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Sunuş

SESİMİZ YİNE GÜR ÇIKACAK, MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Hatırlanacaktır, 16 Nisan 2017 tarihindeki Anayasa 
değişikliği referandumuna yönelik olarak TMMOB 
Danışma Kurulu ve Genel Kurulunda “yurttaşlık so-
rumluluklarımızın ve kamusal, toplumsal sorumlu-
luklarımızın bir gereği olarak, referandumda ‘Hayır’ 
tutumunun benimsenmesi tam bir görüş ve oy birli-
ğiyle” karar altına alınmış ve etkin bir kampanya yü-
rütülmüştü. Bu kampanya üzerine TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz’a idari para cezası ve-
rilmiş, yapılan itiraz da reddedilmişti. TMMOB’nin aç-
tığı karşı davada Anayasa Mahkemesi Birliğimizi haklı 
buldu, TMMOB’nin referandum ve seçimlerde görüş 
bildirmesinin yasaklanamayacağı, seçim dönemlerinde 
siyasi partiler dışındaki kişi ve kurumların da propa-
ganda yapabileceği belirtildi. TMMOB ve Odalarımızın 
iktidar eliyle yürütülen rant talanına ve antidemokratik 
yönetim tarzını yerleştirme çabalarına karşı mücade-
lesinin engellenemeyeceğinin Anayasal bir ifadesi olan 
bu karar, mücadelemizin meşruluğunu bir kez daha 
doğrulamıştır. 

12 Eylül 1980 darbesinin 42. yıldönümü dolayısıyla 
yaptığımız “12 Eylül Faşizmi Sürüyor!” başlıklı açıkla-
mada belirttiğimiz üzere yürütmeyi güçlendirip kuv-
vetler ayrılığını tamamen yok eden 2017 Anayasa de-
ğişikliği referandumu ile 12 Eylül’ün antidemokratik 
felsefesi mevcut iktidarda doruğuna varmıştır. Ancak 
halkımızın, emek ve demokrasi güçlerinin faşizm ve 
gericiliğe karşı mücadelesi hiç dinmedi. Mevcut du-
rum, bütün emek ve demokrasi güçlerinin önüne bir-
likte direnme, kaybedilen her şeyi daha üst boyutlarda 
yeniden kazanma, emeğin ve bilimin aydınlatacağı baş-
ka bir Türkiye için mücadele görevini koymuştur. Bu 
nedenle sesimiz yine olabildiğince gür çıkacak, müca-
delemiz kesintisizce sürecektir.

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin yıldönümü 
vesilesiyle, o büyük depremden dersler çıkarılmadığını 
belirttik ve “Kamusal Mesleki Denetim, Yeterlilik, Eği-
tim ve Belgelendirmeye Dayalı Yeni Bir Yapı Üretim 
ve Denetimi Modeli Benimsenmelidir” dedik. 

Ülkemizin dışa bağımlılık alanlarının ve hayat pahalılığı-
nın ilk sıralarında yer alan enerji konusundaki gerçek-

leri açıklamaya devam ediyoruz. Geçen ay yaptığımız 
“Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi/İnşaatı Ülkemiz 
Çıkarlarına Aykırıdır, İptal Edilmelidir” başlıklı açıkla-
mamızın ardından yeni enerji zamları üzerine “Elektrik 
ve Doğalgaz Zamları Enflasyonu Daha da Körükleye-
cek, Yüksek Faturalar Yurttaşların Belini Bükecektir” 
başlıklı açıklama ile halkımızın acil ihtiyaçları doğrul-
tusunda atılması gereken adımları ifade ettik. Aynı 
günlerde “Türkiye’nin Enerji Görünümü 2022 Oda 
Raporu”nu yayımladık. 

Toplu ölümlere de yol açan sorunlu trafik ve ulaşım 
politikaları üzerine, “Trafik Güvenliği Politikalarındaki 
Sorunlar ve Mevzuatı Düzenleme İhtiyaçları Devam 
Ediyor/Kazalar Esasen Yanlış Ulaşım Politikaları, İh-
maller ve Denetim Yetersizlikleri Nedeniyle Olmak-
tadır” açıklamasını yaptık. Ardından kangren haline 
gelmiş bir diğer sorun hakkında, “Okul Servis Araçları 
Yönetmeliği Acilen Düzeltilmelidir/Korsan ve Dene-
timsiz Okul Servisleri Öğrencilerin Yaşamını Çalma-
sın!” başlıklı açıklamayı yaptık. 

Emperyalizme karşı bağımsızlığımızın ve Cumhuriye-
tin ilanının yolunu açan Büyük Zafer ve 1 Eylül Dün-
ya Barış Günü dolayısıyla da “30 Ağustos Zaferi Kutlu 
Olsun/Acil İhtiyaç: Ülkede, Bölgede, Dünyada Barış!” 
dedik. 

Meslektaş adayları öğrenci üyelerimizle geleceğe bir-
likte yürüyüşümüz devam ediyor. Covid-19 pandemisi 
nedeniyle iki yıl yapamadığımız Öğrenci Üye Kampla-
rının dokuzuncusunu 28 Ağustos–3 Eylül tarihleri ara-
sında başarılı bir şekilde düzenledik. 

Şimdi önümüzde, Ekim ayında başlayacak olan 49. 
Dönem etkinlikleri var. 13-15 Ekim tarihlerinde 
Kayseri’de yapılacak olan Savunma Sanayi Sempoz-
yumu ve 20-22 Ekim tarihlerinde Denizli’de yapılacak 
olan X. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi’nde 
buluşmak üzere esenlik dileklerimizi iletiyoruz. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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EİM MEDAK 49. DÖNEM 1.TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
49. Dönem Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK) belirleme toplantısı 13 
Ağustos 2022 tarihinde 48. Dönem EİM MEDAK üyeleri ve 49. Dönem Şube EİM MDK temsilcilerinin katılımı 
ile online olarak gerçekleştirildi.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’ in konuşması 
ile açılan toplantıda katılımcılar söz alarak komisyonun 
48. Dönem çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde 
bulunarak 49. Dönem için beklentilerini ilettiler.

İsim önerilerinin alınmasının ardından belirlenen 14 aday 
üye ismi EİM MEDAK’ı oluşturmak için ataması yapılmak 
üzere Oda Yönetim Kuruluna iletildi.

Toplantıya Katılanlar
Yunus Yener   Merkez
Mualla Özgür Özkan  Merkez
Fadime Gökkütük  Merkez
H. Cem Şavur   Merkez
Nuşin Uncu   Adana
Tülay Yener   Ankara
Çağri Coşkun   Ankara
Duygu Alkış   Antalya
Ergin Polat   Bursa

Özay Karagöz   Denizli
Mehmet Baran Yavuz  Diyarbakir
E. Pınar Keskin   Edirne
Ezgi Aktar Demirtaş  Eskişehir
Mehmet Demir   Gaziantep
Ali Can Özalp   İstanbul
Çiğdem Kadaifçi Yanmaz  İstanbul
Ercan Adaşlık   Kocaeli
Dolunay Sarı  Konya

TEZ-KOOP-İŞ İLE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

Odamız ile Tez-Koop-İş arasında 2022 yılı ikinci 6 ayı için 
geçerli olacak olan toplu sözleşme imzalandı.

İmza törenine Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, 
Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin ile Tez-
-Koop-İş Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Kirman, 
sendika uzmanları ve İşyeri Sendika Temsilcisi Mahir 
Dilmen katıldı.

ODA ONUR KURULU 49. DÖNEM 5.TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 27 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Kurula iletilen 102 dosya üzerinde görüşüldü
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9. ODA ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MMO Öğrenci Üye Kampı 2022, 28 Ağustos-3 Eylül 2022 tarihleri arasında İzmir Aliağa Yeni Şakran Afacan 
Gençlik Evi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 53 öğrenci üyenin 
katılımıyla İzmir`in Aliağa ilçesine bağlı Yeni Şakran'da 
gerçekleştirilen kamp,  28 Ağustos Pazar günü öğle 
saatlerinde kayıtların yapılmasıyla başladı.

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda 
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alp Yılmaz, Oda Merkezi 
Teknik Görevlileri H. Cem Şavur, Meltem Özdemir 
Çınarel, Ankara Şube Teknik Görevlisi Alper Doğan, 
İstanbul Şube Teknik Görevlileri Serdar Aydın ve Yusuf 
Gölbaşı ile  Oda Merkezi Yayın Görevlisi Yılmaz Eren 
kampın organizasyonunda çeşitli görevler üstlendiler.

Kampın açılış konuşmasını Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener yaptı. Yener, 1996 yılında başlayan öğrenci 
üye çalışmalarının iki yılda bir düzenlenen öğrenci üye 
kurultayları ve de bu yıl beşincisi düzenlenen Öğrenci 
Üye Kampı ile sürdüğünü belirtti ve emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Oda Başkanı konuşmasında özetle, bu 
kampın, öğrenci üyelerin Oda kültür ve perspektiflerini 
kavramaları, birbirleriyle kaynaşmaları ve mühendislik 
sorunları ile ülke ve dünya analizini birlikte yapabilmeye 
katkı sağlamasını, verimli, eğlenceli, dostça bir ortamda 
geçmesini diledi.

Oda Başkanı Yunus Yener’in ardından İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı İlkin Boz de öğrencilerimizi 
selamladı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da 
yaptığı konuşma ile TMMOB örgütlülüğü hakkında bir 
konuşma yaptı

İlk günün akşam oturumunda Oda Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Tanıtım Sunumu yaptı.

Kampın ikinci günü Tanışma Atölyesi ile başladı. İkinci 
günün ilk söyleşisi Oda Başkanı Yunus Yener tarafından 
"Sanayileşme Nereye?" başlığı ile gerçekleştirildi. 

