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IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri
Kongresi ve Sergisi, Denizli’de
Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür
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Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimiz
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Kongresine Giderken’’ etkinliği 28 Eylül
2019 tarihinde Bursa BAOB Oditoryum
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TMMOB
Makina Mühendisleri Odasý
Bülteni
Ayda bir elektronik ortamda yayýnlanýr.
Ekim 2019
Sayý 256
MMO Adýna Sahibi
Yunus YENER
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Yunus YENER
Yayýna Hazýrlayanlar
Yılmaz EREN
Sayfa Tasarımı
Yılmaz EREN
Yönetim Yeri
Meşrutiyet Cad. No: 19/6. Kat
06650 Kızılay - ANKARA
Tel: (0312) 425 21 41
Faks : (0312) 417 86 21
e-posta: mmo@mmo.org.tr
http://www.mmo.org.tr

TMMOB
MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI
Meşrutiyet Cad. No: 19/6-7-8 . Katlar
Kızılay / ANKARA
Tel : (0312) 425 21 41
Faks : (0312) 417 86 21

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

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

ANKARA ŞUBE
Meşrutiyet Mah. Meşrutiyet Cad.
No:19/5 Kızılay - Ankara
Tel
: (+90) 312 4252141
Faks
: (+90) 312 4178781
e-posta : ankara@mmo.org.tr

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

BURSA ŞUBE
BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah.
Akademi Cad. No:8 A1 Blok Kat:2-3
16130 Nilüfer - Bursa
Tel
: (+90) 224 453 62 00
Faks
: (+90) 224 453 62 12
e-posta : bursa@mmo.org.tr

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

DİYARBAKIR ŞUBE
Ofis Eki ̇nci ̇ler Cad. Kalender Center
K: 9 No: 15-16 21100
Yeni ̇şehi ̇r - Di ̇yarbakır
Tel
: (+90) 412 2246447
Faks
: (+90) 412 2245864
e-posta : diyarbakir@mmo.org.tr

EDİRNE ŞUBE
İstasyon Mah. Dr. Bahattin
Öğütmen Cad.
87. Sok. No:12 Edi ̇rne
Tel
: (+90) 284 2360800
Faks
: (+90) 284 2360803
e-posta : edirne@mmo.org.tr

ESKİŞEHİR ŞUBE
Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut
Pehlivan Cad. Altın Sok. No:1
Küpeli Apt. Kat:3 26130 - Eski ̇şehi ̇r
Tel
: (+90) 222 2309360
Faks
: (+90) 222 2313854
e-posta : eskisehir@mmo.org.tr

GAZİANTEP ŞUBE

Tel
: (+90) 342 2304477
Faks
: (+90) 342 2305292
e-posta : gaziantep@mmo.org.tr

İSTANBUL ŞUBE
Katip Mustafa Çelebi Mah.
İpek Sk. No:9 34433
Beyoğlu - İstanbul
Tel
: (+90) 212 2529500
Faks
: (+90) 212 2498674
e-posta : istanbul@mmo.org.tr

İZMİR ŞUBE
MMO Tepekule Kon. Ser. ve İş
Mer. Anadolu Cad. No: 40 Kat:M2
Bayraklı - İzmir
Tel
: (+90) 232 4623333
Faks
: (+90) 232 4862060
e-posta : izmir@mmo.org.tr

KAYSERİ ŞUBE
Cumhuriyet Mah. Kızılay Cad.
Sultan Hamam Sok. No:10
Melikgazi - Kayseri
Tel
: (+90) 352 2221212
Faks
: (+90) 352 2212919
e-posta : kayseri@mmo.org.tr

KOCAELİ ŞUBE
Körfez Mah.
İzzet Uzuner Sk. No:14
41300 İzmit - Kocaeli
Tel
: (+90) 262 3246933
Faks
: (+90) 262 3226647
e-posta : kocaeli@mmo.org.tr

KONYA ŞUBE
Musallabağları Mh.
Başkılavuz Sk. No: 3
42110 Selçuklu - Konya
Tel
: (+90) 332 2385272
Faks
: (+90) 332 2385275
e-posta : konya@mmo.org.tr

MERSİN ŞUBE
Limonluk Mh. 2417 Sk.
No: 5/A Yenişehir - Mersin
Tel
: (+90) 324 3273800
Faks
: (+90) 324 3269553
e-posta : icel@mmo.org.tr

SAMSUN ŞUBE
Kılıçdede Mah.
Cumhuriyet Cad. No: 149
İlkadım - Samsun
Tel
: (+90) 362 2312750
Faks
: (+90) 362 2312751
e-posta : samsun@mmo.org.tr

TRABZON ŞUBE
Çarşı Mah. Ceviz Altı Sok.
Yavuz Selim İş Merkezi No:5
61030 - Trabzon
Tel
: (+90) 462 3221477
Faks
: (+90) 462 3217769
e-posta : trabzon@mmo.org.tr

ZONGULDAK ŞUBE
Gazipaşa Cad. No:17 Kat:7
Zonguldak
Tel
: (+90) 372 2536964
Faks
: (+90) 372 2518958
e-posta : zonguldak@mmo.org.tr

Budak Mahallesi Abdulkadir Behçet
Caddesi No: 40
Şehitkamil - Gaziantep

i

ç

i

n

d

e

k

i

l

e

r

Sayı 256 Ekim 2019

Sunuş

2

Haber

3

Etkinlikler

7

Basın Açıklamaları

17

Basında Odamız

24

Eğitimler

26

TMMOB’den

28

Günce

40

Sunuş

MERKEZİ ETKİNLİKLERİMİZİN YENİ ETABI BAŞLADI
Yaz ayları nedeniyle ara verdiğimiz yeni dönem etkinlikleri 26-28 Eylül’de Odamız adına Denizli Şubemiz yürütücülüğünde düzenlenen IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi (BTKS) ile sürdü.
Ekim ayında üç etkinliğimiz var: 11-12 Ekim’de
Eskişehir’de X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, 18-19 Ekim’de Kocaeli’nde V. Enerji
Verimliliği Kongresi, 23-26 Ekim’de Adana’da X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi yapılacak. Kasım
ayında iki etkinliğimiz var: 8-9 Kasım’da Mersin’de 8. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ile 15-16 Kasım’da
Ankara’da Kaynak Teknolojisi XI. Ulusal Kongresi yapılacak. Aralık ayında ise son iki etkinliğimiz var: 5-7 Aralık’ta
Adana’da I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve
XII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı ve onun
ardından 13-14 Aralık’ta etkinliklerimizin finali Ankara’da
TMMOB Sanayi Kongresi ile yapılacak. Daha önce belirttiğimiz üzere TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu
da 22-23 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenecek.
Üyelerimizin bu etkinliklere katılmasını önemsiyoruz.

“Kaz Dağlarında Yürütülen Sömürge Madenciliği ve Ülke
Gündemindeki Demokrasi Karşıtı Gelişmeler” gündemli TMMOB 45. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı
Çanakkale’de toplandı. Toplantının ardından Danışma
Kurulu üyeleri olarak Kirazlı Köyü Balaban Tepesi’ne giderek maden sahasının kapısının önünde basın açıklaması
yaptık, daha sonra da direniş alanını ziyaret ederek dayanışmamızı dile getirdik.
1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla ülkemizde hemen
her gün yakıcılığını hissettiğimiz barış sorununu “Ülkede,
Bölgede, Dünyada Barış!” istemi eşliğinde dile getirdik.
2 Eylül’de “Yurttaşlara 30 Ağustos Sürprizi!” başlıklı açıklama ile doğal gaza bir ay içinde ikinci kez yapılan zammı
ve bütün enerji zamlarını eleştirdik.
5 Eylül’de hemen hemen bütün aileleri ilgilendiren okul
servis araçlarındaki güvenlik sorununun mevzuat ve denetim eksiklerinin kamusal denetim yaklaşımıyla giderilmesi gerektiğini; ek teknik denetimleri kamusal bir anlayışla yapmaya Oda olarak talip olduğumuzu belirttik.

Bu arada TMMOB 45. Dönem Genel Kurulu’nda kararı
alınan TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının
Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı’nın 2526 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacağını belirtelim. Kurultay öncesinde 18 Ekim ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yerel kurultaylar düzenlenecek.

12 Eylül’ün 39. yıldönümünde faşizme ve gericiliğe karşı
mücadelenin güncel bir görev olduğunu vurguladık.

TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Güncel
Sorunları ve Çözüm Önerileri broşürünün Birliğimiz
tarafından yayımlandığını de belirtmek isteriz. Broşüre
Odamız ve TMMOB’nin internet sitelerinden ulaşılabiliyor.

20 Eylül’de sanayi analizlerinin 52.’sinde yatırımlardaki
sert düşüşe ve bunun yol açtığı yüksek işsizlik sorununa
dikkat çektik.

TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan ve 2011 yılından
bu yana 19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin yıldönümlerinde kutladığımız “19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir
Plancıları Dayanışma Günü” bu yıl 23 merkezde yapılan
etkinliklerle anıldı.
Ankara’da da dönemin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
“Teoman Öztürk’ün Anısına 19 Eylül’ün 40. Yıl Buluşması” etkinliği düzenlendi ve dönemin kadrolarının mücadele anıları paylaşıldı.
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19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma
Günü’nde mesleklerimizi, meslek örgütlerimizi ülke, halk
ve meslektaş yararına savunmaya devam edeceğimizi bir
kez daha ifade ettik.

