve kullanımı önlenmelidir.

• 10 Numara yağ satışı ve ticari araçlarda kullanımı 
önlenmelidir.

• AdBlue Emülatörü takan, yakıt sistemini 10 Numara 
yağa göre değiştiren, EGR, DPF, SCR gibi sistemleri 
tadil ve/veya iptal eden merdiven altı atölyeler ka-
patılmalıdır.

• Otomatik Yangın Söndürme Sistemi(OYSS)’nin ge-
riye dönük takma zorunluluğu, Karayolu Trafik Yö-
netmeliği 1 Sayılı Cetvel (Araçlarda Bulundurulması 
Gereken Teçhizat ile Bunların Niteliklerini Gösteren 
Cetvel) içinde yayımlanmalıdır.

• TÜVTÜRK araç muayenesi, Yangın Algılama/Uyarı 
ve OYSS’nin takılı olduğunun belgelerini görmeden 
otobüs muayenesi yapmamalı, bu sistemlerin bulun-
maması Ağır Kusur (AK) olmalıdır.

• Toplu taşıma araçları için araç muayenesi acilen AB 
seviyesine çıkarılmalı ve ek teknik denetim getiril-
melidir.

• OYSS’nin ve Yangın Algılama/Uyarı sisteminin düz-
gün çalıştığı, üreticisinde veya servisinde ISO/IEC 
17020 sertifikalı Odamız üyesi mühendislerin gö-
zetiminde 3 ayda bir yapılacak ek teknik denetimle 
(TGD) güvence altına alınmalıdır.

Odamız bu süreç ve denetimlerin parçası olmaya hazır-
dır. Yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılarak; ticari araç-
ların periyodik bakım, enerji tasarrufu, sürücü eğitimi, 
güvenli bakım ve parça kullanımı gibi konularda MMO ta-
rafından eğitilerek sertifika almış “Araç Teknik Denetim 
Mühendisleri”ne denetim yetkisi verilmeli ve ticari araç-
lar iki muayene arasında en az üç kez özel olarak kamusal 
denetimden geçirilmelidir.

Ayrıca ifade etmek isteriz, halen süren salgın da gözetile-
rek, Odamızın da içinde yer aldığı İklimlendirme Teknik 
Kurulu’nun toplu taşıma araçları için yayımladığı teknik 
koşullar (KARAYOLU TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA 
PANDEMİ ÖNLEMLERİNİ görmek için tıklayınız) mutla-
ka yerine getirilmelidir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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BOTAŞ’IN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARI VE ELEKTRİK 
SANTRALLARINA SATILAN DOĞALGAZ FİYATLARINDA YAPTIĞI 

ARTIŞ, ELEKTRİK VE SANAYİ ÜRÜN FİYATLARINDA YENİ 
ZAMLAR GETİRECEKTİR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, 3 Eylül 2021 tarihinde “BOTAŞ’ın Büyük Sanayi 
Kuruluşları ve Elektrik Santrallarına Satılan Doğalgaz Fiyatlarında Yaptığı Artış, Elektrik ve Sanayi Ürün 
Fiyatlarında Yeni Zamlar Getirecektir” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Ülke ihtiyacının nerede ise tamamını ithal ettiğimiz do-
ğalgaz fiyatlarında dünya ölçeğinde ciddi artışlar yaşan-
maktadır. 2 Eylül 2021 akşamı açıklanan son fiyatlarla, 
büyük sanayi kuruluşları ve elektrik santrallarına % 15 
oranında zam yapılmıştır. Bu yıl içinde BOTAŞ, doğal-
gaz satış fiyatlarını konutlar ve küçük sanayi için % 17,8 
büyük sanayi için % 45, elektrik üretim santralları için 
% 67,5 oranında artırmıştır. Devam edecek bu artışlar 
başka yıkıcı sonuçlara da neden olacaktır. Maliyetlerinin 
arttığı gerekçesiyle sanayi kuruluşları ürettikleri ürünlerin 
fiyatlarına zam yapacaktır.

2019 Ocak–2021 Eylül döneminde BOTAŞ doğalgaz sa-
tış fiyatları ve artış oranları tabloda verilmiştir.

Tüketici Gruplarına Göre 2019 Ocak–2021 Eylül 
Döneminde BOTAŞ’ın Doğalgaz Satış Fiyatları

Elektrik üretiminde de durum vahimdir. 2020’de üreti-
len elektrik içinde doğalgaz yakıtlı santralların payı % 23 
iken, bu yılın ilk yedi ayında bu pay % 30’a yükselmiştir. 
Santralların doğalgaz alım fiyatlarındaki artışlar, üretim 
maliyetlerine doğrudan yansıyacaktır. Bu durum, Ekim 
ayında elektrik fiyatlarına yapılacağı söylenen yüksek 
oranda zammın da gerekçesi olacaktır.

Bu karanlık tablo karşısında, yönetimlerin aşağıda-
ki adımları atması gerektiğini söylüyoruz.

• Gelirleri, yaşamlarını insanca sürdürmelerine olanak 
vermeyen düşük gelirli yurttaşların, işsizlerin, salgın-
la yoğunlaşan ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalanla-
rın, işyerlerini kapatmak zorunda kalanların, orman 
yangını, su baskını vb. afetlerden mağdur olanların, 
kent ve kır yoksularının; elektrik, doğalgaz, su, ileti-
şim faturaları kamu tarafından karşılanmalıdır.

• Elektrik, doğalgaz, su, iletişim faturalarındaki tüm 
vergiler kaldırılmalı, konut aboneleri için KDV oranı 
% 1’e indirilmelidir.

• Enerji üretimi, iletimi, dağıtımı kamusal bir hizmet-
tir ve toplum yararı doğrultusunda kamu kuruluşları 
eliyle temin edilmelidir.