Takım sporları ve bireysel spor turnuvalarının açılışı 
da ikinci gün gerçekleştirildi. Ayrıca kamp boyunca 
düzenlenen ve moderatörlüklerini öğrenci üyelerin 
yaptığı oturumlarda birçok konu ele alındı.

Sonraki günlerde sırasıyla, İstanbul Şube Başkanı İbrahim 
Tataroğlu tarafından verilen "Dijital Dönüşüm ve Güncel 
Gelişmeler", Ankara Şube Başkanı Yılmaz Yıldırım ve 
OYK üyesi Deniz Alp Yılmaz tarafından yapılan "Haytek 
işler!", Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu tarafından yapılan 
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"Güncel Siyasal Gelişmeler", OYK üyesi Erhan İğneli 
tarafından yapılan "Mühendislik Etiği", Oda Sayman üyesi 
Bedri Tekin tarafından yapılan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği-
-Risk Değerlendirme" sunumları yapıldı.

"MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü" başlıklı forumda, nasıl 
bir öğrenci üye örgütlülüğü olması gerektiğine dair söz 
alan kamp katılımcıları görüşlerini paylaştılar.

Kamp değerlendirmesinde ise tüm katılımcıların kampa 
yönelik görüşleri alındı, kamp yönetiminin düşünceleri 
öğrenci üyeler ile paylaşıldı.

2 Eylül Cuma günü Yazar ve oyuncu Ercan Kesal'in 
katılımı ile gerçekleştirilen söyleşinin ardından Murat 
Meriç "Müzikli Memleket Tarihi" üzerine bir sunum yaptı.

 Son akşam ise Murat Meriç‘in katılımıyla "Eski 45'likler" 

eşliğinde veda partisi gerçekleştirildi. Kampta ayrıca 
Dikili koylarında tekne turuna çıkıldı.

Kamp yaşamında birçok iş öğrenci üyeler tarafından 
nöbet sistemiyle ortaklaşa yapıldı. Her gün 07.30'da 
güne uyanış, sabah sporu ve yüzme ile başlayan günler, 
09.00'daki kahvaltıların ardından saat 10.30'da başlayan, 
önceden belirlenmiş konulardaki programlarla sürdü. 

Bilgi yarışması, voleybol, basketbol, masa tenisi, dart, 
langırt ve yüzme yarışlarının düzenlendiği kampta, 
yarışmalarda birinci gelen kişi, grup ve takımlara kupa, 
madalya ve kitap hediyeleri verildi.

3 Eylül Cumartesi günü sabahı, kahvaltının ardından 
kamp, tatlı yorgunluklarla, yeni arkadaşlıklarla ve 
örgütlülük bilinciyle sona erdi.
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AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ/İNŞAATI ÜLKEMİZ 
ÇIKARLARINA AYKIRIDIR, İPTAL EDİLMELİDİR

Oda Başkanı Yunus Yener, 2 Ağustos 2022 tarihinde “Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi/İnşaatı Ülkemiz 
Çıkarlarına Aykırıdır, İptal Edilmelidir” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, gündeme gel-
diğinden beri belirttiğimiz üzere Akkuyu Nükleer Güç Sant-
ralı (NGS) Projesi, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılama, yerli 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirme, dışa ba-
ğımlılığı azaltma, ucuza elektrik üretme vb. amaçlara yönelik 
bir yatırım değildir. Rusya’nın Akkuyu NGS Projesine itiraz 
gerekçelerimizin arasında genel olarak dışa bağımlılığı, özel 
olarak Rusya’ya bağımlılığı artıracak olması, üretilecek elekt-
riğe yüksek fiyatla alım garantisi verilmesi (güneş ve rüzgarın 
üç dört katı), yer seçiminin uygun olmadığı, atık sorunu vb. 
hususlar bulunmaktadır. Ancak iktidar bu eleştirilerin hiç-
birini dikkate almamıştır. Bu proje, iktidarın “NGS sahibi” 
olarak görünme ve temelsiz bir şekilde “nükleer ligde oy-
nama” hırsının ürünüdür. Oysa Akkuyu NGS, her yönüyle 
yabancı sermaye-Rusya hakimiyetindeki bir projedir ve son 
gelişmeler bu gerçeği daha da pekiştirmiştir.

İlgili haberler ve Rusya devlet şirketi Rosatom’un sahibi ol-
duğu Akkuyu Nükleer AŞ’den yapılan açıklamalara göre, 
Akkuyu NGS inşaatı ana yüklenicisi Rus-Türk ortaklığı 
Titan2-İC İçtaş İnşaat Ortaklığı’nın sözleşmesi fesh edilmiş 
ve yeni ana yüklenici olarak sahipleri Ruslar olan TSM Enerji 
İnş. San. Ltd. Şti. ile sözleşme yapılmıştır.

Titan2–İc İçtaş İnşaat Ortaklığı sözleşmesinin feshi, bazı fi-
nansal gerekçeler yanında ilgili standartlara uyulmadığı ve iş 
güvenliği kurallarına riayet edilmediği gibi hususlara dayan-
dırılmıştır. Rosatom’un ana yüklenici ile sözleşmesini iptal 
gerekçeleri arasında yer alan işçi sağlığı ve iş güvenliği kural-
larına aykırı davranılması çok ciddi bir iddiadır. Yapılan açık-
lamada yer alan “inşaat ve kurulum operasyonlarında kali-
tenin sağlanması” ve “Projede yer alan şirketlerin bu inşaat 
çalışmalarına özgü yeterliliklere sahip olması gerekmekte-
dir” ifadeleri; temel atma törenlerinde en önde safta görün-
meyi pek seven ETKB’nin, denetim yapmakla görevli ancak 
kuruluşundan bugüne nükleer güç santralı denetimlerini 
yeterli bir şekilde yapabilecek yetkilere ve kadrolara sahip 
olamamış Nükleer Düzenleme Kurumu’nun, Atom Enerji-
si Kurumu’nun ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
görevlerini olması gereken düzeyde yerine getirmediklerini 
göstermektedir.

Sayın Enerji Bakanının görevi, kendisini Rusya’nın Akkuyu 
NGS yatırımını övmeye  yönlendiren,  sahada işçi sağlığı 
ve iş güvenliği ile ilgili konuların ayrıntılı bir şekilde izlendiği  
ve denetimlerin eksiksiz yapıldığını  savunan  bürokratların  
gerçek dışı masallarını tekrarlamak olmamalıdır. Bu noktada 
sormak gerekir: Santral inşaatı gösterişli temel atma tören-
leri ile binlerce işçinin iş güvenliği ve işçi sağlığı koşullarının 

sağlanmadan çalışmaya zorlandığı, adeta zorunlu bir çalışma 
kampına dönmüş şantiyede hızla sürdürülmüşken, bugüne 
değin basına da yansıyan yüzlerce iş kazası karşısında gerek-
li denetimleri yeterince yapmayan bu kurumlar görevlerini 
ne zaman yerine getirecekler? Yatırımcı firma, iş güvenliği 
ve işçi sağlığı kurallarına aykırı davranışları nedeniyle söz-
leşmesini feshettiği alt yüklenicisine karşı bugüne değin ne 
yapmıştır? Sözleşmesi feshedilince aniden şantiyede çalışan 
işçilerin haklarından söz etmeye başlayan İÇTAŞ ise, bugüne 
değin aynı işçilerin hakları için hangi somut adımları atmıştır?

Diğer yandan belirtmek gerekir ki yatırımcı Rosatom, yap-
işlet-sahip ol esaslı bu santralla, Rusya Federasyonu’nun 
nükleer enerji sektöründe varlığını genişletme, Ortado-
ğu’daki ülkelere örnek olarak sunma vb. amaçlar doğrultu-
sunda stratejik bir adım atmıştır. Titan’ın da kurucu ortağı 
olduğu ve Rus şirketlerce kurulan TSM’nin yeni ana yükle-
nici olması, Rosatom’un projenin yönetim ve denetiminde 
tam etkin olacağını göstermektedir.

Tüm bu ciddi gelişmeler karşısında suskun kalıp, santralı 
gelecek yıl devreye alma hayalleri gören enerji yönetimini 
ciddiyete davet ediyor, kamusal denetim görevini hatırla-
tıyoruz. Kamu yönetimi, sözleşme feshi gerekçesiyle işten 
çıkarılacak tüm çalışanların her türlü alacaklarının eksiksiz 
ödenmesini de sağlamalıdır.

Özetle, nükleer santral yapımcısı/işletcisi şirketleri atık ber-
taraf yükümlülüğünden kurtaran,olası bir kazada bu şirket-
lerin soru daraltan 25-30 milyar dolar yatırım tutarı yatırım 
tutarı olan,projede  üreteceği elektrik için 15 yılda 70 milyar 
dolara yakın paranın ödeneceği taahhüt edilen, tüm gelirleri 
ülkemiz dışına transfer edilecek ve bir kaza halinde oluşacak 
insani felaketin yanında doğacak milyarlarca dolar zarar ve 
onulmaz çevre tahribatından ülkemizin hiçbir çıkarı yoktur. 
Türkiye’nin nükleer elektriğe, atık ve risk sorunu çözülme-
miş NGS’lere ihtiyacı yoktur. Ayrıca, geçen yıl ithal edilen 
doğalgazın yüzde 45’ini, kömürün yüzde 39’unu, petrolün 
yüzde 24’ünü temin eden Rusya’ya olan bağımlılık da daha 
fazla artırılmamalı, Akkuyu NGS Projesi iptal edilmelidir.