25 Eylül’de asansörlerin kamusal denetimini kaldırma ve
periyodik kontrolleri piyasaya açmanın kabul edilemez
olduğunu söyledik.
Endüstri Mühendisliği Dergimizin Index Copernicus (The
ICI World Of Journals) veri tabanında taranmaya başlandığını belirterek esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Haber

MEKANİK TESİSAT UYGULAMA EĞİTMENLERİ EĞİTİMİ
Mekanik Tesisat Uygulama Eğitimi eğitmenlerine yönelik 7 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Şube’de eğitim
gerçekleştirildi.
1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Mekanik Tesisat
Uzman Mühendis Belgesine sahip olmak için gerekli
belgelendirme şartlarından birisi olan “Mekanik Tesisat
Proje Değerlendirme Kuruluna şartları genelgelerle
tanımlanmış proje/projelerin sunumunu gerçekleştirmek”
şartı kaldırılmış olup, bu şartın yerine “Mekanik Tesisat
Tasarımı Uygulama eğitimine katılmak” şartı getirilmiştir.
Bu kapsamda Mekanik Tesisat Uygulama Eğitimi
eğitmenlerine yönelik 7 Eylül 2019 tarihinde İstanbul
Şube’de eğitim gerçekleştirildi.
Eğitime aşağıda isimleri yer alan eğitmenlerimiz ve
teknik görevlilerimiz katıldı.
Önder Yılmaz			
Ankara Şube
Serpil Taburoğlu			
Ankara Şube
Uğur Kümük			
Bursa Şube
Tefik Demirçalı			
Denizli Şube
Enver Işık			
Diyarbakır Şube

Duygu Bayram			
Emre Dereli			
Erhan İnan			
Harun Hamiş			
Okan Arğaç			
Ali İnce				
Ergun Şengör			
Dursun Ayyıldız			
Hüseyin Kandemir		
Ömer Akdoğan			
Önder Ova			
Yaşar Baş			
Hülya Berber			
Aytaç Ak			
Eğitici ve Sorumlu Personel
Nuri Alpay Kürekci		
C. Ahmet Akçakaya		
Meltem Özdemir Çınarel		

Diyarbakır Şube
Edirne Şube
Eskişehir Şube
Gaziantep Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
İzmir Şube
Kayseri Şube
Kocaeli Şube
Konya Şube
Mersin Şube
Samsun Şube
Trabzon Şube
Zonguldak Şube
İstanbul Şube
İstanbul Şube
Oda Merkezi

EĞİTİM SORUMLULARI TOPLANTISI
Odamız eğitim sorumluları toplantısı, 20-21 Eylül 2019 tarihlerinde Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal
Tesisi’nde gerçekleştirildi.
Şube eğitim sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilen
toplantıda eğitim durumlarına ve sınav sorularına yönelik
konular görüşüldü. Yeni eğitimlerimiz hakkında bilgiler
verildi.
Toplantıya Katılanlar :
Mehmet Soğancı		
Eğitim Çalışma Grubu Başkanı
Meltem Özdemir			
Oda Merkezi
Arzu Özdal İdem			
Adana Şube
Egegün Ünveren			
Ankara Şube
İ. Yiğit Çiçek			
Ankara Şube
Ceren Yılmaz Aras		
Antalya Şube
Kaan Özten			
Bursa Şube
M. Cemal Özkan			
Denizli Şube
M. Elçin Çetinköprülü		
Eskişehir Şube
Serdar Gültutan			
Gaziantep Şube
Serdar Aydın			
İstanbul Şube
Engin Yavaş			
İzmir Şube
Deniz Dinç Yılmaz		
İzmir Şube

Dursun Ayyıldız			
Hasan Karaçelik			
Özge Deniz Aydemir		
M. Sabri Baysal			
F. Didem Özdoğan		
Faik Yılmaz			
Ayhan Hilalci 			

Kayseri Şube
Kayseri Şube
Kocaeli Şube
Konya Şube
Mersin Şube
Samsun Şube
Zonguldak Şube
bülten 256
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VASIFLANDIRMA EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için 20-21 Eylül 2019 tarihinde Baca Kontrolü
Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi yapıldı.
Online olarak webinar üzerinden yapılan eğitime
aşağıda isimleri yer alan teknik görevlilerimiz
katıldı.
Çağrı Demir			
Adana
Tolga Temizsoy			
Adana
Tuncay Kaya			
Bursa
Batuhan Anık			
Eskişehir
Burak Genç			
İzmir
Erdem Ermiş			
İzmir
M. Muhammet Aksu		
Kayseri
Burak Cengiz			
Kayseri
Serhat Nizamoğlu			
Kayseri
Süleyman Adıgüzel		
Kayseri
Cüneyt Özmen			
Kocaeli
Onur Atmaca			
Kocaeli
Şaban Akbaba			
Konya
Volkan Zorlu Yılmaz		
Mersin
Bedrettin Polad			
Mersin
Kasım Tufan Tural			
Samsun

Erkan Türkmen			
Ahmet Turan			
Safa Çakın			
Yusuf Kumuş			
Ömer Yücel			
Eğitici ve Sorumlu Personel
Serhat Erdoğan			
Ali Kaan Uzunsoy			
Bülent Göksülük			

Oda Onur Kurulu Toplantısı,
21 Eylül 2019 tarihinde
Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurul’a iletilen
92 dosya üzerinde görüşüldü.
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Samsun
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
İstanbul
İstanbul
Oda Merkezi

Haber

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ,
INDEX COPERNICUS VERİ TABANINDA
Endüstri Mühendisliği Dergisi, Index Copernicus (The ICI World Of Journals ) Veri Tabanında taranmaya
başlanmıştır.

Değerli üyelerimiz, hocalarımız ve
dergi okuyucularımız,
Bilindiği üzere, kurulduğu yıldan beri, yayımlanan özgün
çalışmalarla, endüstri mühendislerinin çağdaş gelişmeleri
yakından takip edebilmelerine olanak tanımak, edinilen
deneyim ve bilgi birikiminin tüm endüstri mühendislerince
paylaşılmasına ve ülke çapında yaygınlaştırılmasına fırsat
vermek ve süreklilik kazandırmak, endüstri mühendisliği
uygulamalarının topluma duyurulmasında aracı olmak,
meslek sorunlarının tartışıldığı bir zemin oluşturmak
endüstri mühendisliği dergisinin başlıca hedefleri arasında
yer almaktadır.
Önemli bir başvuru kaynağı olarak yayın hayatını sürdüren
dergimiz, mevcutta EBSCO veritabanında yer almakta ve
120 ülkeden elektronik ortamda takip edilebilmektedir.
Ek olarak dergimiz, bu yıl uluslararası platformlarda

görünürlüğünü artırma yönünde çalışmalar yapmayı
planlamıştır. Bu doğrultuda, bilimsel dergilerin en
büyük uluslararası veri tabanlarından biri olan, halen
veri tabanında 40 binin üzerinde derginin kayıtlı olduğu
INDEX COPERNİCUS veri tabanına başvurusunu
yapmış ve taranmaya başlamıştır.
Ayrıca, ULAKBIM TR (değerlemede), SOBIAD, DOAJ
(Directory of Open Access Journals), Root Indexing, DRJI
(Directory of Research Journals Indexing), SIS (Scientific
Indexing Services), OAJI (Open Academic Journal Index),
ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Researchbib
(Academic Resource Index), ISI (International Scientific
Indexing), Worldcat, BASE gibi ulusal ve uluslararası dizin
ve platformlara başvuruları yapılmaktadır.
Dergimiz, (ICI) Index Copernicus veri tabanı web sayfası:
https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/
issue?İssueıd=all&journalıd=52641
bülten 256
ekim 2019
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SANAYİ ANALİZLERİ-52:
YATIRIMLAR ÇAKILDI, KREDİ TALEBİ DÜŞÜK
Odamızın, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin
52’incisini, yatırımlardaki sert düşüşe ve bunun yol açtığı yüksek işsizlik sorununa ayırdı.
TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı,
IMF verileri kullanılarak yapılan analizde, 2019 ikinci
çeyreğinde ekonominin yüzde 1,5 küçülmesinde
yatırımlardaki sert düşüşün etkisine dikkat çekildi.
İnşaat yatırımlarında yüzde 29’u bulan düşüşün yanı
sıra, sanayi yatırımlarında yüzde 17’yi bulan sert düşüşte
ekonomideki güvensizliğin ve istikrarsızlığın önemine
dikkat çekildi. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin
zorlama bir önlem olduğuna ve özel-yabancı bankaları
kredi hacmini artırmaya ikna etmediğine işaret edilen
analizde, Hazine’nin artan açıklarına ve açıkların Merkez
Bankası kaynakları ile kamuflajının sonuna gelindiğine de
vurgu yapıldı.

oluşturuyor. Öte yandan, dış kreditörler de yatırım için
kredi vermede isteksiz davranıyorlar. Dış kreditörler
kredi fiyatlarına Türkiye’nin 400 baz puanı bulan ve en
yakınındaki Güney Afrika’yı riskte bir kat geride bırakan
sigorta prim maliyetini (CDS) eklediklerinde, kredinin
cazibesi daha da azalıyor. Bu fiyattan dışarıdan kredi
temin etmek zor olduğu gibi, borç alınacak dövizin
içeride TL karşılığının nasıl bir serüven yaşayacağı da
bilinemiyor ve “bekle-gör” durumu burada da sürüyor.