• Henüz yalnız yüzde üçünü değerlendirdiğimiz güne-
şe dayalı, dörtte birini kullandığımız karasal rüzgara 
dayalı ve tamamen atıl durumdaki deniz üstü rüzgara 
dayalı elektrik üretim potansiyelini, yerli mühendis-
lik, taahhüt ve imalat imkanlarıyla hızla değerlendire-
rek elektrik üretiminde fosil yakıtların ve dışa bağım-
lılığın payı düşürülmelidir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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ÜLKEMİZ VE HALKIMIZ GERİCİLİĞE VE FAŞİZME 
MAHKÛM DEĞİLDİR, BAŞKA BİR TÜRKİYE ÖZLEMİMİZ 

BASTIRILAMAYACAKTIR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 12 Eylül 1980 faşist darbesinin 41. yıldönümü nedeniyle bir basın 
açıklaması yaptı.

41 yıl önce yapılan 12 Eylül darbesi, IMF ile bağıtlanan 
24 Ocak ekonomi kararlarının ardından kapitalizmin 
neoliberal dönem uygulamalarına geçişi sağlayan, emek 
ve demokrasi karşıtı faşist bir darbe idi. Sonraki yıllar ve 
özellikle bugünkü iktidar döneminde, 12 Eylül faşizminin 
devamı ve doruğu olan bir süreç yaşanmıştır. 

Anayasa ve yüzlerce yasada, kamu idari yapısında, ka-
musal üretim, hizmetler ve denetimde, sınai ve tarımsal 
üretim yapısında, planlama-sanayileşme-kalkınma ve mü-
hendislik paradigmalarında yapılan değişiklikler, bugün 
her alanda görüldüğü üzere Türkiye’yi çok geriye götür-
müştür. Bugünkü sosyoekonomik politikalar ile meslek 
örgütleri, demokratik kitle örgütleri, basın ve toplumsal 
muhalefete yönelik baskı politikaları, 12 Eylül faşizminin 
hem devamı hem de yeni biçimlerle tepe noktası niteli-
ğindedir.

Kamunun sosyal nitelikleri ve ülkemizin büktün iktisadi 
sosyal kazanımlarının tasfiyesi ile eğitim, sağlık, enerji, 
ulaşım, kent-kır, imar vd. alanlarda gerçekleştirilen ne-
oliberal ve rantçı dönüşümler; laikliğin, hukukun, de-
mokrasinin tasfiyesi ile içiçe bir şekilde yürütülmüştür. 
12 Eylül’ün “Türk-İslam sentezi”, bügünkü siyasal İslamcı 
iktidarın adım adım güçlenmesine yol açan bir ana kaynak 

olmuş, sonuçta siyasal İslamcı bir rejim değişikliği yaşan-
mıştır. Giderek artan yolsuzluk, yozlaşma, kayırmacılık 
ve rant politikaları ülkemizi yoksullaştırmıştır. 

Sömürü ve esnek/güvencesiz çalışma biçimleri yoğunlaş-
mış, işsizlik-yoksulluk ve toplumsal bunalım koşullarına 
girilmiştir. Hemen herkes görüyor ki, ülkemiz ve halkı-
mızın bugünü karartıldığı gibi geleceğimiz de ipotek altına 
alınmak istenmekdir. Ancak bilinmeli ki haktan, haklıdan, 
hukuktan, adaletten, eşitlik ve özgürlükten, toplumsal re-
fahtan yana özlemler gelişmektedir. 

Ülkemiz ve halkımız karanlığa, gericiliğe, faşizme 
mahkûm değildir, başka bir Türkiye özleleri bastırıla-
mayacaktır. Mevcut durum bütün emek ve demokrasi 
güçlerinin önüne birlikte direnme, kaybedilen her şeyi 
daha üst boyutlarda yeniden kazanma ve yeni bir Türkiye 
için mücadele görevini koymuştur.  Toplumsal ihtiyaç-
lar doğrultusundaki kamucu politikaların hakim olduğu 
bağımsız, demokratik, laik, sanayileşmiş, kalkınmış, tam 
istihdamı sağlanmış adaletli bir Türkiye’ye ancak böylece 
ulaşabileceğiz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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ÜLKEMİZİ, HALKIMIZI, MESLEKLERİMİZİ VE 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZÜ KAMUCU TEMELDE SAVUNMAYA 

DEVAM EDECEĞİZ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü dolayısıyla “Ülkemizi, Halkımızı, Mesleklerimizi ve Örgütlülüğümüzü Kamucu Temelde 
Savunmaya Devam Edeceğiz” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Tarihimizde önemli bir yeri bulunan 19 Eylül 1979, 
TMMOB kararıyla onbir yıldan beri TMMOB Mühendis, 
Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü olarak anılmaktadır. 

Mühendis-mimar-şehir plancıları, 19 Eylül 1979 tarihin-
de TMMOB’nin çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi 
yaparak ekonomik demokratik sorunlarına dikkat çek-
mişlerdi.

1973-1980 döneminin TMMOB Başkanı Teoman Öztürk 
ve arkadaşlarının bizlere devrettiği mücadele geleneğinin 
bir parçası olan bu eylemden 42 yıl sonra mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılarının sorunları daha da artmıştır. 

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri, kamusal 
yarar yaklaşımının tasfiyesiyle birlikte itibarsızlaştırılmaya, 
değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. Mesleklerimiz; sana-
yisizleşme, tarımda gerileme, çarpık kentleşme-sağlıksız 
yapılaşma, enerji, maden, orman, su kaynakları dahil tüm 
yeraltı-yürüstü kaynaklarının talanının olumsuz etkilerine 
maruz kalmıştır. 