Mevcut tesisleri daha verimli çalıştırarak ve enerjiyi daha ve-
rimli kullanarak sağlanacak tasarruf yanı sıra olası ek elekt-
rik ihtiyacı, yerli makine ve ekipmanlarla ve çevre ile uyum 
içinde yenilenebilir enerji kaynakları değerlendirilerek üre-
tilmelidir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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MUĞLA'DAKİ LİNYİT YAKITLI SANTRALLARIN ÜRETİMLERİNİ DURDURMALARI 

HALİNDE, MUĞLA VE EGE BÖLGESİ'NDE BÜYÜK KESİNTİLER OLACAĞI, 

BÖLGENİN KARANLIĞA BOĞULACAĞI İDDİALARI DOĞRU DEĞİLDİR

Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası, Muğla'da yeni madencilik faaliyetleri için yürütülen çalışmalara karşı 
mevcut durumu inceleyerek bir rapor hazırladı. Rapor 5 Ağustos 2022 tarihinde yapılan basın açıklaması ile 
kamuoyu ile paylaşıldı.

Muğla ilindeki özelleştirilmiş linyit yakıtlı 3 eski kamu 
santralının yeni sahipleri, mevcut santralların kömür sa-
halarındaki kömürün azalması ve bir süre sona tükenece-
ğinin oraya çıkması üzerine, bölgede yeni açık ve kapalı 
kömür sahalarının açılmasına yönelik yoğun bir çalışma-
nın içine girdiler. Bu şirketler yıllardır karbon salımları ve 
özensiz açık maden işletmeciliği ile çevreye verdikleri 
zararın unutulacağını varsaydılar. 

Bölgenin bir yaşam alanı olduğunu, orman varlıkları-
nı, zeytin bahçelerini, tarım alanlarını, tarihi ve kültürel 
eserlerle bezenmiş dokusunu, turizm, eko-turizm, agro-
turizm potansiyelini yok sayıp, doğal çevreyi yıkma-yok 
etme de dahil, her ne pahasına olursa olsun, daha çok 
elektrik üretmek ve kazançlarını katlamak için yoğun bir 
kamuoyu oluşturma çabasına girdiler. Yeniköy, Kemer-
köy ve Yatağan linyit santrallarına kömür temin edile-
mez ise, bu santralların üretimlerini durduracaklarını, bu 
durumda da, Muğla`da ve Ege Bölgesinde uzun elektrik 
kesintileri yaşanacağı, bölgenin karanlığa teslim olacağı 
vb. iddialarla bezenmiş felaket senaryoları ile kamuoyunu 
etkilemeye çalıştılar.

Ormanlarına, bahçelerine, tarihlerine, üretim ve yaşam 
alanlarına sahip çıkan yurttaşların oluşturduğu yerel yapı-
lar, yıkım planlarına ve girişimlerine karşı direniyor.

Genel olarak enerji, özel olarak elektrik enerjisi; Elektrik 
ve Makina Mühendisleri Odalarının ve Oda üyelerinin te-
mel çalışma alanlarından biridir. Odalarımız uzman kuru-
luşlar olarak, bu konularda yıllardır çok sayıda araştırma-
lar yaptılar ve raporlar yayımladılar. Odalarımızın Enerji 
Çalışma Grup ve Komisyonları tarafından hazırlanan ve 
bu açıklamanın ekinde bulunan “Yeniköy, Kemerköy ve 
Yatağan Termik Santrallarının Ülke Geneli ve Ege Bölgesi 
Açısından Elektrik Üretimdeki ve Enterkonnekte Sistem 
İçindeki Yerleri” başlıklı çalışmada, Türkiye ve devamla 
Ege Bölgesinin kurulu gücü, yıllık elektrik tüketim ve üre-
timi, ülkenin 2021 yılı anlık azami elektrik enerjisi ihtiyacı 
(puant talep) irdelenmekte, Ege Bölgesindeki yeni elekt-
rik santralı projeleri ele alınmakta, enterkonnekte siste-
mi ve Muğla Bölgesi incelenmekte, santralların yakacağı 
kömürün temini için santral sahibi şirketlerin kurguladığı 

madencilik faaliyetleri ile ilgili bir ön değerlendirme ya-
pılmaktadır.

Bu değerlendirmeler ışığında ulaştığımız yargılar, Rapo-
run Sonuç bölümünde şöyle ifade edilmiştir:

“Ülkemizde elektrik üretim ve iletim alt yapısı güçlüdür. 
Kurulu kapasite anlık azami ihtiyacı rahatlıkla karşılayabi-
lecek düzeydedir. Santralların yıllık üretim kapasiteleri de 
gerçekleşen yıllık tüketimin çok üzerindedir. Ege Bölge-
sinde de, ülkemize benzer olarak arz (üretim) kapasitesi, 
gerçekleşen talepten (tüketim) fazladır. Ancak bölgede 
elektrik santralı yatırımları, özellikle yenilenebilir kaynak-
lardan olmak üzere, hız kesmeden devam etmektedir.

“Ülke genelindeki enerji arzının yönetimi, TEİAŞ Yük 
Tevzi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Ege 
Bölgesi enterkonnekte sistem ile diğer bölgelere bağlıdır. 
Diğer bölgeler ile yeterli miktarda elektrik enerjisi alış-
verişi yapma imkanına sahiptir. Bölge içindeki yerleşim 
merkezleri de, enterkonnekte sistem ile birbirlerine bağ-
lıdır. Bölge, ihtiyaç halinde, TEİAŞ Yük Tevzi Müdürlüğü-
nün üretim/tüketim dengesini esas alan yönetimi altında, 
ülkedeki ve/veya bölgedeki kapasite ile beslenebilir.

“Bu çalışmada yer alan bilgi ve veriler, Muğla`da bulunan 
Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallarının 
elektrik üretimini durdurmaları veya sona erdirmele-
ri halinde, durumun, gerek yıllık toplam tüketim, gerek 
anlık ihtiyaç (puant talep) ve gerekse elektrik şebekesi 
sisteminin işlerliği açısından, Muğla İlini, Ege Bölgesini ve 
Türkiye enterkonnekte sistemini olumsuz etkilemeyece-
ğine işaret etmektedir.”

Konuyla ilgili ülke, kamu ve toplum çıkarları doğrultun-
daki bu çalışmada belirttiğimiz ve bundan sonra da, bu 
sorunları daha kapsamlı biçimde ve derinlemesine ele 
alacağımız çalışmalarda dile getireceğimiz görüşlerimizin, 
ilgili tüm kişi ve kuruluşlar tarafından kamusal sorumlu-
lukla dikkate alınmasını diliyoruz. 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİNDEN DERSLER ÇIKARILMADI! KAMUSAL 
MESLEKİ DENETİM, YETERLİLİK, EĞİTİM VE BELGELENDİRMEYE DAYALI YENİ 

BİR YAPI ÜRETİM VE DENETİMİ MODELİ BENİMSENMELİDİR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Marmara Depreminin 23.yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması 
yaparak Odamızın deprem konusunda uyarı ve önerilerini kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu, toprakları, sanayisi ve 
barajlarının büyük kısmının aktif deprem kuşakları üzerin-
de yer aldığı ve deprem konusunun mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılığı ile bağlantılı olmasına karşın bu disiplinler 
rant çıkarları için dışlanmaktadır. 1999 Marmara ve Düzce 
depremleri sonrası yapı denetimi düzenlemelerinde meslek 
odalarının önerileri dikkate alınmayarak denetim ticarileşti-
rilmiş, Yapı Denetim Kanunu’nun kapsamı daraltılmış, kamu 
yapıları denetim dışı tutulmuş; TMMOB’ye bağlı ilgili Odala-
rın mevzuatla tanınmış görevleri içindeki mesleki yeterlilik, 
eğitim, belgelendirme, denetleme gereklilikleri dışlanmış, 
yapıda denetimsizliğe yol verilmiştir.

Depremle ilgili ülke sorunlarına ayna tutan, yaklaşık 340 bin 
yapının yıkıldığı ve hasar gördüğü, on binlerce yurttaşımı-
zın yaşamını kaybettiği 1999 Marmara Depreminden hiçbir 
ders alınmadığı; Deprem Şurası, Ulusal Deprem Konseyi 
gibi oluşumların devre dışı bırakılmasıyla, sorunlu mevzuat 
düzenlemeleriyle, kentsel dönüşüm programlarının ranta 
yönelik olmasıyla, bütün ülkenin imara açılması ve sonraki 
depremlerde de oluşan sosyal yıkım tablosu ile tekrar tekrar 
görülmüştür.

Marmara Depreminin üzerinden 23 yıl geçmesine karşın ül-
kemiz depremlere hazırlıklı değildir. Yapı tasarımı, yer seçi-
mi, üretimi ve denetiminde bilimsel ve bütünlüklü bir düzen 
yoktur. Sorunlu dolgu alanları, dere yatakları ve kıyılar ima-
ra açılmakta, her yere AVM’ler, gökdelenler yapılmaktadır. 
Yanlış ulaşım politikaları, yanlış kentsel dönüşüm uygulama-
ları, rant eksenli büyük projeler, su yatakları ile yeşil alanlar 
arasındaki bağların koparılması, sel-su baskınlarının artışı, ısı 
adalarının oluşması gibi olgular depremlerin yıkıcı etkilerini 
artırmaktadır. Bu sorunlara, depremlere dayanıklı yapı sto-
kunu artırma gerekliliğini gözetmeksizin yapılan imar affı ve 
depremlerde toplanma yerleri olan alanlardaki hızlı yapılaş-
ma da eklenmiştir.

Bu noktada yapılması gerekenleri önemle belirtmek 
isteriz:

- Depremlere karşı önlemler bütünlüğü, güvenli yapılaş-
ma, halkın sağlıklı yaşam ve doğal çevre hakkı için piyasacı, 
rantçı, kamusal denetimi yok sayan yaklaşımın reddedilmesi 
gereklidir.