MMO analizinde şu noktaların altı çizildi:
- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ikinci çeyrekte 2018’in
ikinci çeyreğine göre yüzde 1,5 azaldı. Ekonomiyi dibe
çekmede yatırımların dramatik ölçüde düşmesi önemli
bir etken oldu. Türkiye’de hem kamu hem özel sektör
yatırımları 12 aydır sert bir biçimde düşüyor. Bunun
özellikle işsizlik-istihdam üstünde ağır yansımaları var.
Ekonomide ikinci çeyrekte yaşanan küçülme, önceki iki
çeyrekte de yaşandı. Başka bir ifade ile Türkiye, 2018
Eylül ayından bu yana küçülme sürecinde bulunuyor.
Bunun en az bir çeyrek daha sürerek 12 ayı bulması
muhtemel. Öncü göstergelerden hareketle, üçüncü
çeyrek, yani Temmuz-Eylül 2019 döneminde de
ekonominin küçülmekte olduğu tahmin ediliyor.
- 2019 ikinci çeyrekte yatırımların 2018 ikinci çeyreğe
göre yüzde 23’e yakın daraldığı görülüyor. Son 10
yıldır hiçbir çeyrekte yatırımlar bu kadar daralmamıştı.
Yatırımlardaki daralma sadece bu ikinci çeyreğin değil,
son dört çeyreğin sorunu. Birikimli olarak bakılırsa son
dört çeyreğin toplamında ya da son 12 ayda yatırımlar bir
önceki 12 aya göre yüzde 8’e yakın gerilemiş durumda.
- Yatırımlarda gerileme inşaat yatırımlarında yüzde
29,2’yi, makine-teçhizat yatırımlarında ise yaklaşık yüzde
17’yi buldu. Özellikle makine-teçhizat yatırımlarındaki
düşüşler sanayinin geleceğe yönelik beklentileri açısından
kaygı verici.
- Özellikle konut ve dayanıklı tüketim mallarına hızla
azalan talep, yatırım kararında en önemli caydırıcı etkeni
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- Yatırımlardaki sert düşüş en çok iş bekleyen kitleleri
ilgilendiriyor. Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik
Haziran ayında yüzde 13’e, işsiz sayısı da yaklaşık 4,3 milyona çıktı. Tarım, turizm gibi mevsimle ilgili istihdamın
artması beklenirken, sadece Mayıs-Haziran döneminde
işsizlerin sayısı 100 bin arttı.
- Merkez Bankası’na faiz indirtilerek kredi faizlerinin düşürülmesi ve kredi kullanımının artırılması, böylece de iç
tüketim, üretim ve yatırımların canlanabileceği umuluyor. Bununla birlikte, esas sorun, özel ve kamu bankalarının bu faiz indirimlerine, kredi faizlerini düşürme ve kredi musluklarını açma yönünde katılmamalarında. Çünkü
bankalar, bu faiz indirimleri ile kredi faizi düşürmenin ve
yeni krediler açmanın riskli olduğunu, beklenti kârlarını
karşılamayacağı görüşündeler. Bankalar, özellikle tasfiye
edilecek kredi miktarının artışından ve buna yenilerinin
eklenmesinden endişeliler.
- Ekonomi, kamu maliyesi ayağında da ağır sorunlu. Açıklar, Merkez Bankası kaynakları ile kamufle edildi. Merkez
Bankası’nın önce temettüleri (Ocak ayında 35 milyar TL)
sonra da Temmuz’da 23 milyar TL ve Ağustos’ta 19,5
milyar TL olmak üzere 42,5 milyar TL dolayında yedek
akçesi, bütçe yaması olarak kullanıldı. Yine de bütçenin
borçlanma ihtiyacı artıyor.

Etkinlik

YANGIN SEMİNERİ İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İnşaat
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve
Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi birlikteliğinde düzenlenen Yangın Semineri 19-20 Eylül 2019
tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Açılışta İzmir Şube Başkanımız Yüksel Yaşartekin, Oda
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe konuştu.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in
açılış konuşması:
“İzmir Şubemizin; İzmir İtfaiyesi, Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası
İzmir Şubeleri ve Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge
Şubesi ile birlikte bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Yangın
Semineri’nde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugün 19 Eylül ve bundan 40 yıl önce 19 Eylül 1979 tarihinde mühendis, mimar, şehir plancıları Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin çağrısıyla, ekonomik demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük
iş bırakma eylemi yapmıştı. Tarihimizde önemli bir yeri
bulunan bu günü dokuz yıldan beri TMMOB Mühendis,
Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü olarak kutluyor
ve mücadelemizi dünden bugüne süren sorunlarımıza
yönelik olarak kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu vesileyle, 19 Eylül 1979 tarihindeki eylem zamanında ve 1973-1980 döneminde TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı olan Teoman Öztürk ve arkadaşlarını sevgiyle,
saygıyla anıyor; bugün Ankara’da yapılan anma etkinliğini
de buradan selamlıyorum.
Konuşmama başlarken öncelikle, Ağustos ayında gerçekleşen ve İzmir’in dağlarındaki çiçekleri, böcekleri, kuşları
ve ağaçları kavuran yangın felaketinden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felakette
yanan alanların belediyemizin de taahhüt ettiği üzere
ranta açılmayıp rehabilite edileceğine inanıyor, Makina
Mühendisleri Odası olarak bu çabalara her türlü desteği
vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.
Yangına hazırlığımız ne yazık ki yaşam alanlarımızda da
orman yangınlarında şahit olduğumuzdan farksız durumda değil. Kamusal alan olarak ifade ettiğimiz alışveriş merkezleri, hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları, parklar,
oteller, eğlence mekânlarının yanı sıra, yüksek yapılar
olarak tanımladığımız her türlü kullanım alanının olduğu
plazalar ve daha nicesi, yangın hazırlıkları konusunda aktif
ve pasif önlemler açısından yetersiz durumdadır.
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yapı ve yangın güvenliliğinin birinci öncelik olarak ele
alınması ve gerekli tedbirlerin belirlenmesi süreçlerinin,
konusunda uzman kişi ve kuruluşlarca yürütülmesi gerekliliğidir. Bu konuda uzman mühendisler yetiştirmeye
ve konuya özgün teknik çalışmalar yapmaya çalışan kurumlarımızın, sürecin dışına itilmemesi ve gerekli yasal
düzenlemelerin hem merkezi hem de yerel otoriteler
tarafından yapılması ivedilikle şarttır. Yaşanacak her türlü can ve mal kaybının sebebi, bu gereklilikleri göz ardı
eden merkezi ve yerel otoriteler olacaktır.