Mesleki denetim ve bilimsel–teknik kriterler, tüm alan-

larda devre dışı bırakılmaktadır. Esnek-güvencesiz ça-
lışma biçimleri, tüm emekçilerle birlikte üzerimizdeki 
sömürüyü artırmıştır. Kamuda liyakatın tasfiyesi nitelikli, 
birikimli işgücünü devre dışı bırakarak meslektaşlarımızı 
işlevsizleştirmektedir.

Meslek örgütlerimiz de saldırı altındadır. TMMOB ve 
Odalarımız, neoliberal dönüşüm programları ve iktidarın 
dizginsiz rant çıkarlarından dolayı uzun bir süreden beri 
iktidarın hedefindedir. 

İktidar, kamusal üretim, hizmet ve denetimi tamamen 
ortadan kaldırmanın, Anayasal dayanağı bulunan yetki-
lerimizi yok etmenin, özerk örgütlerimizi etkisizleştirme 
ve tasfiyenin peşindedir. Fakat mesleklerimize ve örgüt-
lerimize yönelik bu saldırı dalgasına karşı duruşumuz, 
1970’lerden günümüze uzanan mücadeleci geleneğimiz 
doğrultusunda sürecektir.

Meslek disiplinlerimiz ve örgütlerimize yönelik tasfiye 
çabaları ile ülke çapındaki piyasacı-rantçı politikaların 
ve toplumsal muhalefet üzerindeki baskıların arasındaki 
bağları yakından biliyoruz. 

Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, sosyal hukuk devle-
ti, adalet, eşitlik, özgürlük, barış, kardeşlik; kamucu 
politikalar temelinde planlama, sanayileşme, kalkın-
ma; kamusal yarar, kamusal hizmet, kamusal dene-
tim, tam istihdam ve güvenceli çalışma mücadelemiz 
bu bilinçle sürecektir. 

19 Eylül 1979 tarihindeki eylem zamanında ve 1973-
1980 döneminde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
olan Teoman Öztürk ve arkadaşlarını bu vesileyle 
bir kez daha sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Eylül 2021
Odamız tarafından yayınlanan “Sanayinin Sorunları ve Ana-
lizleri (73): “Büyüme kalitesiz: İş yok, aş yok!” başlıklı araştır-
ma raporu, Demir Çelik Store Dergisinde “Sanayide büyüme 
istihdam getirmedi” başlığıyla haber yapıldı.

03/11.09.2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Otobüs-Ağır Vasıta Yan-
gınları ve Trafik Kazalarını/Cinayetlerini Önlemek İçin Kamu-
sal Araç Teknik Denetimleri Yapılmalıdır” başlıklı açıklama, 
BirGün Gazetesinde “Trafik kazalarına karşı kamusal denetim 
şart” ve (11.09.2021) Ankara Sonsöz Gazetesinde “Kamusal 
araç teknik denetimleri şart” başlıklarıyla haber yapıldı. 

04/06.09.2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “BOTAŞ’ın Büyük Sa-
nayi Kuruluşları ve Elektrik Santrallarına Satılan Doğalgaz 
Fiyatlarında Yaptığı Artış, Elektrik ve Sanayi Ürün Fiyatla-
rında Yeni Zamlar Getirecektir” başlıklı açıklama, BirGün 
Gazetesinde “Yüzde 15’lik fiyat artışı yeni zamların haber-
cisi,” Evrensel Gazetesinde “Elektrikte fahiş zam kapıda,” 
Aydınlık Gazetesi’nde “MMO: Enerji üretimi devlet eliyle 
yapılmalı,” Milli Gazete’de “Bir sonraki zam konutlara mı?” 
Ankara Başkent Gazetesinde “Doğalgaz zammına tepki,” 
Gazete Pencere Gazetesinde “TMMOB: Sanayi doğalgazında 
fiyat artışı elektrik ve sanayi ürünlerine yeni zam demek” ve 
(06.09.2021) Yeniçağ Gazetesinde “Doğal gaz zammı fiyatla-
rı tetikleyecek” başlıklarıyla haber yapıldı.

16/17.09.2021
Odamız tarafından yayınlanan “Sanayinin Sorunları ve 
Analizleri (73): “Büyüme kalitesiz: İş yok, aş yok!” başlıklı 
araştırma raporu, BirGün Gazetesinde “Sarayın lüksü halkın 
sefaleti,” Evrensel Gazetesinde “Faiz indiriminin astarı yüzün-
den pahalı olur,”  Aydınlık Gazetesi’nde “Güçlü büyüme iş aş 
yaratmadı,” Yeniçağ Gazetesinde “Bu büyüme iş de aş da 
getirmedi,” Yeni Mesaj Gazetesinde “Büyüme iş ve aş ola-
rak yansımıyor,” Anayurt Gazetesinde “Büyümenin çalışana 
hayrı dokunmadı,”  (17.09.2021) Cumhuriyet Gazetesinde 
“Faiz kazanı kaynıyor” ve Gaziantep Sabah Gazetesi’nde 
“Temmuzda her 6 iş arayandan ancak 1’i iş bulabildi” başlık-
larıyla haber yapıldı.

17.09.2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı MMO Antalya Şube 
Eğitim Salonu’nun açılış töreni, Akdeniz’de Yeni Yüzyıl Gaze-
tesinde “Meslek içi eğitim için bilgisayarlı eğitim salonu,” 
Antalya Gündem ve Antalya Akdeniz Manşet Gazetelerin-
de “MMO’dan bilgisayarlı eğitim salonu,” Antalya Ekspres 
Gazetesi’nde “MMO’nun bilgisayarlı eğitim salonu açıldı,” Li-
der Gazetesinde “MMO’dan eğitime bilgisayarlı destek,” An-
talya İleri Gazetesinde “MMO eğitim salonu açıldı,” Hürriyet 
Akdeniz Gazetesinde “MMO’dan yeni nesil tasarım atağı” ve 
Antalya Körfez Gazetesinde “Eğitime destek” başlıklarıyla 
haber yapıldı.