- Yapı denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar ilgili bü-
tün kurum-kuruluşların katılımıyla oluşturulmalı; imar, yapı, 
dönüşüm, yapı denetim ve afet yasaları TMMOB ve ilgili 
Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla düzen-
lenmeli; bu kuruluşlar mevzuat süreçlerinin asli unsurları 
olarak tanınmalı, üyelerinin eğitim ve belgelendirilmesi Oda-
larınca yapılmalıdır.

- Yapı Denetim Kanunu’nun ticari yapı denetim şirketi mo-
deli yerine uzmanlık ve etik niteliklere sahip yapı denetçile-
rinin etkinliğini ve meslek odalarının sürece etkin katılımını 
sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim 
süreci modelinin benimsenmesi gerekiyor.

- Marmara Depremi sonrası yapılan incelemeler oluşan ka-
yıpların yüzde 80’e varan kısmının taşıyıcı sistemlerin gördü-
ğü zarara bağlı olarak tesisatlarda oluşan hasarlar nedeniyle 
meydana geldiğini göstermiştir. Bu nedenle konut, sanayi, 
enerji, ulaşım vb. birçok alanla bağlantılı tesisat/mekanik 
tesisat sistemlerinin depremler ve diğer afetlerde taşıdığı 
önem itibarıyla bina ve doğal eki mekanik tesisatının tasa-
rım, üretim ve bakımında üretenler ve denetleyenler Maki-
na Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmiş konunun 
uzmanı mühendisler olmalı, bu husus bütün yasal düzenle-
meler ve Yapı Denetimi Kanunu’nda yer almalıdır.

- Endüstriyel tesislerin güvenlik ve birbirlerine yakınlık-
uzaklık mesafeleri konusunda gerekli çalışmalar yapılarak 
standartlar ve uyulması gereken koşullar imar mevzuatına 
yansıtılmalı; sorunlu alanlar “yapı yasaklı alan” ilan edilme-
lidir.

- Okullar, hastaneler başta olmak üzere kamu yapılarının 
depreme karşı güvenli olup olmadıklarının konunun uz-
manı mühendisler tarafından tespitine yönelik çalışmalarda 
TMMOB’ye bağlı ilgili Odalar mutlaka yer almalıdır.

- Doğalgaz, elektrik, ısıtma kazanları, jeneratörler ve gaz te-
sisatları için erken uyarıcı ve gaz/akım kesici sistemler uygu-
lanmalı, denetimleri meslek odalarınca yürütülmelidir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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30 AĞUSTOS ZAFERİ KUTLU OLSUN
ACİL İHTİYAÇ: ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ!  

Oda Başkanı Yunus Yener, 30 Ağustos Büyük Zafer’in yıldönümünde bir basın açıklaması yaptı.

30 Ağustos, ülkemizde 26 Ağustos 1922 tarihinde başla-
yan ve daha sonra Başkumandanlık Meydan Muharebesi 
adı verilen zaferin 100. Yıldönümüdür.

1 Eylül ise, Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşının 
başlangıcına yol açan işgallerinden biri olan Polonya iş-
galinin başladığı gün olması itibarıyla Dünya Barış Günü 
olarak anılmakta, güncel olarak da birçok coğrafyadaki 
acil barış ihtiyacı dile getirilmektedir.

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, Mu-
danya Ateşkes Konferansı ve Lozan Konferansı ile barış 
sağlanarak İstanbul’un işgaline son verilmiş ve 29 Ekim 
1923’te Cumhuriyet ilan edilmişti.

Bu sürecin ardından yurtta sulh cihanda sulh Cumhuri-
yetin temel politikası olmuştu. Ancak 1950’lerle birlikte 
bu temel politika terk edilmiş, Türkiye emperyalist dev-
letlerin savaş aygıtı NATO’ya sokulmuş, Meclis kararı 
olmadan Kore’deki savaşa asker gönderilmiş, Cezayir’in 
Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında Fransa’nın yanında yer 
alınmış, emperyalizm lehine Lübnan’a müdahale bile dü-
şünülebilmiştir.

Bugünkü iktidarın dış politikada emperyalizmin taşeron-
luğu politikasını Afganistan, Irak, Suriye, Libya’da sürdür-

mesi, Türkiye’nin emperyalizme 70 yılı aşan bağımlılığı-
nı pekiştirmiştir. Diğer yandan iktidarın dış politikasının 
ülke içi  toplumsal muhalefeti baskı altında tutma dahil iç 
politika ihtiyaçlarıyla bağlantılı olduğu da bilinmektedir. İç 
ve dış politikanın emperyalizme bağımlılıkla, militarizmle, 
milliyetçilikle, ümmetçilikle, siyasal İslamcılıkla belirlen-
mesi 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, dünyada barış acil 
bir ihtiyaçtır. Ülkemizde Kürt sorunu ve göç sorunu üze-
rinden oluşturulan etnik düşmanlıklar, bölgemizdeki iş-
galler, nükleer silahlanma ve genel savaş olasılıkları, barış-
çı politikaların önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle 
100 yıl önce yolu açılan bağımsızlığın tekrar kazanılması, 
halk egemenliğinin ve barışın tesisi görevlerimizin başın-
da gelmektedir. Odamız bu doğrultuda emperyalizme, 
faşizme, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı 
çıkmaya; eşitlik, özgürlük, laiklik, adalet ve hukukun üs-
tünlüğü temelinde bir arada yaşamın hâkim olacağı de-
mokratik bir Türkiye mücadelesinde yer almaya devam 
edecektir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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TRAFİK GÜVENLİĞİ POLİTİKALARINDAKİ SORUNLAR VE MEVZUATI 

DÜZENLEME İHTİYAÇLARI DEVAM EDİYOR

KAZALAR ESASEN YANLIŞ ULAŞIM POLİTİKALARI, İHMALLER VE 

DENETİM YETERSİZLİKLERİ NEDENİYLE OLMAKTADIR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, son günlerde meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak 31 Ağustos 
2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Öncelikle Edirne, Mardin, Gaziantep, Marmaris, Bursa, 
Çorum, Balıkesir başta olmak üzere son günlerde yaşa-
nan trafik kazalarında hayatını kaybeden yurttaşlarımızın 
yakınları için başsağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza da acil 
şifalar dileriz.

Bu kazaların yanlış ulaşım politikaları, ihmaller ve dene-
tim yetersizlikleri nedeniyle olduğunu belirtmek isteriz. 
En azından yük taşımacılığında demir ve denizyollarına 
gereken ağırlık verilmeyerek karayollarının tercihi, kent 
merkezlerinden geçen şehirlerarası yollar, bakanın açık-
lamasında eğim var dediği ters eğimli yol gibi teknik alt-
yapının bozukluğu, kazalar sonrasında yine önlemlerin 
alınmaması, defalarca açıkladığımız ve görev alacağımızı 
belirttiğimiz toplu taşıma araçlarının denetimlerinin artı-
rılmaması, garaj altı müdahalelerin önlenmemiş olması, 
kamusal sorumluluğu olan taşıt sürücülerinin nitelikle-
ri, çalışma şartlarının ağırlığı ve kontrolsüzlüğü (2 saat 
uykuyla kaza yapılmaması mucizedir), bu kazaların son 
olmayacağının işaretleridir. 1 Temmuz itibarıyla otoyol-
lardaki hız limitlerinin artırılmasına yönelik kararın da bu 
bağlamdaki yanlış politikaların sonucu olduğunu düşünü-
yoruz. Odamızın bu konuyla ilgili iki kere uyarı niteliğinde 
basın açıklaması yaptığını ve kurumları uyardığını ayrıca 
belirtmek isteriz.

Ağustos ayında ülke genelinde meydana gelen trafik ka-
zalarında katliamı çağrıştıran ölü ve yaralı sayısının olma-
sı, bize trafik güvenliği politikalarının doğru yürümediğini 
veya uygulamada aksayan yönlerin olduğunu göstermek-
tedir. Daha önce devlet yollarında daha sonra da otoyol-
larda bilimsel temeli olmayan hız limiti artırımı, ülkenin 

trafik güvenliği politikalarında sorun olduğunu düşündür-
mekte ve aşağıda da belirteceğimiz gibi daha birçok so-
runun çözüm beklediği ancak defalarca talep etmemize 
rağmen çözülmediği görülmektedir.

Bilindiği üzere bazı otoyollardaki hız limitleri; kazaların 
olduğu Niğde-Mersin-Şanlıurfa’nın dahil olduğu kısım-
larda 120 km/h’den 130 km/h’a, bazı diğer otoyollarda 
ise 120 km/h’den 140 km/h’a yükseltilmiştir. Karayolları 
Trafik güvenliği açısından uygulanan güvenli–optimum 
hız sınırının popülist yaklaşımlarla artırılarak değiştirilme-
si ve hatalı bulduğumuz bu kararla beraber ülkemizdeki 
bilinçsiz sürücü davranışları ile farklı hız limitlerini gözet-
meden 130 km/h ile seyreden otobüsler, 120 km/h hızla 
seyreden tırlar can güvenliğini tehdit ederek tehlike ya-
ratmakta, büyük can ve mal kayıplarına ve maddi hasarlı 
kazalara neden olunmaktadır. 

Bu nedenle aşağıdaki önerilerimizin dikkate alın-
masını istiyor, diliyoruz.

• Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında, deniz ve 
demiryolu yolcu taşımacılığına ağırlık veren, ayrıca 
Toplu Taşımacılığa öncelik veren bir Ulaşım Master 
Planına ihtiyaç vardır. Enerji verimliliği temelinde 
yolcu taşımacılığında demiryolu/raylı taşımacılığa ön-
celik verilmeli ve “Gece Trenleri” (Anadolu Ekspre-
si, Mavi Tren gibi) seferleri artırılmalıdır.