Daha kötüsü, bu önlemlerin takibi ve kontrolü hiçbir şekilde yapılamamaktadır. Yani hangi yapının hangi kontrol
süreçlerinden geçtiği özellikle yangın konusunda tamamıyla belirsiz durumdadır. Nedeni ise bu konuda düzenleme sorumluluğu olan bakanlıkların yaptığı düzenlemelerde teknik konuları ve ilgili meslek odalarımızı konunun
dışına iterek yapıyor olmasıdır.
Konunun diğer muhatapları olan yerel yönetimlerimiz
de bu konuda maalesef gereken özveriyi göstermeyerek
büyük felaketlerin önünü açıyor ve tabiri yerindeyse ateşe körükle gidiyor.
Ancak bilinmelidir ki, ülkemiz olası yangın felaketlerine karşı hazırlıksızdır. Hatırlanacağı üzere, 2017 yılında
İngiltere’de Grenfell Tower yangını büyük bir facia ile
sonuçlanmıştı. Bu yangının faciaya dönüşmesinin başlıca
nedeni, yapı malzemesi kullanımı konusunda kamusal denetimin eksikliği idi. İngiltere gibi bir ülkede yüksek yapı
yangınında göz göre göre 71 insanın can vermesi, konunun ciddiyetini gözler önüne sermektedir. Bu durumdan
çıkarmamız gereken sonuç, her nerede olursa olsun can,
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Bugün İzmir’de de sıkça görmeye başladığımız devasa
alışveriş merkezleri, oteller ve gökdelenler olarak tanımladığımız yüksek ve kompleks yapılar, yurdun her
yerinde yoğunluğunu arttırmaktadır. Ancak bu yapıların
projelendirme ve kontrol aşamalarında kritik eksikliklere
her gün tanık oluyoruz. Örneğin, işini hakkıyla yapmaya çalışan teknik mühendis ve yönetim kadrolarımızın
olduğu bu tür yapılarda Odamız teknik görevlilerince
gerçekleştirilen periyodik kontrollerde, ne yazık ki ciddi proje, montaj ve kontrol eksiklikleri ile karşılaşıyoruz.
Bunların sebebini sorguladığımızda proje müellifi kişilerin
konusunda uzman olmaması hatta mühendis olmaması,
projelerin meslek odalarımız tarafından incelenmemiş olması ve işin sona ermesinin ardından yasayla belirlenmiş
olmasına rağmen hiçbir şekilde periyodik kontrollerin yapılmamış olması veya sadece yapılmış gibi görünmesi için
gayrı ciddi bir şekilde yapılması gerçeği ile karşılaşıyoruz.
Bu durumun her türlü endüstriyel yapının bulunduğu
üretim alanlarımız olan fabrikalarımızda da farklı olmadığını bilmenizi isterim. Kamusal alanların aksine çok daha
farklı uzmanlık gerektiren bu çalışma alanlarımızda ne kadar güvende olduğumuz belirsizdir.
2017 ve 2018 yıllarında Türkiye genelinde gerçekleşen
yaklaşık 600 endüstriyel yangında çok sayıda yurttaşımız
yaşamını yitirmiş ya da yaralanmış, büyük miktarda maddi
kayıp ortaya çıkmıştır. Maalesef benzer yangınlar, 2019
yılında da hız kesmeden devam etmektedir. Bunların
gerçekleşmesinin ya da en azından faciaya dönüşmesinin
önüne geçmek için atılacak adımlarda mesleki uzmanlığımız doğrultusunda her türlü sorumluluğu almaya hazır
olduğumuzu buradan bir kez daha belirtmek isterim.
Fakat maalesef, bizler gerekli uzmanlık çalışmalarını yapmaya ve alınması gereken radikal kararları uygulamaya
sokmaya çalıştıkça yasal olarak konunun dışına itilen meslek odalarımızın çalışmaları ve önerileri görmezden gelin-
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mektedir. Bu alanda öncelikle kamu otoritesinin yapması
gereken düzenlemeler ortada durmaktadır. Bunların bir
kısmını şu şekilde sıralayabiliriz:
Öncelikle, 2012 öncesinde olduğu gibi bina inşaat ruhsatlarının alınması konusunda itfaiye ve meslek odalarının
onayları geri getirilmelidir. Bu onay işlemlerine inceleme
onayları da eklenerek binalara ait bütün riskler pasif ve
aktif önlemlerle inşaata başlanmadan test edilmelidir. Bu
sayede yönetmelik ve standartlar ile gerekli sistemler
projeye yansıtılmalıdır.
Özellikle endüstriyel tesislerin kabul komisyonlarında itfaiye ve ilgili meslek odalarından ilgili teknik uzmanlar ile
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanlarının bulundurulması
zorunlu hale getirilmelidir.
Yangın nedenleri ve hasarları üzerine veri ve bilgilerin
toplandığı bir Yangın Bilgi Bankası kurulmalı, edinilen
bilgiler doğrultusunda “Binaların Yangından Korunması
Yönetmeliği”nin ve “İSG Yönetmeliği”nin revize edilmesi için TMMOB, Tabipler Birliği, sendikalar, belediyeler,
işveren temsilcileri, sigorta şirketleri ile Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan oluşan ortak bir Çalışma Grubu kurulmalıdır.
Endüstriyel Tesisler Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri
için gerekli mevzuat düzenlemeleri, Odaların içerisinde
yer alacağı şekilde yapılmalı, personle eğitim ve belgelendirilmesi Odalar eliyle yapılmalıdır. Bu süreçte her türlü
desteğe hazırız.
İtfaiye teşkilatları, meslek odaları ve İş Teftiş Kurulu arasında koordinasyon kurularak kamusal denetim sağlanmalı ve nihai çözümlere yönelik adım atılmalıdır.
İzmir özelinde, kentin metropol kimliğinden kaynaklı olarak yangına ilişkin risk yüksektir ve çeşitlilik göstermektedir. Örneğin Çeşme bölgesinde kompleks oteller inşa
edilirken bir yandan da Aliağa bölgesinde petrokimya
tesisleri kurulmakta, diğer yandan şehrin birçok yerinde
sanayi üretimi yoğunlaşarak devam etmektedir.
İşte bütün bunların kontrol mekanizmalarını sorguladığımızda, her zaman aynı sorunlar karşımıza çıkmaktadır.
Yani işin başladığı proje hazırlıklarından işin bitmesi ve
periyodik olarak kontrol edilmesine kadar bütün süreç
bir muamma olarak karşımızda durmaktadır.

Sözlerimi bitirmeden, Mühendis ve Makina Güncel dergimizin son sayısında kapsamlı olarak incelenen Otobüs
Yangınlarına kısaca değineceğim. Kamusal bir alan olan
toplu taşımacılıkta kullanılan her türlü araçta, standart
dışı ve mevzuata aykırı, güvenlik seviyesini düşürücü hiçbir müdahale olmamalıdır.
Araçlarda bakım ve parça değişimi yetkili servisler eliyle yapılmalı ve sistem takip edilebilir olmalıdır. Ayrıca bu
araçlar normal teknik muayenenin yanında yaşına bağlı
olarak daha kısa periyotlarda yetkili yapılar eliyle bu alanda yetişmiş belgeli teknik elemanlarca daha detaylı teknik
muayeneden geçirilmelidir.
Bu çerçevede yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılmalı;
ticari araçların periyodik bakım, enerji tasarrufu, sürücü
eğitimi, güvenli bakım ve parça kullanımı gibi konularda
Odamız tarafından eğitilerek sertifika almış “Araç Teknik
Denetim Mühendisleri”ne denetim yetkisi verilmelidir.
İDARE’yi bir an önce kamusal görevi ile kontrol işinin piyasaya bırakılamayacak bir faaliyet olduğu için mevzuatı
acilen düzeltmeye ve düzenlemeye çağırıyoruz. Odamız
bu süreçte her sorumluluğu üstlenmeye hazırdır.
Kültürü, yaşam tarzı ve konulara bakış açısıyla bir özgünlüğe sahip olan İzmir’imiz, yine doğru ve öngörülü
bir reaksiyon göstererek, yangın konusunda bu önemli
etkinliğe ev sahipliği yaparak önemli ve gerekli bir adım
atmıştır.
İtfaiyemiz ve diğer odalarımız ile birlikte bu konuda duyarlılık gösteren İzmir Şubemizin değerli başkanından
öğrendiğim kadarıyla, işbirliği bu kadarla da kalmayacak
olup, konunun muhatapları olan odalarımız ve itfaiye daire başkanlığımız arasında daha ileri düzeyde bazı ortak
çalışmalar yürütülecektir. İkinci kez düzenlenen ve geçen
yıl gördüğü ilginin bu yıl arttığına tanık olduğumuz bu seminerin gelişecek işbirliğiyle önümüzdeki yıllarda ulusal
katılımlı bir sempozyum olarak devam etmesini umuyor
ve diliyorum.
Tüm bu öneri ve dileklerle, iki gün sürecek olan etkinliğimizin verimli geçerek yangın güvenliğine katkı sunmasını
diliyor, Odalarımıza ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne
konuya gösterdikleri duyarlılıktan, seminerin hazırlanmasına katkı sunan arkadaşlarımıza emeklerinden, tüm konuklarımıza katılımlarından dolayı bir kez daha teşekkür
ediyorum. “
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NDT GÜNLERİ ‘’XI. KAYNAK KONGRESİNE GİDERKEN’’
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM) tarafından, NDT GÜNLERİ
‘’XI. Kaynak Kongresine Giderken’’ etkinliği 28 Eylül 2019 tarihinde Bursa BAOB Oditoryum salonunda
gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu etkinliğin açılış konuşmalarını
Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Devrim Tutku
Ateş ile Oda Yönetim Kurulu ve KEMM Yürütme Kurulu
Üyesi Yılmaz Yıldırım yaptı.
“XI Kaynak Kongresine Giderken - NDT Günleri” etkinliğinin MMO’ya, sanayiye, Bursa’ya ve ülkemize olumlu
katkılar sağlamasını dileyen Ateş, “TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ilgi alanındaki sektörlerin teknolojik
gelişmeleri ile uygulama alanlarının genişlemesi ve ilgili
personelin gelişmelerden haberdar olmasının sağlanması
amacıyla sorumluluk üstlenmektedir.
Bu kapsamda Makina Mühendisleri Odası, yapmış olduğu
etkinlikler aracılığı ile bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç
duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan paydaşların aynı platformda buluşmasını amaçlayarak alanda yürütülen faaliyetlerde düzenleyici yönlendirici konumunu
güçlendirme ve çalışmaları konunun tarafları ile paylaşma
amacındadır” ifadelerini kullanarak, Makina Mühendisleri
Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nin organize
ettiği, daha güçlü bir sektörel birliktelik yaratmak adına,
“Tahribatsız Muayene” sektörüne yönelik önemli konuların anlatılacağı, tartışılacağı ve sonuçların teknik bilgiler ışığında “XI. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve
Sergisi”ne aktarılacağını ifade etti.
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“Makina Mühendisleri Odası yurtiçinde yaptığı onlarca
işbirliğine bir yenisini daha ekledi.
İşbirliğine, ortak güçlenmeye açık ama yine de gidilecek,
ulaşılacak hedeflerde öz ısrarcılığını elden bırakmadan
yapacak çalışmalarını” ifadelerini kullanan Oda Yönetim
Kurulu ve KEMM Yürütme Kurulu Üyesi Yılmaz
Yıldırım, açılış konuşmasına şöyle devam etti:
“NDT bir bilinmezi, dışarıdan görünmeyeni, içini göstermeyi onyıllarca başarıyla sanayiye sunan bir yöntem.
Bu uygulama konusunda ilerlemek, hem makina mühendisliğinde kaza, hata analizinde işimize yarıyor, hem de
kaynak mühendisliğinin uygulama becerisini artırmada bir
araç oluyor.
Bu iki ana hat bizim kaynak mühendisliğinde teknik bilgiyi
ilerletecek ve beğenilen iyi standartta bir eğitim merkezini yaratma heyecanımıza ışık oluyor.
Yetkinliği sağlayacak seviyede araştıran, yayınlayan, uluslararası seviyede temsiliyete kavuşan mühendisler için bir
yuva olacak merkezimiz.
Sanayide kurulu binlerce yapının ise tahribatsız muayenesi ile hem işletmesi sürüdürülecek hem de ülke için
önemli bir tutar maliyet boşuna yaratılmamış olacak.
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Endüstriyel işletmelerde Makina Mühendisleri Odası olarak iki türlü fayda sağlayabileceğiz. İlki ülke kaynakları ile
oluşturulmuş yapıların sağlamlığında ve sürdürülmesinde
alınacak kararlarda bilimsel yöntemler ile destekleyici olmak, ikincisi ise tehlike arz eden yapıların tespiti ve kaza,
iş güvenliği riski bulunan alanların yenilenmesi ve güçlenmesi için toplumsal kanatta müdahil olmak.
Bunu yaparken Kaynak Muayene ve Eğitim Merkezimiz
zamanla altyapısını ve ilgi alanlarını genişletecetir.
Güvendiğimiz ve beraber güzel bir yolculuğa çıktığımız
arkadaşlarımız, daha bilgili ve donanımlı olacaklar.
Eğitimlerin içeriği ise uluslararası seviyeyi gözeterek zamanla gelişecek.
Eğitim konusunda ise siz katılımcı kurumlar ile her zaman
işbirliklerine de açık olacağız.
Bildiğiniz gibi MMO’nun verdiği eğitimlere üyemiz ve uzman olan yüzlerce eğitmen, yurdun çeşitli illerinden ve
sektör firmalarından destek veriyorlar.
Yayın hazırlama çalışmalarına daha yoğun bir katılım gerçekleştireceğiz.
Zamanla MMO bünyesinde Kaynak ve tahribatsız muayene alanında oluşabilecek süreli yayın, özel sayı, kitapçık, mesleki kitap üretiminde de katılımlarda bulunacağız.
“Bu merkez yakın gelecekte, bugün olduğu gibi alanındaki Kurultay Kongre ve Sempozyumları daha da yoğun bir
katılım ile destekleyecek.
Kendine özgü, gündemi mesleğin ihtiyacı olan konuları da
ayrıca düzenlemeye devam edecek.”
Açılış konuşmalarının ardından, “Kaynaklı İmalat için Tah-