01/28.09.2021
Odamız Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Türkiye 
Enerjide Nereye Gidiyor? Oda Raporu, Şafak Gazetesi Yazarı 
Ahmet Kızılyar’ın köşe yazısında “Elektrik dağıtım şirketle-
ri her nedense bir türlü zamma doymuyor,” (02.09.2021) 
Mardin Haber Gazetesinde “Ebru Günay elektriğe yapılan 
33 zammı Meclise taşıdı,” (06.09.2021) BirGün Gazetesinde 
“Faturanın 23 lirası şirketlere,” Cumhuriyet Gazetesinde “Her 
bir faturada yüzde 23 destek yükü var,” Sözcü Gazetesinde 
“Destek ödemeleri iki kattan fazla arttı,” (07.09.2021) Anka-
ra Sonsöz Gazetesinde “Akın: Elektrik faturasının yüzde 23’ü 
şirketlere gidiyor,” Karadeniz’de Son Nokta Gazetesinde “Fa-
turadaki bedeller kaldırılsın,” Gaziantep Sabah Gazetesi’nde 
“Özel şirketlere verilen destek faturayla vatandaşa yükleti-
liyor,” Taka Gazetesinde “Fatura tepkisi,” Siirt Gazetesinde 
“100 liralık elektrik faturasının 23 lirası şirketlere ödeniyor,” 
Trabzon Kuzey Ekspres Gazetesinde “Faturadaki o bedeller 
kaldırılsın,” (10.09.2021) Büyükliman Postası Gazetesinde 
“Milletvekili Örs’ten elektrik faturası tepkisi,” (13.09.2021)  
Kent Yaşam Gazetesinde “Vatandaş şirketlere çalışıyor,” 
(25.09.2021) Yeni Haber Gazetesinde  “Vatandaşın malları 
borçlarına karşılık satılıyor,” (27.09.2021) Akşam Haberle-
ri Gazetesi’nde “Borç batağındayız” ve (28.09.2021) Bizim 
Sakarya Gazetesinde “CHP: KDV yüzde 1 olsun” başlıklarıyla 
haber yapıldı.
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4 Eylül  2021 Milli Gazete 4 Eylül  2021 Evrensel

6 Eylül  2021 Cumhuriyet

3 Eylül  2021 BirGün

16 Eylül  2021 Anayurt
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Eylül 2021'de Eğitimlere Katılım
Eylül ayı boyunca düzenlenen Eğitimlere 518 kişi katıldı.

EĞİTİM ADI ŞUBE
KATILIMCI 

SAYISI

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ

BURSA 16
ADANA 28
İZMİR 28

TRABZON 30
İSTANBUL 24
İSTANBUL 27

BURSA 10
ANKARA 20
ANKARA 29

GAZİANTEP 14
DİYARBAKIR 5

ADANA 24

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN)

ANTALYA 20
MERSİN 18
İZMİR 14

İSTANBUL 18
DENİZLİ 20

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA 
DÖNÜŞÜMÜ

DENİZLİ 14
İZMİR 8

MEKANİK TESİSAT
ANKARA 20

İSTANBUL 12
MERSİN 16

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU İZMİR 20
ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ ESKİŞEHİR 13

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
İSTANBUL 17

ADANA 20

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
ADANA 22
İZMİR 11
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Ekim 2021 Eğitimleri Programı
Ekim ayı eğitim programı aşağıda yer almaktadır. 

EĞİTİM ADI ŞUBE
EĞİTİM 
TARİHİ

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ

İZMİR 05-06.10.2021
İZMİR 12-13.10.2021

ADANA 09-10.10.2021
ADANA 16-17.10.2021

KOCAELİ 14-15.10.2021
TRABZON 13-14.10.2021
TRABZON 18-19-.10.2021
İSTANBUL 14-15.10.2021
İSTANBUL 23-24.10.2021

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) BURSA 08-10.10.2021

MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
DİYARBAKIR 04-10.10.2021

İZMİR 04-10.10.2021

MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ
MERSİN 11-16.10.2021

ANKARA 18-29.10.2021
HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU DENİZLİ 19-20.10.2021
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA 

DÖNÜŞÜMÜ İZMİR 07-10.10.2021

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
DENİZLİ 04-06.10.2021
KOCAELİ 19-21.10.2021

HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU DENİZLİ 22-24.10.2021
BASINÇLI HAVA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU ANKARA 23-25.10.2021

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ
ANKARA 25-28.10.2021

ESKİŞEHİR 15-18.10.2021
İSTANBUL 07-10.10.2021

  
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI KURSU

ADANA 04-07.10.2021
ANKARA 18-21.10.2021

ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
ANKARA 15-17.10.2021
BURSA 25-27.10.2021

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
İSTANBUL 01-03.10.2021

İZMİR 18-20.10.2021
DENİZLİ 07-09.10.2021
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12 EYLÜL KARANLIĞI TEK ADAM REJİMİYLE 
HÜKMÜNÜ SÜRDÜRÜYOR!

Ülkemizin en karanlık dönemlerinden birisi olan 12 Eylül 1980 Darbesi’nin 41. yılında, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

Ülke tarihimizin en karanlık dönemlerinden biri olan ve 
toplumsal-siyasal yaşantımızda büyük bir yıkıma neden 
olan 12 Eylül Darbesi’nin 41. yılındayız. Parlamenter de-
mokrasiyi askıya alan, toplumsal muhalefeti şiddetle bas-
tıran, en temel demokratik hak ve özgürlükleri ortadan 
kaldıran, ülkemizin üzerine bir karabasan gibi çöken 12 
Eylül Darbesi’ni ve darbecileri bir kez daha kınıyoruz.