• Hız konusundaki ilk ve öncelikli önerimiz, hatalı olan 
hız sınırı artırımı kararının geri çekilmesi, uzun araş-
tırmalar sonucunda trafik güvenliği açısından belirle-
nen optimum hız sınırlarına, yani eski hız limitlerine 
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geri dönülmesidir. Hız denetimleri ile beraber şerit 
disiplini ve takip mesafesi denetimleri de yapılmalıdır.

• Karayolları Trafik Kanunu’nun günün şartlarına uy-
gun ve trafik güvenliğini gözetecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi, hız sınırı aşımı ile hız sınırlayıcı ekip-
man sökümü/iptalinin asli kusurlar arasında sayılması 
gerekmektedir.

• Otoyollar ile Şehirlerarası Devlet Karayollarının şe-
hir içi geçişleri düzenlenerek yerleşim yeri dışına 
alınması ve çevre yollarında imar uygulamalarının ya-
saklanarak doğru bir ulaşım koridoru oluşturulması 
gerekmektedir.

• Trafik güvenliğine yönelik, kavşak ıslahı, pasif koru-
ma sistemleri ile ilgili uygulamalar ve zemin yüzey 
ıslah çalışmaları artırılmalıdır.

• Standardı düşük olan devlet ve il yollarında kritik 
noktaların iyileştirilmesi, ağır tonajlı trafiğin denet-
lenmesi, gerekirse trafik güvenliği açısından ağır 
tonajlı trafiğe uygun olan yeni güzergâhlar belirlen-
mesi, sık sık ve 7/24 saat ağırlık kontrolü yapılması 
gerekmektedir.

• Daha önce açıkladığımız üzere, özellikle ticari taşıt-
larda; hız sınırlayıcıların aktif hale getirilmesi, ayar ve 
denetimlerinin uygun değerlerde ve gerektiği biçim-
de yapılması, araç muayenelerinde hız sınırlandırıcı 
donanımlarla ilgili kusurların AĞIR KUSUR olarak 
acilen düzenlenmesi gerekir. Hız sınırlayıcıları iki 
yönlü yollarda kamyonlarda 85 km/h, otobüslerde 
80 km/h; bölünmüş yollarda kamyonlarda 85 km/h, 
otobüslerde 90 km/h; otoyollarda ise kamyonlar-
da 90 km/h, otobüslerde 100 km/h olarak yeniden 
ayarlanmalı ve denetimlerin sürekliliği sağlanmalıdır.

• Araç servisleri, denetim, kayıt ve sorumluluk altına 
alınmalı, merdiven altı uygulamalar önlenmelidir. Sa-
dece ülkemize mahsus bu çeşit uygulamalarla; AdB-
lue/DPF/EGR/Elektronik sürüş sistemi ESP/AEBS/
LDW sistemlerinin iptalleri engellenmeli, bu işlem-
leri yapanlar hakkında kararlı denetimlerle önlemler 
alınmalı, hatalı araçlar uygun hale getirilmelidir.

• Takograf denetimleri etkin şekilde yapılmalı, yönet-
meliklerde belirtildiği gibi sürücünün son 28 günlük 
çalışmaları ve takograf manipülasyonları kontrol 
edilmeli, trafik denetim ekiplerinin bu kontrolleri 
hızlı ve güvenli yapabilmeleri için gerekli olan takog-
raf veri indirme cihazları ve analiz yazılımları en kısa 
sürede temin edilmelidir.

• Trafikte yoğun olarak kullanılan ticari araçlar ve eski 
araç parkı göz önüne alınmalı, Makina Mühendisleri 
Odası teknik yardımı ile şu anda yapılan yıllık kontro-
le ilave olarak araçlar yılda üç kez teknik servislerde 
detaylı muayeneye alınmalıdır. TÜVTÜRK’te yapı-
lan araç muayenelerinde bu tür kusurlar maalesef 
denetlenememektedir. Oysa başta Almanya olmak 
üzere birçok ülkede yılda üç kez denetim yapılmak-
tadır. Dolayısıyla araç muayene istasyonlarındaki 
kontrol ve uygulamalar gözden geçirilmeli, Avrupa 
ülkeleri standartlarına uygun duruma getirilmelidir.

• Özellikle “kamusal” bir görev olan toplu taşım (oto-
büs, servis araçları) sürücülerinin çalışma koşulları 
düzenlenmeli ve sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Son 
birkaç kazadaki sürücü uykusuzluğundan kaynaklı 
kazalar bu alanda yeni düzenlemeler yapılmasını ve 
bu araçların uygun teknik ekipmanla (uyku, şerit vs 
sensörleri) donatılmasını ve bunların sıkı bir deneti-
mini gerektirmektedir.

• Özellikle yolcular, araçlar seyir halinde iken başta 
emniyet kemeri olmak üzere kişisel güvenlik gerek-
lerine uymalı, bunun sağlanması için gerekli tedbirler 
(kemer algılayıcı gibi) alınmalıdır.

• Fabrika çıkışı farklı olup tadilatla başka maksatla kul-
lanılacak araçların tasarım değişikliği, tadilatı, deneti-
mi daha da sıkılaştırılmalı, mevzuat (AİTM-Araç İmal 
ve Tadil Yönetmeliği) yeniden kamu denetimini esas 
alan, meslek odalarını meslektaşlarının “sicilini” tek-
rar tutar hale getirecek şekilde yeniden düzenlen-
melidir. Mühendislerin Eğitim ve Belgelendirilmesi, 
Odaların asli görevidir.

Ulaşım politikalarının oluşturularak buna uygun yatırım-
ların yapılması, teknik altyapının oluşturulması, mevzuat 
düzenlenmesi ve denetim kamunun görevidir. Odamız 
bu konuda yapılacak her tür çalışmaya aktif destek ver-
meye devam edecektir. Başta denetim olmak üzere tek-
nik altyapı, mevzuat ve uygulamalar kamusal bir görevdir 
ve piyasanın insafına bırakılamaz. En başta, yukarda dile 
getirdiğimiz önerilerin yapılmaması ve bu alanda denetim 
ve gözetimler artırılmadıkça ölümlü ve yaralanmalı yüz-
lerce kaza görmeye devam edilecek, karayollarımızın ne 
kadar güvensiz, araçlarımızın “güvenlik” durumlarının ne 
kadar kötü düzeyde olduğu tekrar tekrar görülecektir. 
Oysa karayollarında güvenli seyahat etmek her vatanda-
şın hakkıdır.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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01.08.2022
Odamız tarafından düzenlenen Ulusal Tesisat Mühen-
disliği Kongresi teskon sodex Fuarı hazırlıkları, Termo-
dinamik Dergisinde “TESKON+SODEX 2023’ün tarihi 
belli oldu” başlığıyla haber yapıldı.

01/08.08.2022
Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın, Muğla’da 
yeni madencilik faaliyetleri için yürütülen çalışmalara 
karşı mevcut durumu inceleyerek hazırladıkları rapor, 
Milas Önder Gazetesinde “YK Enerji’nin Akbelen Orma-
nı ağaçları ömrünü doldurmuş; izin verin, keselim ta-
lebine bölge mahkemesinden kesin ret,” (06.08.2022) 
BirGün Gazetesinde “Kömür halka değil sermayeye 
lazım,” Milas Önder Gazetesinde “Büyük kesintiler ola-
cağı, bölgenin karanlığa boğulacağı iddiaları doğru de-
ğildir” ve (08.08.2022) “Akbelen Ormanı davasında 3. 
keşif bugün!” başlıklarıyla haber yapıldı.

01/18.08.2022
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın 
Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi üzerine verdiği 
demeç, BirGün Gazetesinde “İptal kararı ile AKP’ye su-
çüstü,” (02.08.2022) Haberci Gazetesinde “Akkuyu’yu 
denetime açın” ve  (18.08.2022) “Akkuyu dedikleri kör 
bir kuyu oldu” başlıklarıyla haber yapıldı. 

03.08.2022
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Akkuyu Nükleer 
Güç Santralı Projesi/İnşaatı Ülkemiz Çıkarlarına Aykırı-
dır, İptal Edilmelidir” başlıklı açıklama, BirGün Gazete-
sinde  “Akkuyu bir çözüm değil, daha çok sorun” başlı-
ğıyla haber yapıldı.

11.08.2022
Oda Başkanı Yunus Yener’in lunaparklarda yaşanan 
kazalarla ilgili Cumhuriyet Gazetesine verdiği demeç, 
“Kazalar denetlenmeli” başlığıyla haber yapıldı.

17/18.08.2022
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in Marmara 
Depreminin 23.yıldönümü nedeniyle yaptığı “17 Ağus-
tos 1999 Marmara Depreminden Dersler Çıkarılmadı! 
Kamusal Mesleki Denetim, Yeterlilik, Eğitim ve Belge-
lendirmeye Dayalı Yeni Bir Yapı Üretim ve Denetimi 
Modeli Benimsenmelidir” başlıklı açıklama, Aydınlık 
Gazetesinde “23 yıl sonra da depreme hazır değiliz” ve 
(18.08.2022) Ankara Başkent Gazetesinde “Piyasacı 
ve rantçı yaklaşımdan vazgeçilmeli” başlıklarıyla haber 
yapıldı.

29.08.2022
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in son günler-
de meydana gelen trafik kazaları ile ilgili yaptığı “Trafik 
Güvenliği Politikalarındaki Sorunlar ve Mevzuatı Düzen-
leme İhtiyaçları Devam Ediyor. Kazalar Esasen Yanlış 
Ulaşım Politikaları, İhmaller ve Denetim Yetersizlikleri 
Nedeniyle Olmaktadır” başlıklı açıklama, BirGün Gaze-
tesinde “Ölümlere rağmen yollar hala güvensiz” başlı-
ğıyla haber yapıldı.
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1 Ağustos BirGün

11 Ağustos Cumhuriyet

17 Ağustos Ankara Başkent
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Ağustos 2022'de Eğitimlere Katılım

Ağustos ayı boyunca düzenlenen eğitimlere 488 kişi katıldı.