ribatsız Muayene Sektörü ve Türkiye’deki Geleceği”nin
konuşulduğu, Mustafa Sıkıcı (SKC Uygunluk Değerlendirme A.Ş.), Mehmet Aydıngülü (CSM) ve Özgür Akçam’ın
(GSI-SLV) konuşmacı olduğu birinci oturum gerçekleştirildi.
Mustafa Sıkıcı’nın, Türkiye’de kaynaklı imalat sektörüne yönelik tahribatsız muayene uygulamalarında maliyet
analizleri hakkında bilgi verdiği oturumda, Mehmet Aydıngülü HDPE kaynaklı birleştirmelerin PAUT ile kontrolünü, Özgür Akçam da kaynaklı imalatın kalitesinin güvence altına alınmasında tahribatsız muayenelerin önemi
ve ülkemizdeki uygulamalarıni anlattı.
“Tahribatsız Muayene -Teknolojik Gelişmeler”in konuşulduğu ikinci oturumda, Berk Savaş (Troy-Met), CR (Bilgisayarlı Radyografi) teknolojisi hakkında bilgi verirken,
Serkan Kılıçarslan (CRD Endüstri) endüstriyel phased
array’de tarama metodlarında yenilikler, Hakan Günay
(TMMNDT) da manyetik partikül çatlak kontrol yönteminde otomasyon çözümleri ve Ulaş Taç (Mak Elektronik) ise kaynaklı malzemelerde iki boyutlu lazer ölçüm
teknolojisi konularında konuşmalarını yaptılar.
“Tahribatsız Muayene Sektöründe Eğitimin Önemi”nin
anlatıldığı üçüncü oturumda, H. İlker Yelbay (ODTÜ
KTTMM), tahribatsız muayene personelinin eğitimi konusunda, Yusuf A. Şener (TSE), tahribatsız muayene
personelinin belgelendirilmesi konusunda ve Ersan Gönül (MMO KEMM) ise tahribatsız muayene personelin
önemi, eğitim be belgelendirme konularında sunumlarını
yaptılar.
KEMM Yürütme Kurulu Üyeleri Melih Şahin ve Yılmaz
Yıldırım’ın yaptıkları kapanış konuşmaları ile etkinlik sona
erdi.
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IX. ULUSLARARASI BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE SERGİSİ
Odamız adına Denizli Şube yürütücülüğünde düzenlenen, IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi
ve Sergisi, Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde
gerçekleştirildi.
Kongrenin açılış konuşmaları Denizli Şube Başkanı Prof.
Dr. Harun Kemal Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener ve Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı
Melek Sözkesen tarafından yapıldı. Kongrenin yanı sıra
bakım teknolojileri ile ilgili bir serginin de düzenlendiği
etkinlik üç gün sürdü.
Bu yıl ana teması “Teknolojik değişim ve bakım mühendisliği” olarak belirlenen IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi’nde üç gün boyunca düzenlenen
bilimsel ve teknolojik araştırma oturumları, seminerler,
kurslar, paneller ve forumlar aracılığıyla; konusunda uzman olan kişiler, firmalar ve akademisyenlerin bilgi ve
deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak, bildiriler sunuldu.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener,
açılış konuşmasında şöyle konuştu:
“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dokuzuncu Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve
Sergisi’ne hoş geldiniz.
65 yıl önce kurulan Odamız, çağdaş, demokratik, üreten,
mühendislik bilimleri ve uygulamalarını geliştiren, sanayileşen, hakça paylaşan bir Türkiye yaratılmasına katkıda
bulunacak çalışmalar yapmayı temel amaç olarak benimsemiştir. Örgütlü üyelik temelinde yürüttüğümüz çalışmalarda meslek alanlarımızın korunması, geliştirilmesi,
bilimsel-teknik gerekliliklerin yerine getirilmesi, kamu
ve ilgili sektörler ile iletişimi sağlamaya yönelik platformlar oluşturuyor, oluşan görüşleri ilgili yerlere ulaştırmada
takipçi bir tutum izliyoruz.
Odamız diğer bütün uzmanlık alanlarımızla ilgili dallarda
olduğu gibi bakım teknolojilerine yönelik olarak da geliştirici çalışmalarda bulunmayı temel görevlerimizden biri
olarak görmekte, Bakım Teknolojileri Kongreleri de bu
çerçevede, 16 yıldır gelenekselleşmiş olarak düzenlenmektedir. Alanında en kapsamlı, en nitelikli etkinlik olan
bu kongre ile Odamız, sanayi ve hizmetler alanının görünmeyen bir yüzüne ışık tuttuğu için siz değerli akademisyen, meslektaş ve uzmanlarla birlikte haklı bir gururu
paylaşmaktadır.
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Ülkemiz açısından makina ve üretim ara girdilerinde dışa
bağımlılığın ve işletme maliyetlerinin arttığı, teknolojideki gelişmelerin takibinin vazgeçilmez olduğu, rekabetin
uluslararası planda kızıştığı günümüzde, makina ve tesislerin arızasız, sorunsuz, verimli, uzun ömürlü çalıştırabilmesi, doğru ve planlı bakım yaklaşımı ile olanaklıdır.
“Fiziki varlıkların mümkün olan en yüksek verimle işlevlerini sürdürmelerini sağlamak için gerekli düzeltmeleri
ve geliştirmeleri uygulamak amacıyla gerçekleştirilen hizmetlerin bütünü” olarak tanımlanan bakım uygulama ve
yönetimi, bu varlıkların arızi bakımlarını asgariye indirirken gerekli koruyucu ve önleyici faaliyetleri planlı bakım
yaklaşımı ve optimum maliyetlerle yürütmeyi hedefler.
Bu sayede can ve mal güvenliği ile çevreye yönelik riskler azaltılırken, kurum üretkenliğinin artırılmasına katkı
sağlar.
Ülkemizde bakım faaliyetlerine harcanan kaynağın Gayri
Safi Yurtiçi Hâsılanın yaklaşık olarak yüzde 1’i civarında
olduğu dikkate alındığında bakımın başlı başına bir ekonomik faaliyet olduğu; Bakım Mühendisliği ve yönetimi
konularında atılacak adımlar ve getirilerinin hiç de azımsanmayacak bir boyutta olduğu görülmektedir.
Bilindiği üzere mühendislerin bir bölümü, tesis ve işletmelerde “bakım mühendisi” olarak çalışmaktadır. Bir
işletme veya sistemin güvenirliği, bakım mühendisliği,
“güvenirlik mühendisliği” gibi yeni terimlerle de tanımlanabilmektedir.
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“Bakım Mühendisliği” konusunda taraflarca ortak bir dil
geliştirilmesi ve eğitimin sürekliliği, tartışılmaması gereken konulardır. Bakım mühendisi ve her kademedeki
bakım personeli, teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak sürekli olarak eğitilmeli, mesleki gelişime
önem verilmelidir.
Bakım konusundaki çalışmaların kavramlaştırılması, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması
ve uygulanması için gerekli mesleki eğitim faaliyetleri yerel ve merkezi yönetimlerce desteklenmelidir.
Bu gereklilikten hareketle Odamız, tüm mesleki uygulama alanlarımızda ve makina mühendisliğinin temel fonksiyonlarından biri olan bakım alanında çalışacak üyelerimizin alanlarında yeterli bilgi ve deneyime sahip olması
gerektiğini savunmaktadır.
Odamız, lisans eğitiminin meslek içi ve hizmet içi eğitimlerle desteklenmesini ve yaşam boyu eğitimi zorunlu
görmektedir. Bu nedenle bakım teknolojileri alanındaki
yayın eksikliğini giderecek birçok kitap yayımlıyor ve eğitim çalışmalarımız kanalıyla düzenlediğimiz seminer ve
kurslarla üyelerimizi bilgilendiriyoruz. Bunlara ek olarak;
Temmuz eğitim kataloğumuzda yayınlanan ve kısa bir
süre içerisinde eğitimlerine başlayacağımız “Bakım Mühendisi Yetkilendirme Eğitimi” ile bu alandaki bir eksiklik
de Odamızca giderilecektir. Belgelendirme faaliyetleri
için Oda merkezinde oluşturduğumuz Personel Belgelendirme Kuruluşumuz ilgili AB standardı kapsamında
TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Böylece düzenlenen belgelerin uluslararası tanınırlığı konusunda önemli
bir adım atılmıştır.
Odamız; bakım bilincinin işletmeler ve sanayide yerleşmesi, bakım ile diğer birçok konu arasında bağ kurmak
gerektiğine inanmaktadır. Bizce bakım faktörü, yalnızca
üretim açısından ele alınmamalı, bağlantılı olduğu bir sistemin verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması için bakım
yönetim sistemlerinin yürürlüğe girmesi, işçi sağlığı, iş
güvenliği, enerji verimliliği, çevre vb. faktörler açısından
da önemsenmelidir. Örneğin bakımlı bir tesiste iş kazaları minimum seviyede olacaktır. İş kazaları ve iş cinayetlerinin arttığı, ölümlü iş kazalarında Avrupa’da ilk sırada
bulunan ülkemizde bakım esprisinin ilgili bütün taraflar
açısından önemsenmesi gerekmektedir. Sistemlerde oluşan arızalar ve aksaklıklar nedeniyle büyük mal ve can
kayıplarıyla birlikte çevre felaketleri de oluşabilmektedir.