Ne yazık ki, 12 Eylül Darbesi, geride bırakılmış ve so-
rumlularıyla hesaplaşılmış bir geçmiş tarih değildir. 12 
Eylül Darbesi, ideolojisi ve uygulamalarıyla hayatlarımız-
daki etkisini devam ettiren bir gerçeklik olarak varlığını 
hissettirmeye devam etmektedir.

Bugün yaşadığımız tek adam rejimi, yönetim anlayışından 
ekonomi politikalarına, dünya görüşünden baskıcı uygu-
lamalarına kadar her alanda 12 Eylül Darbesi’nin miras-
çısıdır.

Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizin te-
melinde, 12 Eylül Darbesi sonrası uygulanan neoliberal 
politikaları yatmaktadır. 41 yıldan bu yana iktidarda bu-
lunan siyasi partilerin birbiriyle yarışırcasına gerçekleştir-
diği özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamaları, ülkemizi 
bitmek bilmeyen bir kriz döngüsüne sokmuştur.

12 Eylül Darbesi’yle birlikte bir devlet politikası haline 
getirilen Türk-İslam Sentezi anlayışının sonucu uygula-
nan gerici, mezhepçi, laiklik karşıtı ve şovenist politikalar, 
toplumumuzu derin bir ayrışma ve çatışma ile yüz yüze 
bırakmıştır.

Toplumsal muhalefeti sindirmeye çalışan, özgür basını 
yok eden, akademisyenleri susturan, emek-meslek ör-
gütlerini etkisizleştiren baskı ve şiddet politikalarının her 
geçen gün artarak sürmesi, 12 Eylül geleneğinin ne denli 
canlı olduğunu göstermektedir.

Bir kez daha altını çizmek isteriz ki: Güçler ayrılığının or-
tadan kaldırıldığı, parlamentonun etkisizleştirildiği, huku-
kun yok sayıldığı, laikliğin ayaklar altına alındığı bugünün 
tek adam rejimi, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin ürünü ve en 
yüksek aşamasıdır!

12 Eylül’de temelleri atılan ekonomide neoliberal, top-
lumsal yaşamda muhafazakâr, siyasette otoriter yönetim 
anlayışı tek adam rejimi altında kurumsal ve anayasal bir 
nitelik kazanmıştır.

12 Eylül Darbesi’nin yarattığı acıların ve toplumsal sonuç-
ların ortadan kalkması, 12 Eylül uygulamalarının tümüyle 
ortadan kaldırılmasıyla, tek adam rejiminin sona erme-
siyle mümkündür. Ülkemizin üzerine derin bir kâbus gibi 
çöken 12 Eylül karanlığıyla ve onun en yüksek aşaması 
olan tek adam rejimiyle mücadele etmeye devam edeceğiz!

Gelecek nesillerimizi 12 Eylül Darbesi’nin gölgesinde de-
ğil, eşit, özgür ve demokratik bir ülkede yaşatacağız!

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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TMMOB HEYETİ ORMAN YANGINLARININ YAŞANDIĞI 
BÖLGEDE İNCELEME VE ZİYARETLERDE BULUNDU

Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Başkan Emin Koramaz, bağlı Oda Başkanları ve İl Koordinasyon Kurulu 
üyelerinin de bulunduğu TMMOB Heyeti, yaz aylarında yaşanan yangınlar nedeniyle orman alanlarında büyük 
kayıplar yaşayan bölgeleri ziyaret etti.

İlk olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret 
eden TMMOB Heyeti, yaşanan kayıplar nedeniyle baş-
sağlığı dileyerek, bölgedeki duruma ilişkin fikir alışverişin-
de bulundu. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz ziyarette, yangınlarla ve diğer afetlerle mücadele 
için risk yönetiminin önemine vurgu yaparak, bu alanda 
TMMOB ve Bağlı odalarının Yerel yönetimlerle ortak ça-
lışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bölgedeki çalışmalarını 2 gün boyunca sürdüren TMMOB 
Heyeti, Bodrum Belediye Başkanlığının ardından Milas 
Belediye Başkanını ve Muğla Büyükşehir Belediye Başka-
nını da ziyaret ederek bölgedeki güncel durum ve ortak 
yürütülecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bu-
lundu.

Milas’a bağlı İkizköy’de Temmuz ayından bu yana devam 
eden Akbelen Ormanı Çadır Nöbeti’ni de ziyaret eden 
Heyet, ayrıca Bodrum, Milas ve Muğla İl Koordinasyon 
Kurulları ve bu kentlerde buluna şube yönetimleri ile 
toplantılar gerçekleştirdi.

TMMOB Heyetinde şu isimler bulunuyor: 

Emin Koramaz TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı, Sel-
çuk Uluata TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı, Dersim 
Gül TMMOB Genel Sekreteri, Hüsnü Meydan TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi, Orhan Sarıaltun TMMOB Yöne-
tim Kurulu Üyesi, Ülkü Karaalioğlu TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi, Ayşegül Akıncı Yüksel TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi, Özden Güngör TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi, Ufuk Ataç TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, Halil 
Gezer TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, Ali Uğurlu Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Faruk İlgün 
Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı, 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener, Arife Kurtoğlu Makina Mühen-
disleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Levent Darı İnşaat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Oğuz Develi 
Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Yedek Üyesi.
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42. YILINDA 19 EYLÜL 1979 İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ SELAMLIYOR 
TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA 

GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi’nin 42. yıldönümü olan 
“Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkma irademizin en 
görkemli dışavurumu olan 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eyle-
mimizi kırk ikinci yıldönümünde bir kez daha selamlıyor, 
19 Eylül’ün mirasını yaşatmak için ilan ettiğimiz “TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü”nü 
kutluyoruz. Kırk iki yıl önce tüm ülkede etkisini gösteren 
ekonomik kriz karşısında mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının yaşadığı hak kayıplarını ve ücret adaletsizliklerini 
protesto etmek için gerçekleştirilen iş bırakma eylemi, tek-
nik elemanların üretimden gelen gücünü en açık biçimiyle 
ortaya sermiştir. 