EĞİTİM ADI
EĞİTİM 
TARİHİ ŞUBE KATILIMCI 

SAYISI
 
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 1.08.2022 İZMİR 18
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 1.08.2022 DENİZLİ 4
YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 1.08.2022 ANKARA 10

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ EĞİTİMİ 3.08.2022 ADANA 7
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 3.08.2022 İZMİR 15
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
YENİLEME EĞİTİMİ 3.08.2022 KAYSERİ 18
ASANSÖR AVAN MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 3.08.2022 DENİZLİ 6
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
YENİLEME EĞİTİMİ 3.08.2022 10
PERİYODİK KONTROL TEMEL EĞİTİMİ 3.08.2022 İZMİR 22
HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 4.08.2022 İZMİR 5
 
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 8.08.2022 ANKARA 16
MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 8.08.2022 ADANA 8
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
BELGE YENİLEME KURSU 9.08.2022 İZMİR 5
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
BELGE YENİLEME KURSU 9.08.2022 GAZİANTEP 22
PERİYODİK KONTROL TEMEL EĞİTİMİ 10.08.2022 ADANA 17
PERİYODİK KONTROL TEMEL EĞİTİMİ 11.08.2022 İZMİR 21
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 12.08.2022 İSTANBUL 5
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
YENİLEME EĞİTİMİ 13.08.2022 KONYA 3
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME 13.08.2022 İSTANBUL 10
MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 15.08.2022 İZMİR 6
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 15.08.2022 ANKARA 14
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
BELGE YENİLEME KURSU 16.08.2022 BURSA 16
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ ( MEKANİK GRUBU İÇİN) 17.08.2022 ANKARA 19
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI EĞİTİMİ 18.08.2022 İSTANBUL 23
PERİYODİK KONTROL TEMEL EĞİTİMİ (ELEKTRİK GRUBU İÇİN) 18.08.2022 ADANA 24
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 19.08.2022 İSTANBUL 8

ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 19.08.2022 ANKARA 9
YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 19.08.2022 İZMİR 10
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR (3 GÜN) KURSU 20.08.2022 MERSİN 7
HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 20.08.2022 GAZİANTEP 4
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 20.08.2022 TRABZON 7
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ EĞİTİMİ 22.08.2022 ANKARA 9
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR (3GÜN) 22.08.2022 MERSİN 7
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
YENİLEME EĞİTİMİ 23.08.2022 İZMİR 30
PERİYODİK KONTROL TEMEL EĞİTİMİ 24.08.2022 ANKARA 7
PERİYODİK KONTROL TEMEL EĞİTİMİ  MAKİNA GRUBU 24.08.2022 İZMİR 25
HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 20.08.2022 GAZİANTEP 4
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 25.08.2022 İSTANBUL 9
ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ 25.08.2022 İSTANBUL 12

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 26.08.2022 BURSA 9
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 27.08.2022 İSTANBUL 7
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Eylül 2022 Eğitimleri Programı
Eylül ayında düzenlenecek olan eğitim programı aşağıda yer almaktadır. 

Programın güncel hali www.mmo.org.tr/egitimler adresinden takip edilebilir.

Eğitimin Adı
EĞİTİM 
TARİHİ ŞUBE

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 1.09.2022 BURSA
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 2.09.2022 DENİZLİ
Şantiye Şefliği Eğitimi 2.09.2022 ANKARA
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 3.09.2022 İSTANBUL
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu 3.09.2022 İSTANBUL
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 5.09.2022 BURSA

Şantiye Şefliği Eğitimi 5.09.2022 ANTALYA
Medikal Gaz Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu 5.09.2022 İZMİR
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 5.09.2022 DENİZLİ
Şantiye Şefliği Eğitimi 7.09.2022 İZMİR
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 7.09.2022 ADANA
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 7.09.2022 İZMİR

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu 8.09.2022 BURSA

SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 8.09.2022 BURSA
Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi 9.09.2022 İSTANBUL

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) 9.09.2022 İSTANBUL
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 10.09.2022 ADANA
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 12.09.2022 MERSİN

Klima Tesisati Mühendis Yetkilendirme Kursu 12.09.2022 ANKARA

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) 12.09.2022 İZMİR
Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi 12.09.2022 ADANA
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 12.09.2022 BURSA
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi 12.09.2022 DENİZLİ
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 12.09.2022 İZMİR
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 14.09.2022 ANTALYA
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu 14.09.2022 ADANA
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Personeli Mühendis Yetkilendirme Belge 
Yenileme Kursu 14.09.2022 ADANA
Havuz Tesisati Mühendis Yetkilendirme Kursu 14.09.2022 BURSA
Asansör Mühendis Yetkilendirme 14.09.2022 KOCAELİ
GEOMETRİK BOYUTLANDIRMA VE TOLERANSLANDIRMA 15.09.2022 ADANA
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 15.09.2022 İZMİR
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi 15.09.2022 İSTANBUL

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 16.09.2022 İSTANBUL

SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 16.09.2022 ESKİŞEHİR

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi 19.09.2022 ANKARA
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 19.09.2022 İZMİR
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 19.09.2022 BURSA
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 19.09.2022 İZMİR
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi 19.09.2022 ADANA
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 19.09.2022 MERSİN
Şantiye Şefliği Eğitimi 19.09.2022 BURSA
Asansör Mühendis Yetkilendirme 20.09.2022 İZMİR
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 21.09.2022 GAZİANTEP
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 21.09.2022 TRABZON
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) 21.09.2022 ESKİŞEHİR
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 21.09.2022 ADANA
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 21.09.2022 MERSİN
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) 22.09.2022 ADANA
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu 22.09.2022 DENİZLİ

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi 22.09.2022 İSTANBUL
Asansör Mühendis Yetkilendirme 22.09.2022 İSTANBUL

Şantiye Şefliği Eğitimi 22.09.2022 İSTANBUL

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) 23.09.2022 BURSA
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA 
DÖNÜŞÜMÜ 23.09.2022 MERSİN

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 23.09.2022 ANKARA

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 24.09.2022 ADANA

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 26.09.2022 İSTANBUL

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi 26.09.2022 MERSİN

Medikal Gaz Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu 26.09.2022 ANKARA

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi 26.09.2022 DENİZLİ
Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi 27.09.2022 İZMİR
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 27.09.2022 ESKİŞEHİR
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 28.09.2022 TRABZON

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 28.09.2022 İZMİR
Şantiye Şefliği Eğitimi 28.09.2022 ADANA
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 29.09.2022 DENİZLİ
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 29.09.2022 İSTANBUL
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ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURUMUZU HAKLI BULDU: 
TMMOB’NİN REFERANDUM VE SEÇİMLERDE GÖRÜŞ BİLDİRMESİ 

YASAKLANAMAZ
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa Referandumu 
sırasında yürüttüğümüz “Hayır Kampanyası” nedeniyle Birliğimize verilen idari para cezasına karşı açtığımız 
davada Anayasa Mahkemesi TMMOB’yi haklı bularak, TMMOB’nin referandum ve seçimlerde görüş 
bildirmesinin yasaklanamayacağına karar verdi.

Bilindiği gibi 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştir-
diğimiz 44. Olağan Genel Kurulumuzda “AKP’nin Yeni 
Anayasası; neoliberalizmin kurumsallaşması, kamu üreti-
mi, kamu girişimciliği, kamusal denetim ve hizmetin tasfi-
yesi yanı sıra yasama ve yargının önemli ölçüde budanmış 
bağımsızlığını tümüyle ortadan kaldıracak ve parlamen-
toyu, yürütme erkini tek kişi otoritesinin inisiyatifine tabi 
kılacak, diktatörlüğü kurumsallaştıracak, yeni tipte bir 
sermaye egemenliği, yeni tipte bir faşizm ve şeriat-hilafet 
anayasası olacaktır” değerlendirmesi yapılarak, “AKP’nin 
Yeni Anayasasına ve Başkanlık Sistemine karşı ikirciksiz 
olarak hayır deme ve bu sürece karşı emek ve meslek ör-
gütleriyle birlikte ortak mücadele hattının oluşturulması” 
kararı alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen değişik-
liğin referanduma götürülmesi üzerine 11 Şubat 2017 
tarihinde toplanan 44. Dönem 2. Danışma Kurulumuz-
da “yurttaşlık sorumluluklarımızın ve kamusal, toplum-
sal sorumluluklarımızın bir gereği olarak, referandumda 
‘HAYIR’ tutumunun benimsenmesi tam bir görüş ve oy 
birliğiyle” karar altına alınmıştır.

Genel Kurul ve Danışma Kurulumuzda alınan bu kararlar 
uyarınca 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu 
süresince Birliğimiz tarafından etkin bir “Hayır” kampan-
yası düzenlenmiş, görüşlerimiz internet sitesinde ve ya-
yınlarımızda dile getirilmiştir.

Söz konusu propaganda çalışmalarımız nedeniyle Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosu tarafından 
Yönetim Kurulu Başkanımız Emin Koramaz’a idari para 
cezası uygulanmış, cezaya karşı yaptığımız itiraz ise An-
kara 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız Bireysel 
Başvuru, 29 Haziran 2022 tarihli Anayasa Mahkemesi 

toplantısında incelenmiş ve uygulanan idari para cezası ile 
ifade özgürlüğünün ihlal edildiği tespit edilerek başvuru-
muz kabul edilmiştir.