İşletmelerin sürekliliğinin sağlanması açısından bakım büyük önem kazanmıştır ve bu alanda eğitilerek belgelendirilmiş Bakım Mühendisi ve personeline her zamankinden
daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
Kısaca, denetim mekanizması olmadan bakımsız bir makina veya sistemden dolayı gerçekleşen kazaların, can,
mal ve iş kayıplarının önlenmesi olanaksızdır. Dolayısıyla
bakımlı bir sistemi işletmek, insan, toplum, kamu çıkarını
gözetmenin temel ilkelerinden biri olmalıdır.
Dünyayı saran krizin ülkemize yansımaları ile Türkiye
ekonomisinin yapısal sorunları, daha özelde imalat sanayi
ve makina imalat sanayinin sorunları iç içe geçmiştir. Sanayi genelinde öz kaynaklardan çok ithal kaynaklar girdi
olarak kullanılmaktadır. Küresel güçlerin dayattığı işbölümü ile fason üretim ve taşeronlaşma egemen olmuştur.
Kaynak tahsisinin iç ve dış piyasalar yoluyla sağlandığı bir
model ve bunun olanaklarının giderek sınırlandığı bir durum söz konusudur.
Sanayimizdeki hâkim yapının yüzde 98 ile küçük ve orta
boy işletme-KOBİ niteliğinde olduğu gözetildiğinde firmaların ayakta kalabilme mücadelesi sanayideki tahribatla birlikte güçleşmekte, yeni bir strateji ile olumlu bir
yapılanma dahi giderek olanaksız hale gelmektedir.
Günümüz işletmelerinin küresel rekabete ayak uydurabilmeleri, maliyetlerini minimize etmeleri ile olanaklıdır.
Bakımın bu denklem içindeki yeri, pro-aktif düşünceyle
oluşturulan kestirimci bakım kavramıyla tanımlanmaktadır. Bakımcımız; makinenin bakımını planlamanın yanı
sıra makinayı oluşturan parçaların ömürlerini de takdir
etmek zorundadır. Kestirimci bakımda bakımcının en
yakın desteği makine kullanıcısının da bakım operasyonlarında görev alması ve otonom bakım uygulamalarıyla
olanaklıdır.
Makro planda sorunların çözümü için yatırımlar artırılmalı, serbestleştirme-özelleştirme uygulamalarıyla ithalat
politikaları gözden geçirilmelidir. Yerli yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı, katma değeri yüksek ileri teknoloji
isteyen alanlara yapılacak yatırımlar desteklenmeli, kamunun ekonomideki yönlendiriciliği ve planlama-kalkınma yönelimi yeniden benimsenmelidir.
Sanayinin fason yapısı değiştirilmeli; yerli girdi oranını
yeniden artıran, kredi mekanizmasını KOBİ’lere yönelik
olarak yaygınlaştıran, istihdamı ön plana çıkaran, bölgeleri de içeren, eksenine insanlarının mutluluk ve refahını,
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sosyal devlet anlayışını oturtan, öz kaynak ve birikimlerimize, bilim ve teknoloji politikalarına dayalı bir sanayileşme ve kalkınma planı uygulamaya konulmalıdır.
Bakım alanında da:
- Yalnızca arızaya müdahale etmek şeklinde anlaşılan Bakım Mühendisliği anlayışı terk edilmeli, mühendis istihdamı ve üretkenliği sağlanmalı, önleyici faaliyetler sistematik nitelikli olmalıdır.
- MMO, üniversiteler ve sanayi işbirliğiyle bakım ve bakım mühendisliğiyle ilgili bilgi gereksinimine, özellikle
pratiğe yönelik yayınlar artırılmalıdır.
- Üniversitelerin müfredatlarında alanın pratik ihtiyaçlarını karşılayacak geçişler yapılmalıdır.
- Bakım çalışmalarını “maliyet unsuru” olarak gören anlayış terk edilmeli; kuruluşlar güvenliğe ve üretime dair
riskleri en aza indirecek planlı ve kontrollü bakım politikaları geliştirmelidir.
- Tüm makina ve cihazların bakımlarının kayıt altında tutulduğu ve denetlendiği, bunun, alanın ehli olan uzmanlarca yapılması gerektiği, İş Yasası’na bağlı olarak çıkarılan
tüzük ve yönetmeliklerde bu kontrollerin “TMMOB’ye
bağlı ilgili meslek odalarınca yapılması” ibaresi mutlaka
yer almalıdır.
Sözlerimi bitirirken, Dokuzuncu Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi’nde oturumlarda bildiri sunacak, panel, seminer ve kurslarda yer alacak konuşmacılara, delege ve izleyiciler ile katkıda bulunan Pamukkale
Üniversitesi ve bütün kurum ve kuruluşlara, Odamız adına kongrenin gerçekleştirilmesini sağlayan düzenleme,
danışma ve yürütme kurulları ile kongre sekretaryasına,
Denizli Şubemizin Başkanı, Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına içtenlikle
teşekkür ediyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor,
saygılarımı sunuyorum.”
MMO Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Harun Kemal
Öztürk açılışta şöyle konuştu:
“Hepinizi şahsım ve Makina Mühendisleri Odası Denizli
Şubesi adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün
burada 9. Uluslararası Bakım Kongresi ve Sergisi’nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Makina Mühendisleri Odası Denizli
Şubesi olarak 2003 yılında başlattığımız ve iki yılda bir
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düzenlediğimiz Bakım Kongresi 16 yıldır kesintisiz olarak
ve daha güçlü, daha etkin, daha verimli ve daha yoğun
katılımla devam ediyor.
Bakım konusu insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Avcı-toplayıcı dönemde de insanlar av aletlerinin bakımına önem vermişlerdir. Tarım toplumuna geçiş sonrasında da bakım önemini korumuş, tarımda kullanılan
aletlerinin imalatının zorluğu nedeni ile imalatından çok
daha fazla bakıma önem verilmiştir.
Sanayi devrimi ve sonrasında ise makinalarda meydana
gelen arızalar ve bunların yıkıcı etkileri nedeni ile bakım
çok daha fazla önem kazanmıştır. Bakım yapılmayan makinalarda meydana gelen arızalar nedeni ile oluşan kazalar ve bunların sonucunda meydana gelen can ve mal kayıpları bakım konusunu daha ciddi bir şekilde ele almayı
gerektirmiştir. Günümüzde bakım çok daha önemli bir
hal almıştır. Bakım konusundaki mühendislik ve eğitim
çalışmaları çok yoğun olarak yapılmaktadır.
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, bakım gereksinimlerinin karşılanması için gelişmekte olan ülkeler Gayri Safi
Yurtiçi Hasılalarının yüzde 1,5 ile yüzde 3,3’ü arasında
bir harcama yapmaktadırlar. Ancak gelişmiş ülkelerde bu
oran %1’ler veya altına kadar düşmektedir. Türkiye’nin
2018 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının 766 Milyar Dolar
olduğu düşünüldüğünde bunun 11.5 Milyar ile 25.5 Milyar dolar arasında olduğu kolayca hesaplanabilir. Bugünkü kurdan hesaplandığında Türk Lirası olarak 66 Milyar
ile 150 Milyar Liraya denk gelmektedir. Bu oldukça yüksek bir değerdir. Bakım giderleri %1’e düşürüldüğünde
bu değer 40 Milyar veya altına düşürülebilecektir.
Makine Mühendisleri Odası kurulduğu 1954 yılından bu
yana, geride bıraktığımız 65 yıldır meslek ahlakını ön
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planda tutarak, sürekli olarak meslektaşlarımızın haklarını korumayı, bilgi ve deney birikimlerini toplum yararına olacak şekilde hizmete dönüştürmeyi bir görev
olarak benimsemiştir. Bugün Makine Mühendisleri Odası
125.000 üyesi ile her geçen gün daha büyük hedeflere
ulaşmak gayreti içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi olarak biz de,
Denizli, Aydın, Muğla ve Uşak İlleri ile Nazilli, Marmaris, Milas, Fethiye ve Bodrum İlçelerindeki Temsilciliklerimizde toplam 4000 üyemiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Meslektaşlarımızın ve toplumun hak ve
menfaatlerini, herkese ve her güce karşı dimdik durarak
savunuyoruz. En büyük gücümüz üyelerimiz ve örgütlülüğümüzdür.
Bakım daha tasarım aşamasından başlayarak ele alınması
gereken bir konudur. Bu nedenle tasarım aşamasından
başlayarak imalat ve işletme süreçlerinde de bakım konusunun bir mühendislik problemi olarak ele alınması
gerekir. Bu nedenle de Kongre Düzenleme ve Yürütme
Kurulu olarak, IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisinin ana temasını “Teknolojik Dönüşüm ve
Bakım Mühendisliği” olarak belirledik.
Kongremizin, çağdaş bilgi ve teknolojinin etkin şekilde
tartışıldığı bir platform olma niteliğinin yanı sıra Bakım
Mühendisliği Meslek Disiplinin gelişmesi ve kurumsallaşması yönündeki çalışmalara da ivme kazandıracağına
inanıyoruz. Yeni teknolojiler ve uygulamalar konusundaki
çalışmaların sunulacağı kongremizin, teknolojik yeniliklerin ve çağdaş uygulamaların ülkemize kazandırılması konusunda çok önemli rolü olacağını düşünüyoruz.
Bugün burada başlattığımız Kongremizde 3 gün süresince 70 adet bildiri sunulacak ve tartışılacak, konularında
uzman kişiler tarafından 19 adet seminer, 3 adet kurs ve
1 adet panel gerçekleştirilecektir. Ayrıca 27 adet firmaya
ait ürün ve faaliyetler de, sergi salonunda kongremize katılan delege ve ziyaretçilere tanıtılacaktır.
Bu kongre uluslararası bir kongre ancak kökleri
Denizli’de. Bu kongreyi Denizli’deki odalarla, belediyelerle, ülkemizin çeşitli üniversiteleriyle ve en önemlisi
üyelerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Denizli Sanayi
Odası, Denizli Ticaret Odası, Denizli İhracatçılar Birliği, Denizli Organize Sanayi Bölgesi geçmişte olduğu gibi
bu yıl da kongreye destek oldu, katkı verdi. Kentimizin
Üniversitesi her zaman olduğu gibi Rektörü ve Fakülte