TMMOB’nin çağrısıyla gerçekleştirilen eylem, maden 
ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, 
kamu kurumlarından limanlara kadar pek çok iş yerinde 
üretimin durmasını sağlamış, teknik elemanların yaşadıkları 
sorunlara dikkat çekilmesi sağlanmıştır. 

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

DEĞİŞMEYEN SORUNLAR  

Ülkemizde son dönemlerde birbiri ardına yaşanan büyük 
felaketler, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmet-
lerinin ve bu alanda emek veren meslektaşlarımızın top-
lumsal önemini bir kez daha göstermiştir. Buna rağmen, 
siyasi iktidarın mesleğimizi önemsizleştirme, emeğimizi 
değersizleştirme çabaları sistematik olarak devam etmek-
tedir. Bu sistematik çabalar nedeniyle mühendis, mimar ve 
şehir plancıları gerek kamuda gerekse özel sektörde kötü 
çalışma koşulları altında, yetersiz ücretlerle çalışmaya de-
vam etmektedir. 

İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, öz-
lük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan tüm 
kesimlerin olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir plancı-
larının öncelikli sorunlarıdır. İçinde bulunduğumuz derin 

ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçi-
nen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını 
zorlaştırmaktadır.  

Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının bugün 
karşı karşıya olduğu sorunlar sadece ekonomik sıkıntılar 
değildir. Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam rejimi 
altında emeğimiz değersizleşirken, özlük haklarımız da gi-
derek budanmaktadır. Gerek kamuda gerek özel sektörde 
her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmet-
lerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme 
işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız giderek daha zor ko-
şullarda çalışmaktadır. 

“Parti Devleti” anlayışıyla yönetilen kamu kurumlarında ça-
lışan meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, 
düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, 
düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Gü-
vencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, ata-
malarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-
keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin 
iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir. Yandaş 
konfederasyonla imzalanan toplu sözleşmeler, şaibeli enf-
lasyon rakamlarıyla birleşince kamu emekçilerinin her ge-
çen gün daha da yoksullaşmasına neden olmaktadır. 

MESLEĞİMİZİ VE TOPLUMU KORUYACAĞIZ 

Diğer tüm idari alanlarda olduğu gibi meslek alanımızla ilgili 
de bir gecede yapılan, bilime aykırı, keyfi düzenlemeler, 
halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
hizmeti almasını engellemektedir. Bu durumun toplumu-
muza maliyeti daha büyük felaketler, daha güvensiz yapılar, 
daha fazla yıkım ve daha çarpık bir kentleşme olmaktadır.  

Bilimi, tekniği ve yaratıcı fikirleri sistematik olarak değer-
sizleştiren bu politikalar ülkemizin geleceğini tehdit etmek-
tedir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak 
ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini 
korumak demektir. TMMOB olarak salgın koşullarında 
derinleşen ekonomik kriz ve siyasi iktidarın artan baskı-
ları karşısında mesleğimizi, meslektaşlarımızın çıkarlarını 
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ve meslek örgütlerimizi korumak için mücadele ediyoruz. 
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çı-
karlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini koru-
mak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun 
ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. 
Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip 
çıkarken ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de 
sahip çıkıyoruz. 

TEMEL TALEPLERİMİZ 

Ülkemizdeki her projenin, her çalışmanın planlanmasından 
yaşama geçirilmesine kadar sorumluluklar üstlenen denet-
leyen, ülke sanayisinin, tarımının, madenciliğinin, ormancı-
lığının ve üretiminin temel unsuru olan, teknik ve bilimsel 
temelde yürüttükleri çalışmalarla, ülkemizin kalkınması 
açısından vazgeçilmez bir yere sahip olan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının sorunlarının aşılması için: 

• İktidarın dayattığı gerici dalga karşısında eğitim ku-
rumları güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkemizin en büyük 
ihtiyacı olan tasarım, üretim, planlı kalkınma süreçle-
rinde doğudan görev üstlenecek genç meslektaşları-
mızdır. Meslektaşlarımızın üniversitede aldıkları eğiti-
min niteliğini yükseltilmelidir. 

• Mesleğimizin itibarının düşürülmesine üniversitede 
başlanmaktadır. ÖSYM tarafından açıklanan yerleştir-
me verilerine göre mühendislik, mimarlık ve planlama 
bölümlerinin doluluk oranları %80 bandında kalmış-
tır. Eğitim; üretim, yatırım ve istihdam planlamasından 
kopmadan yeniden örgütlenmelidir.  

• Tüm çalışanlara sendikalaşma, güvenceli çalışma, gü-
venceli iş, toplu sözleşme hakları sağlanmalıdır. 

• Her alanda olduğu gibi planlamadan yoksun bir şekilde 
uygulanan istihdam politikaları, ülkemizin ihtiyaçlarını 
karşılamakta yetersiz, yetişmiş nitelikli genç teknik 
elemanların istihdam edilmesinde başarısızdır. Altyapı 
eksiklikleri, öğretim kadrosu yetersizlikleri, öğrenci 
niteliklerinde meydana gelen düşüşler, müfredatın 
niteliği ve işlevselliği, üniversiteler arası birliktelik, 
akreditasyon, denklik, yeterlilik, eğitimin kalitesi gibi 
sorunlar bir an evvel giderilmelidir. 

• Kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının ek göstergeleri ayrımsız 
4800-6400 arasında yükseltilmelidir. 

• Kamuda sözleşmeli personel uygulaması ve kapsam 
dışı personel statüsü kaldırılmalı, kamudaki teknik 

personel ihtiyacının giderilmesi için kamuda atama 
bekleyen binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı-
nın istihdamı sağlanmalıdır. 

• Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel Hiz-
met Tazminatının tavan oranı arttırılarak en az %260 
olmalıdır ve bu oran emekli aylık ücretlerine de yan-
sıtılmalıdır.  

• Fabrikada, ofiste, sahada ve şantiyede cinsiyet ayrım-
cılığı ve mobbing engellenmelidir. 

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüm çalışanların ve tüm mes-
lektaşlarımızın hakkıdır, iş cinayetlerinin ve iş kazaları-
nın önüne geçilmelidir. 

• Mesleklerimizin temellerinin aşındırılması, toplumla 
arasındaki bağın kesilmesi, mesleklerimizin kamusal 
özelliklerinin ortadan kaldırılması kabul edilemez. 

• Ülke sanayisi ve tarımını bitiren, meslek alanlarını yok 
eden ranta dayalı ekonomi politikaları terkedilmeli; 
üretime, sanayileşmeye, kalkınmaya dayalı ekonomi 
politikaları benimsenmelidir. 

• Hem toplum kesimlerinin hem de meslektaşlar ara-
sındaki gelir adaletsizliği ortadan kaldırılmalı, herkese 
insanca yaşayabileceği temel ücret hakkı tanınmalıdır. 

• Meslek alanları geliştirilerek,  istihdam üretime dayalı 
olarak artırılmalı ve işsizlik azaltılmalıdır. 

• Ülke düzeyinde insani yaşam koşullarına uygun asgari 
ücret, kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı tüm çalışan-
lara, ayrım gözetmeksizin tanınmalıdır. 

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin gelece-
ğini tehdit eden uygulamalar karşısında sessiz kalmayaca-
ğız. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan 
yanan kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. 
Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu 
çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana 
tavrını korumaya devam edeceğiz.  

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

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!  Yaşasın Mücadelemiz! 

 
Emin KORAMAZ 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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“BARINAMIYORUZ!” DİYEN GENÇLER SOKAKLARDA! 
BARINMA KRİZİ DERHAL ÇÖZÜLMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, iktidarın çözümsüz bıraktığı ve öğrencilerin sokaklarda 
kalmasına neden olan yurt sorunu ile ilgili olarak 25 Eylül 2021 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Covid-19 salgını sebebiyle 1,5 yıldır uzaktan ilerleyen eği-
timde yeniden yüz yüze sisteme geçilmesi sürecin tama-
mında olduğu gibi plansızlık, düzensizlik ve belirsizliklerle 
gerçekleşmiştir. Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte 
şehir değiştirmek durumunda kalan üniversite gençliği, 
yurt kapasitelerinin yetersizliği, özel yurtların pahalılığı ve 
ev kiraların karşılanamaz derecede artması ile birlikte bir 
barınma krizinin ortasında bırakılmıştır. Halkın sağlığını, 
temel hak ve ihtiyaçlarını rant ve gerici politikaları uğruna 
hiçe sayan iktidar, bugün yaşanan barınma krizinin de bi-
rincil derecede sorumlusudur.

Uzunca bir süredir derinleşen ekonomik krize Covid-19 
salgının eklediği zorluklarla birlikte artan yoksulluk, iş-
sizlik ve güvencesizlik koşullarında yaşama mücadelesi 
veren halk, bugün de en temel haklarında biri olan ba-
rınma hakkına erişemez haldedir. Barınma ve beslenme 
gibi temel meselelere çözüm getirilmeden alınan yüz 
yüze eğitim kararı, zaten ekonomik zorluklarla boğuşan 
gençleri altından kalkamayacakları bir krizle baş başa 
bırakmıştır. Özellikle büyük şehirlerde okuyan gençler, 
ev ve yurt kiralarındaki olağanüstü artışlar sebebiyle ke-
limenin tam anlamıyla sokakta kalmaya zorlanmaktadır. 
Üstelik, kira bedellerinin pahalılığı adeta fırsat bilinerek 
tarikat ve cemaatlerin görece daha ucuz olan barınma 
imkanlarının önü açılmakta, gerici unsurların üniversite-
lerde örgütlenmesi için zemin hazırlanmaktadır. Yoksul 
halkın ihtiyaçlarını görmezden gelen, sorunları çözmek-
tense derinleşmesi için politikalar üreten iktidar, bugün 
yaşanan barınma krizinin ve yaşama imkanlarının tek tek 
yok olmasının baş sorumlusudur.

Kredi Yurtlar Kurumu’nun öğrencilere geçinebilmeleri 
için sağladığını iddia ettiği 650 TL, tüm bu tablo içinde 
komik bir rakamdır. Bursun barınma, beslenme, ulaşım 
masraflarını karşılamadığı, hiçbir soruna çözüm olmadığı 
açıktır. Üstelik bursu alamayan çoğunluktaki öğrenciler, 
“kredi” adı altında borçlandırılmaktadır. 

Yurt ücretlerinin aylık yaklaşık 1.500-4.000 TL, 1+0 
odaların 1.200 TL’nin altında olmadığı bir ekonomik 
dönemde, bu miktarla bir de övünen, sarayından utan-
madan tasarruf çağrısında bulunan iktidar, halkın verdiği 

yaşam mücadelesinden görmezden gelmekte, kendince 
göz boyamaya çalışmaktadır.