26 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
Anayasa Mahkemesi’nin kararında özetle “seçim dö-
nemlerinde siyasi partiler dışındaki kişi ve kurumların da 
propaganda yapabileceğinin” ve “seçimlerin demokratik 
ortamda yürütülmesinin esasının, toplumun tüm kesim-
lerinin düşünce ve kanaatlerinin açıklanması ve tartışıl-
ması olduğunun” altı çizilmiştir. TMMOB’nin seçim dö-
nemlerinde görüş açıklayıp propaganda yapması önünde 
herhangi bir kanuni engel olmadığının altına çizildiği ka-
rarda, söz konusu ceza ile Anayasanın 26. Maddesinde 
güvence altına alınan ifade özgürlüğümüzün ihlal edildiği 
saptanmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, insan hak ve hürriyet-
leri ile demokrasi mücadelemiz açısından olduğu kadar, 
Birliğimizin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek-
teki ısrarcı tutumunun haklılığını da göstermek bakımın-
dan da çok önemlidir. TMMOB halktan, demokrasiden 
ve özgürlüklerden yana görüşlerini açıklamakta bugüne 
kadar hiçbir baskı ve cezaya boyun eğmemiştir, bundan 
sonra da bu doğrultuda mücadelesine devam edecektir.
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BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİN ÜZERİNDEN GEÇEN 23 YILDA GEREKLİ 
HİÇBİR TEDBİR ALINMADI YAŞANANACAK BENZER BİR DEPREM ÇOK 

DAHA BÜYÜK YIKIM VE KAYIPLA SONUÇLANACAKTIR!
17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi’nin 23. yılında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından basın açıklaması yapılarak, gerekli önlemlerin alınmaması eleştirildi.

20 binden fazla yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 50 binden 
fazla kişinin yaralandığı, yüzbinlerce yapıyı yerle bir eden 17 
Ağustos Depremi’nin 23. yılında kaybettiklerimizi bir kez 
daha özlemle anıyoruz. Başta İzmit, Yalova ve Adapazarı 
olmak üzere Doğu Marmara’nın tamamını etkileyen 7,4 bü-
yüklüğündeki deprem, gerekli tedbirler alınmadığında doğal 
afetlerin ne büyük toplumsal felaketlere dönüşebildiğinin en 
acı örneği olarak tarihe geçti.

Depremin yarattığı yıkımın ve yaşadığımız toplumsal trav-
manın büyüklüğüne rağmen, aradan geçen 23 yıl boyunca 
deprem gerçeği ile gerçekten yüzleştiğimiz, yeni depremle-
re hazırlanma konusunda mesafe kaydettiğimiz söylenemez.

23 yılda afet riski olan yerleşim yerleri taşınmadı, binaları-
mız depreme dayanıklı hale getirilmedi, kent merkezlerinde 
deprem toplanma alanları oluşturulmadı, afet sonrası kriz 
yönetim senaryoları hazırlanmadı. Bu süre içinde imar plan-
ları depreme hazırlıklı şehirler yaratmak için değil, kentsel 
rantın dağıtılması için bir araç olarak kullanıldı. Parsel ba-
zında yapılan imar tadilatları ile ormanlık alanlar ve su hav-
zaları dere yataklarıyla birlikte yapılaşmaya açıldı. Kamusal 
bir anlayışla yürütülmesi gereken “yapı denetim” sistemi 
tümüyle ticarileştirildi. Odalarımızın mesleki yeterlilik, eği-
tim, belgelendirme ve denetleme gereklilikleri yapı denetim 
süreçlerinden dışlandı.

“İmar Barışı” adı altında projesi olmayan, hiçbir mühendislik 
hizmeti almamış kaçak yapılar ruhsatlandırıldı. 10 milyonun 
üzerinde kaçak yapının ruhsatlandırıldığı bu imar affıyla bir-
likte yapı stokumuzun proje uygunluğu ve deprem dayanık-
lılığı konusunda denetlenme ihtimali ortadan kaldırıldı.

Kentlerin yeniden yapılandırılması ve depreme dayanıksız 
binaların yenilenmesi için gerekli olan “Kentsel Dönüşüm” 
uygulamaları amacından saptırılarak inşaat firmalarına kay-
nak aktarılmasının, kentsel rantların iktidar yandaşlarında 
toplanmasının bir aracı haline getirildi.

Kent merkezlerinde bulunan afet toplanma alanı statüsünde 
park, bahçe ve meydanlar yapılaşmaya açılarak afet sonra-
sında yaşamı sürdürmeye olanak verecek güvenli alanlar 
ortadan kaldırıldı.

Son yıllarda sıklıkla yaşadığımız her deprem, 17 Ağustos 
1999’da yaşadığımız büyük felaketi çağrıştırmakta, depre-
min ülkemiz için ne kadar yakın bir tehlike olduğunu ha-
tırlatmaktadır. Mevcut durumda artan nüfus ve yapılaşma 
nedeniyle yaşanacak benzer bir felaketin sonuçları çok daha 
ağır olacaktır. Bütün bunların biliniyor olmasına rağmen 
depreme hazırlık konusunda gerekli adımların atılmamasının 
sorumluluğu siyasi iktidarın üzerindedir.

Benzer felaketleri bir daha yaşamamak için derhal adım atıl-
malıdır. Yapı denetimi sistemi TMMOB ve bağlı Odalar, üni-
versiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla kamusal bir anlayışla 
yeniden düzenlenmelidir. Yapılaşmadan kaynaklanan riskle-
rin bertaraf edilmesi için çağdaş bir “risk yönetim” sistemi 
oluşturulmalıdır. Bölgesel ve kentsel ölçekte “sakınım plan-
ları” hazırlanmalıdır. Ülke genelindeki yapılar incelenerek 
riskli yapılar tespit edilip güvenli hale getirilmelidir. Uygun 
olmayan zemin ve arazilerdeki yapılar derhal boşaltılmalıdır. 
Tüm yaşam alanlarımız bilimin ve teknolojinin rehberliğinde, 
insanların ihtiyaçları doğrultusunda ve doğayla barışık biçim-
de yapılandırılmalıdır.

Güvenli yapılaşmanın sağlanması ve tüm bu süreçlerin sağ-
lıklı işletilebilmesi için meslek odalarının sürece etkin katılı-
mını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve dene-
tim süreci modeli benimsenmelidir.

“İmar Barışı” adı altında ruhsatlandırılan yapılar derhal de-
netlenmeli, kaçak yapılar hiçbir biçimde affedilmemelidir. 
Çıkarılan deprem yönetmelikleri geliştirilmeli ve harfiyen 
uygulamaya konmalı, yönetmeliklere aykırı tüm işlemlerin 
tesis edilmesi engellenmeli; Odalarımızın kamusal göre-
vi olan mesleki denetim yetkilerini sınırlandırmaya yönelik 
düzenlemeler kaldırılmalıdır. 23 yıl önceki acıları yeniden 
yaşamamamız için ülke olarak depreme hazırlıklı olmamız 
gerekiyor. Depreme hazırlıklı olmak için de bilimin, tekniğin 
ve doğanın sesine kulak vermemiz gerekiyor. Daha büyük 
acılar yaşamamak için depremi unutma, unutturma!

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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ÖLÜM GEMİSİNİ DURDURACAĞIZ!
Aralarında TMMOB’nin de bulunduğu Gemi Koordinasyon Grubu; Sao Paulo Gemisi için bakanlıkça şartlı izin 
verilmesi üzerine kararın iptali amacıyla  24 Ağustos 2022 tarihinde İzmir Adliyesi önünde TMMOB Başkanı 
Emin Koramaz’ın katılımıyla bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz şöyle konuştu: 

‘’TMMOB olarak bizler yıllardan beri bilimsel ve teknik ak-
lın, insan ve doğa yararına kullanılması için mücadele veri-
yoruz. İnsan hayatını ve ekolojiyi tehdit eden her projeye, 
her uygulamaya, her yönetmeliğe karşı davalar açıyor, kam-
panyalar yürütüyoruz. Bugün yine bir çevre felaketine engel 
olmak, insan sağlığını ve doğayı tehlikeye atan bir tehdidi 
durdurmak için mahkeme kapısındayız.

Hakkında, “nükleer denemelerde kullanıldığı için yüksek 
miktarda radyoaktivite barındırdığı”, “600 tonu asbest ol-
mak üzere 1500 ton tehlikeli atık içerdiği” yönünde ciddi 
iddialar ve belgeler bulunan Nae Sao Paulo savaş gemisinin 
ülkemize getirilmesini engellemek için bir aradayız. Söz 
konusu tehlikeli atıkların, havamızı, suyumuzu, doğamızı 
kirletmemesi, insanlarımızın sağlığını yok etmemesi için bir 
aradayız. Bildiğiniz İzmir halkı, odalarımız ve çevre örgütleri 
haftalardır bu geminin taşıdığı tehlikelere dikkat çekmeye 
çalışıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı firma bilgileri-
ne dayanarak yapıtığı açıklamada, asbest miktarının 600 ton 
değil 10 ton civarında olduğunu,uluslararası ve ulusal mevzu-
ata göre sürecin titizlikle takip edildiğini, gemide asbest ve 
diğer atıklara ilişkin  inceleme ve raporların bulunduğunu, ül-
keye geldiğinde de uzmanlar tarafından gemide gerekli ince-
leme yapılacağını  ve ardından söküme izin verileceğini, aksi 
taktirde geminin geri gönderileceğini söylemekle yetiniyor. 

Şirketin verdiği bilgi ve belgeler gerçeği yansıtmamaktadır. 
Geçmişte de böyle yanlış belgelere dayanarak söküm işlem-
leri gerçekleştirilmiş, yapılan incelemeler sonucunda gerçek 
ortaya çıkmıştır.

Onlara güvenmiyoruz. Bu açıklamalar gerçeği yansıtmamak-
tadır. Gerçek olan tek şey, Sau Paulo gemisinin içerdiği teh-
likeli atıklar nedeniyle bir ölüm gemisi olduğudur.