Dekanları ile her konuda yardımcı oldu kapılarını sonuna
kadar açtı. Ülkemizin değerli üniversitelerinden Dokuz
Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’nin
çok kıymetli destekleri oldu. Merkez ilçe belediyelerimiz
Merkezefendi Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi bizlere güç verdi. Sponsor firmalar ve sergi açan firmalar hep
bizim yanımızda durdu destek oldular. Üyelerimiz bizi
hiç geri çevirmedi, her konuda katkılarını sundular.
Kongre sekreteri, Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurullarında yer alan bütün arkadaşlarımız kongrenin başarısı için olağan üstü çaba gösterdiler. Şüphesiz bu kongrenin başarısı; emek eden, katkı veren herkesin başarısıdır.
Bu kongrenin başarısı Denizli’nin başarısıdır. Bu kongrenin başarısı üniversitenin, odaların ve adını sayamadığım
kongrenin başarısı için çalışan arkadaşlarımızın ve kongreye bildirileri ile katılan ve katkı sunan bilim insanlarının başarısıdır. Buradan sizlerin aracılığı ile katkı veren
herkese odam, kongre düzenleme ve yürütme kurulu ve
üyelerim adına teşekkür ediyorum. Ve tabi ki sizlere bu
salonda bulunan herkese, kongreye katılımınız ve verdiğiniz destek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin verdiği destek ve sizlerin verdiği katkı ile ancak biz bu
kongreleri başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Sağ
olun iyi ki varsınız.
Tüm bu duygu ve düşüncelere ek olarak; Kongre ve
Sergi’nin varoluşuna katkıda bulunan bildirileri sunacak
yazarlara, kurs ve seminerleri verecek konusunda uzman
arkadaşlarıma ve sunumlara katkıda bulunacak delegelere de teşekkür ediyorum.
IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve
Sergisi’nin Bakım Sektörüne, bu sektörde çalışan teknik
personele, Denizli’ye ve ülkemize yararlı olması dileğiyle; hepinizi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli
Şubesi adına saygıyla selamlıyorum.”
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ETKİNLİK TAKVİMİ
ETKİNLİĞİN ADI

TARİH

SEKRETERYA

ETKİNLİK YERİ

Asansör Sempozyumu*

18-20 Ekim 2018

İzmir Şube

İzmir

Öğrenci Üye Kurultayı*

9 Mart 2019

Oda Merkezi

Ankara

Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi*

17-20 Nisan 2019

İzmir Şube

İzmir

Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi*

26-28 Eylül 2019

Denizli Şube

Denizli

Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı

11-12 Ekim 2019

Eskişehir Şube

Eskişehir

Enerji Verimliliği Kongresi

18 -19 Ekim 2019

Kocaeli Şube

Kocaeli

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

23-26 Ekim 2019

Adana Şube

Adana

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

8-9 Kasım 2019

Mersin Şube

Mersin

15-16 Kasım 2019

Ankara Şube

Ankara

5-7 Aralık 2019

Adana Şube

Adana

13-14 Aralık 2019

Oda Merkezi

Ankara

Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi

Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XII. Endüstri ve
İşletme Mühendisliği Kurultayı

TMMOB Sanayi Kongresi
* Gerçekleştirilen etkinliklerimiz
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ZAMLARIN SONU GELMİYOR:
DOĞAL GAZA BİR AY İÇİNDE İKİNCİ ZAM
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Doğalgaza yapılan zamlarla ilgili 2 Eylül 2019 tarihinde bir basın
açıklaması yaptı.