Öğrenciler kapasiteleri ve sayıları yetersiz olduğu için 
devlet yurtlarına erişemezken, diğer yanda milyonlarca 
lira saraylara, yazlıklara akıtılmaktadır. Ayrıca Belediye-
ler eliyle çeşitli imar durumu değişiklikleriyle tarikat ve 
cemaat yurtlarının kapasiteleri artırılmakta, barınma ihti-
yacı ticari bir alana dönüştürülürken aynı zamanda gerici 
politikaların aracı haline getirilmektedir.

Bugün “Barınamıyoruz!” diyerek hakları için sokaklarda, 
parklarda sabahlayan üniversiteli gençlerin barınma soru-
nunu çözmek için acilen yurt imkanları genişletilmelidir. 
Öğrencilerin en güncel ve en acil talebi olan barınma hak-
kı sağlanmalıdır. Bunun için yurt kapasiteleri artırılmalı, 
yurtların yaşama standartları iyileştirilmelidir. Barınma 
krizi İslamcı politikaların aracı olmaktan çıkarılmalıdır. 
Yurtlar ücretsiz olmalıdır. Yüksek kira bedellerini kont-
rol edecek düzenlemeler getirilmelidir. Ulaşım zamları 
geri çekilmeli, öğrenciler ulaşım hizmetlerinden ücretsiz 
faydalanabilmelidir.

Demokratik, özerk ve bilimsel bir eğitim mücadelesini 
büyüten, tüm bu yaşamsal taleplerini sokaklara çıkarak, 
parklarda sabahlayarak dile getiren gençlerin yanındayız 
ve her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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G ü n c e

Eylül 
2021

Günce

1 Eylül Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

2 Eylül Perşembe
Oda Başkanı Yunus Yener, otobüs-ağır vasıta yangın-
ları ve trafik kazaları hakkında bir basın açıklaması yaptı.

3 Eylül Cuma
Oda Başkanı Yunus Yener, “BOTAŞ’ın Büyük Sanayi 
Kuruluşları ve Elektrik Santrallarına Satılan Doğalgaz Fi-
yatlarında Yaptığı Artış, Elektrik ve Sanayi Ürün Fiyatla-
rında Yeni Zamlar Getirecektir” başlıklı bir basın açıkla-
ması yaptı.

7 Eylül Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

11 Eylül Cumartesi
Oda Başkanı Yunus Yener, 12 Eylül 1980 faşist darbe-
sinin 41. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

14 Eylül Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

15 Eylül Çarşamba
Odamızın, her ay hazırladığı sanayinin sorunları bülte-
ninin 73’ncüsü yayımlandı.
16 Eylül Perşembe
TMMOB Heyeti, Milas Akbelen Ormanı’nda kurulmak 
istenen linyit ocağına karşı direnen İkizköy'de basın açık-
laması gerçekleştirerek, direnişe yerinde destek verdi. 
Oda Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu üyesi 
Arife Kurtoğlu katıldı.

17 Eylül Cuma
TMMOB Heyeti, Milas Belediye Başkanlığını ve Antal-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret 
etti. Oda Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu 
üyesi Arife Kurtoğlu katıldı.

18 Eylül Cumartesi
Oda Başkanı Yunus Yener, TMMOB Mühendis, Mi-
mar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla “Ülke-
mizi, Halkımızı, Mesleklerimizi ve Örgütlülüğümüzü Ka-
mucu Temelde Savunmaya Devam Edeceğiz” başlıklı bir 
basın açıklaması yaptı.

19 Eylül Pazar
TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü’nde TMMOB'nin örgütlü olduğu İl Ko-
ordinasyon Kurulları aracılığıyla çeşitli etkinliklerle ülke 
ve meslek sorunlarına dikkat çekilerek 19 Eylül 1979'un 
42. yılını kutladı.

21 Eylül Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Meriç Sapçı ve Baş-
kan Yardımcısı Tamer Şenyuva, Odamızı ziyaret ederek, 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ile görüştü.

24 Eylül Cuma
İzmir Şubemiz tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen İz-
mir Rüzgâr Sempozyumu, 23-24 Eylül 2021 tarihlerinde 
gerçekleştirildi.

26 Eylül Pazar
MMO Ankara Şube komisyonları ODTÜ Vişnelik 
Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kah-
valtıya, Oda Yönetim Kurulu Sekreter üyesi Elif Öztürk 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alp Yılmaz da katıldı.

28 Eylül Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

29 Eylül Çarşamba
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Oda Denetlemesi gerçekleştirildi.

30 Eylül Perşembe
Eskişehir Şubemiz tarafından her yıl düzenlenen ve 
meslekte 25., 40. 50. ve 60. yılları dolduran meslektaşla-
rımıza Odamızın 67. Kuruluş Yılı Plaket Töreni ES Bahçe  
Davet Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener de katıldı.
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilen-
dirilmesi için 27-28 Eylül 2021 ve 29-30 Eylül 2021 tarih-
lerinde Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolü Muayene 
Personeli Vasıflandırma Eğitimi yapıldı.
İzmir Yangın ve Deprem Sempozyumuna Oda Sayma-
nı Bedri Tekin katıldı.





kaynak teknolojisi uygulamalarında sayısal, 
mobil teknoloji ve uzaktan yönetim

kaynaklı imalat alanlarında İSG uygulamaları

tahribatsız muayene alanındaki gelişmeler, 
yeni uygulamalar ve etkin örgütlenme faaliyetleri

endüstri 4.0 ve ilgili kaynak teknolojileri 
uygulamaları
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