Geminin taşıdığı tehdit nedeniyle Brezilya Limanlarından 
ayrılmasını engelleyen mahkeme kararına rağmen gemi şu 
anda uluslararası sularda ülkemize doğru gelmektedir.Bilin-
melidir ki, mahkeme kararları beklenmeden, firma beyanla-
rına dayanarak başlanacak söküm işlemi, geri döndürülemez 
zararlara yol açacak, mahkeme kararını kadük bırakacaktır.

Otopan Gemisinin, 2015 yılında KUİTO adlı tankerin ve 
2016 yılında ETHANE adlı tankerinin sökümü sürecinde ya-
şananlar bunun en somut örneğidir. 

Bu örneklerde açılan davalara ve alınan yürütmeyi durdurma 
kararlarına rağmen söküm işlemleri gerçekleşmiştir. Söküm 
sonrasında da bu gemilerden çıkan atıkların türü ve miktarı, 
nasıl bertaraf edildiği, radyoaktivite içerip içermediği, sökü-
len parçaların nereye gönderildiği yönünde hiçbir bilgi, belge 
ve rapor kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

Yalnızca örnek verdiklerim değil, Aliağa Gemi Söküm Tesis-
lerinde 1974 yılından beri sökülen gemilerden çıkarılan her 
türden tehlikeli zararlı kimyasal sınıfından olan bileşenlerin 
miktarı, nerede ve nasıl bertaraf edildiğine dair bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. 

Gemi söküm sektörüne ait bilgiler adeta “merdiven altı işlet-
meciliği” gibi kamuoyundan saklanmaktadır. Çevre ve halk 
sağlığı ve iş sağlığı ve güvenligi konusunda sektorun karnesi 
kötüdür. Yönetim ve denetim mekanizmalarındaki eksiklik-
ler nedeniyle, işçilerin güvenliği ve bölge halkının sağlığına 
yönelik olumsuzluklar geri dönülemez boyutlara ulaşmıştır.

İnsan sağlığının bu kadar değersiz görülmesinden bıktık.Bu 
güzel coğrafyamızın dünyanın çöplüğü olarak görülmesin-
den bıktık. Türkiye’nin dünyanın çöplüğü, endüstriyel atık 
merkezi haline getirilmesine izin vermeyeceğiz.

Gemi sahipleri zengin olsun diye, söküm şirketleri zengin 
olsun diye doğamızın ve yaşam çevremizin zehirlenmesine, 
tersane çalışanlarının ve yöre halkının kanser tehdidiyle yüz 
yüze bırakılmasına izin vermeyeceğiz.

Bakanlık şirketin hazırlattığı gerçek dışı raporlara değil, bilim 
insanlarının sesine kulak vermelidir. Bakanlık açgözlü şirket-
lere değil, İzmir halkının sözüne kulak vermelidir.

Adli makamlar göz göre göre yaklaşan bu çevre ve insanlık 
felaketini engellemelidir.

O gemi derhal durdurulmalı, içindeki tehlikeli atıklar gerekli 
bilimsel ve çevresel önlemler alınarak, gemi nerede yapıldıy-
sa orada bertaraf edilmelidir.

Tüm halkımızı bu önemli mücadeleye destek olmaya, mah-
kemelerimizi insan sağlığı ve çevre konusunda sorumlu dav-
ranmaya çağırıyorum.’’
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DAHA DA GEÇ OLMADAN
YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ İSTİYORUZ!

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 31 Ağustos 
2022 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Barışın anlam ve önemine en fazla vurgu yapılması gere-
ken günlerden geçiyoruz. Başta Ortadoğu ve Ukrayna ol-
mak üzere dünyanın pek çok yerinde savaş ve çatışmalar 
artarak devam ederken, dünyanın farklı bölgelerinde de 
savaş kışkırtıcılığı en üst düzeye çıkmış durumda. Emper-
yalist güçler, içinden geçtikleri derin krizi, bir kez daha 
savaş ve saldırganlık politikaları ile aşmaya çalışıyorlar.

Yaşanan bu savaşlar, yükseltilen bu savaş çığırtkanlığı, 
birbirini takip eden nükleer silah tehditleri dünyanın gele-
ceği, çocuklarımızın yarınları üzerinde kara bir gölge gibi 
durmaktadır.

Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar nedeniyle her gün 
yüzlerce insan ölüyor, binlercesi yaralanıyor. Milyonlarca 
insan yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalı-
yor. Savaşın yarattığı şiddet ve düşmanlık, dünyanın her 
yerini savaş alanı, dünyada yaşayan herkesi savaşın hedefi 
haline getiriyor.

Emperyalist güçlerin tüm dünyayı tahakküm altına alma 
hırsı ve enerji kaynaklarını kontrol etme arzusu yaşadı-
ğımız savaşların, şiddetin ve yıkımın en büyük nedenidir. 
Yaşanan bu savaşlara ve şiddete dur diyebilmenin ilk adı-
mı, emperyalizme dur diyebilmekten geçmektedir.

Türkiye’de yaşayan bizler, savaş ve çatışmaların uzun 
yıllardan beri devam ettiği bir coğrafyanın parçasıyız. 
Uzun yıllar boyunca ülkemizde ve bölgemizde yaşanan 
çatışmaların yarattığı acıların en yakın tanıklarıyız. Bu ülke 
halklarının barış ve kardeşliğe olan ihtiyacına rağmen, ül-
kemiz her geçen gün daha fazla savaşın ve şiddetin par-
çası olmaya devam ediyor. 

Kürt Sorunu’nda çatışma ve şiddet politikalarına daya-
lı yaklaşım, siyasi iktidarın müdahaleci dış politikası ve 
komşu ülkelerimizle bitmeyen gerilimler ülkemizin sü-
rekli bir çatışma ve savaş tehdidi altında olmasına neden 
olmaktadır.

Sonucu ne olursa olsun kazananı daima emperyalist 
odaklar, kaybedeni ise yoksul bölge halkları olan bu sa-
vaşlardan artık bıktık ve yorulduk. Barışa ve kardeşliğe 
olan özlemimiz ve ihtiyacımız her geçen gün katlanarak 
büyüyor.

Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları ola-
rak bizler, çatışmaların ve silahların sustuğu, komşularıyla 
barış ve dostluk içinde yaşayan bir ülke istiyoruz. 

Sınırları içinde yaşayan farklı inançların, kültürlerin, kim-
liklerin barış içinde kardeşçe yaşayabildiği bir ülke istiyoruz.

Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları ola-
rak bizler “yurtta barış, dünyada barış” istiyoruz!

Silahın ve şiddetin yarattığı korkuya karşı, barışın umudu-
na ihtiyacımız var. 

Eşitlikten, özgürlükten, adaletten yana tüm insanları, ba-
rış umudunu büyütmeye çağırıyoruz.

1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun!..

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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G ü n c e

Ağustos
2022

Günce

2 Ağustos Salı

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

Oda Başkanı Yunus Yener, “Akkuyu Nükleer Güç 
Santralı Projesi/İnşaatı Ülkemiz Çıkarlarına Aykırıdır, 
İptal Edilmelidir” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

"Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon 
Sodex Fuarı 2023" için Sektör dernekleri ile çevrim içi 
olarak yapılan toplantıya Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener katıldı. 

3 Ağustos Çarşamba

Gezi Davasında verilen hukuksuz kararlar ile tutuk-
lanan arkadaşlarımızın serbest bırakılması için başlatılan 
Adalet nöbetinin 100. Günü Ahlatlınel Parkı’nda yapıldı.

4 Ağustos Perşembe

 TTB, DİSK, KESK, TDHB  ve TMMOB temsilcileri,  
“6331 sayılı Yasa’nın 10. yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Çalıştayı” hazırlık toplantısına TMMOB 
adına Oda Sayman Üyesi Bedri Tekin katıldı.

5 Ağustos Cuma

Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası, Muğla'da 
yeni madencilik faaliyetleri için yürütülen çalışmalara 
karşı mevcut durumu inceleyerek rapor hazırladı.Hazır-
lanan rapor yapılan bir basın açıklaması ile paylaşıldı.

9 Ağustos Salı

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

13 Ağustos Cumartesi

49. Dönem EİM MEDAK belirleme toplantısı yapıldı. 

16 Ağustos Salı

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

Oda Başkanı Yunus Yener, Marmara Depreminin 
23.yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

18 Ağustos Perşembe

11-12 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlene-
cek olan “6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” hazırlık toplantısına 
TMMOB adına Oda Sayman Üyesi Bedri Tekin katıldı.

23 Ağustos Salı

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

24 Ağustos Çarşamba

Odamız ile Tez-Koop-İş arasında 2022 yılı ikinci 6 ayı 
için geçerli olacak olan toplu sözleşme imzalandı.

27 Ağustos Cumartesi

Oda Onur Kurulu Toplantısı yapıldı.

28 Ağustos Pazar

MMO Öğrenci Üye Kampı 2022, İzmir Aliağa Yeni 
Şakran Afacan Gençlik Evi'nde başladı.

30 Ağustos Salı
Büyük Zafer'in yıldönümünde Oda Başkanı Yunus Ye-
ner, bir basın açıklaması yaptı.

31 Ağustos Çarşamba

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

Oda Başkanı Yunus Yener, son günlerde meydana 
gelen trafik kazaları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

 10539 GÖKHAN YILDIRIM  91237 GÜLÇİN DÖNMEZ AK  81833 BURHAN OĞUZHAN CUĞ
 95698 YİĞİT DİKİLİTAŞ  126044 İBRAHİM YİĞİT  124932 ORÇUN ÇAĞLAR MERCAN

Yukarıdaki liste TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin “Üyelikten Ayrılma” başlıklı 10. maddesinde 
yer alan “Üyelikten çıkarılan  veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.” hükmü gereği yayınlanmaktadır.