Son Zam ile BOTAŞ’ın Doğal Gaz Satış Fiyatları
Yıl Başından Bugüne Konutlarda ve Küçük
Sanayi Kuruluşlarında Yüzde 40,63Arttı
Ailelerin Aylık Doğal Gaz Ödemesi 233,75
Liraya, Elektrik, Doğal Gaz ve Su Ödeme
Toplamı 470,72 Yükseldi
30 Ağustos, Mustafa Kemal ve ulusal kurtuluş savaşçılarının emperyalizme karşı verdiği savaşın dönüm noktası
olan, coşkuyla kutladığımız bir bayram günüdür. Uygulamalarıyla Cumhuriyet’in tüm kurumlarına karşı adeta
savaş açan siyasi iktidar, 30 Ağustos 2019 gecesi, adeta
alay eder gibi, alın size bayram hediyesi diyerek doğal gaz
zammını açıklamıştır. Fiyatlar, konutlar ve yıllık tüketimi
300.000 m³’ün altındaki sanayi için yüzde 18 oranında artarken, yıllık tüketimi 300.000 m³’ü aşan sanayi, OSB’ler
ve CNG müşterileri için sabit kalmış, elektrik üretimi için
kullanılan doğal gaz fiyatı ise yüzde üç indirilmiştir. Yüzde
18 olan zammın, BOTAŞ’ın internet sitesinde, ortalama
denilerek yüzde 14,9 olarak gösterilmesi de göz boyama
amaçlıdır, yanıltmacadır.
30 Ağustos 2019’da yapılan zam sonrasında, değişik tüketici grupları için geçerli gaz fiyatları ve 2017 sonuna ve
2019 başına göre fiyat artış oranları aşağıdaki 1 no’lu tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1: BOTAŞ Doğal Gaz Satış Fiyatları (TL/m³) ve
2017 Aralık-2019 Eylül Dönemi Artış Oranı

BOTAŞ’ın Ağustos 2019 itibarıyla doğal gaz satış fiyatları,
2017 sonuna göre konutlarda ve küçük sanayi kuruluşlarında yüzde 63,9; büyük sanayi kuruluşlarında yüzde
120,1, elektrik üretimi için yakıt olarak doğal gaz kullanan santrallerde yüzde 109,5 oranında artmıştır. 2019
içindeki artış ise, konutlar ve küçük sanayi için yüzde

40,6, büyük sanayi için yüzde 14,7, elektrik üretimi için
yüzde 3,2 oranında olmuştur.
Dünyada doğal gaz fiyatlarında düşüş eğilimine rağmen
ülkemiz aleyhine hükümler içeren gaz alım anlaşmalarını değiştirmek için çaba harcamayan ve Türk Akımı gibi
ülkemiz aleyhine yeni gaz alım anlaşmaları imzalayan
siyasi iktidar, doğal gazı bin metre küpü yaklaşık 288
dolara ithal etmektedir. EPDK, doğal gaz sektörü için
reel makul getiri oranı yüzde 12,85 olarak belirlemiştir.
BOTAŞ’ın işletme giderlerini de yüzde12,15 kabul edersek, BOTAŞ’ın 1 m³ gaz satış baz fiyatı 288 USD/1000
m³x 1.25x 5.80 TL/m³= 2.09 TL olmaktadır. Aşağıdaki
tablo BOTAŞ’ın gaz fiyatlarındaki sübvansiyonu gösterme
amaçlıdır.
Tablo 2: Doğal Gaz Satış Fiyatlarında Sübvansiyon
Oranları

2018’de başlayan, 2019’da süren zamlarla, doğal gaz satış
fiyatlarında sübvansiyon, tüm tüketici gruplarında önemli
ölçüde azaltılmıştır. İktidarın yeni zamlarla, kamu kaynaklarından sağlanan desteği tamamen ortadan kaldırması söz konusudur.
2018’de doğal gazın üçte ikisine yakın bölümü tüketen;
gelir elde etmek için ticari ve sınai faaliyet gösteren şirketlerin ve ticari amaçla elektrik üretiminde doğal gaz
kullanan santralların, bugüne kadar olduğu gibi, kamunun
kendilerine doğal gazı maliyetin altında satması talepleri
makul değildir.
Ancak tüm çalışanlar, emekliler, işsizler için durum farklıdır. Tükettikleri doğal gaza ödeyecekleri para bu yıl içinde yüzde 40,6 artmışken, ulaşım, kira, beslenme tüm giderleri de hızla artarken, toplu sözleşme görüşmelerinde
yılda yüzde 8’lik ücret artışları verilmektedir.
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Odamız, uzun süredir enerji yoksulları ve yoksunlarına,
çağdaş yaşam koşullarını sağlayacak miktarda ücretsiz
elektrik ve doğal gazın kamu tarafından temin edilmesini savunmaktadır. Toplum yararını gözeten bu önermemizi, siyasi iktidar yakın zamana kadar yok saymış, yanıt
vermemiş, adeta kulaklarını tıkamıştı.

- Temel bir ihtiyaç olan doğal gazın fiyatları üzerindeki
KDV’nin yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmesi, ÖTV’nin
kaldırılması,
- Kamusal kaynaklardan sağlanan bu desteklerin kötüye
kullanımını önlemek için uygulamanın toplum çıkarları
gözetilerek denetlenmesi gerekmektedir.

Ankara’da Başkent Gaz’ın Eylül 2019’da konutlar için
doğal gaz satış fiyatı KDV dâhil 1,87 TL/m³’tür. Bireysel
ısınmada konut başı doğal gaz tüketimi Ankara için yıllık
1500 m³, aylık ortalama 125 m³’tür. Bu durumda, bir ailenin Eylül 2019’da ödeyeceği doğal gaz bedeli 233,75
TL’dir. Aylık su tüketimini 10 m³, yine Ankara ASKİ konut fiyatı olan 9.48 TL/m³ veri alındığında aylık su faturası
94,80 TL olmaktadır. Aylık elektrik, doğal gaz ve su fatura bedelleri toplamı ise, 470,72 TL’ye yükselmektedir
ve bu tutar asgari ücretin dörtte birine yakındır (yüzde
23,30). Doğal gaz faturasının tek başına asgari ücretin
yüzde onunu aşan bir oranda olması ise, enerji yoksulluğunun kanıtıdır.

Günümüzde yaşamı idame ettirmek için vazgeçilmez
olan elektrik, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının nihai tüketiciye yeterli, kesintisiz ve ödenebilir koşullarda sunulması için, öncelikle sektörde toplumsal yararı gözeten,
bütünleşik politikaların ve uygulamaların yaşama geçmesi, enerji yatırımlarının; tüketiciye, çevreye ve ekonomiye
gereksiz yükler getirmeyecek şekilde, toplum çıkarlarını
gözeten kamusal bir planlama dâhilinde yapılması gerekmektedir. Bu temel gereklilikler yerine getirilmediği takdirde nihai tüketicinin doğrudan ya da dolaylı olarak karşı
karşıya kalacağı zararları bütünüyle önlemek mümkün
olamayacaktır.

Tablo 2: Aylık Elektrik, Doğal Gaz, Su Ödemelerinin
Asgari Ücret İçindeki Payı (Temmuz 2019, Ankara)

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Bütün bu verilerin gösterdiği enerji yoksulluğu ve
yoksunluğunun ciddi bir sorun olduğudur. Bu sorunu çözme yönünde:

NOT: TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak,
13.08.2018, 03.09.2018, 18.10.2018 ve 26.02.2019 tarihlerinde Odamız Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan, elektrik ve doğal gaz fiyatlarını ve fiyat artışlarını
irdeleyen Oda Raporları kamuoyu ile paylaşılmıştı. 2019
Temmuz ayı başında elektrik fiyatlarında yapılan artışlar
sonrasında, 17.07.2019 tarihinde “2019 Temmuz Ayı İtibarı ile Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları,
Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine” güncel Oda Raporunu kamuoyuna sunmuş ve elektrik
ve doğal gaz fiyatlarında yeni zamların gündemde olduğunu
da belirtmiştik.

- 150 KWh elektrik yardımının kapsamının genişletilmesi,
- Kömür yardımı yerine doğal gaz desteğinin sağlanması,
- Yerel yönetimlerin düşük gelir gruplarına ücretsiz su
desteği vermesi,

18

bülten 256
ekim 2019

Yunus Yener

Basın Açıklamaları

OKUL SERVİSLERİ İÇİN UYARI: TAHRİBATSIZ MUAYENE, DUR
KRİTERİ VE HIZ KESİCİ OLMALIDIR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, “Okul Servislerinde Güvenlik Sorunu Üzerine” 5 Eylül 2019 tarihinde
bir basın açıklaması yaparak uyarılarda bulundu.
Sevgili velilerimizi, öğrencilerimizi ve kamuoyunu önemli
bir konuda bilgilendirmek istiyoruz. Sorunlarla dolu bir
eğitim yılına başladığımızı biliyoruz. Tüm öğrenci ve çocuklarımıza başarılı, daha az sorunlu, kazasız belasız bir
dönem diliyoruz. Bizce eğitim ve öğretim, kamusal bir
görevdir ve savunulmalıdır. Bu çerçevede temel eğitim
ve öncesi ücretsiz olmalı, kamu eliyle düzenlenmeli ve
kontrol edilmelidir. Bu, sosyal devlet anlayışının temel
unsurlarındandır. Şu an için en önemli konulardan biri de
öğrencinin/çocuğun eğitim alanına erişimi/ulaşımıdır. Bu
nedenle Türkiye genelinde yüz binlerce okul servis aracı
9 Eylül’de yeniden yollara çıkacak. Ancak okul servisleriyle ilgili en önemli gündem olan güvenlik, mevzuat ve
denetim eksikleri bulunmaktadır ve bunlar mutlaka kamusal denetim yaklaşımıyla giderilmelidir.
Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan
öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların güvenli ulaşımı için en son
25.10.2017 tarihinde yürürlükten kaldırılarak yeniden
yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne
göre; okul servislerinde araç takip sistemi, 3 noktalı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk bulundurmak zorunlu
tutulmuşken, 27.07.2019 tarihinde yapılan ikinci revizyondaki değişiklikle sensörlü koltuk kriteri “mali sebeplerden dolayı” ve her üç güvenlik önlemi de 03.09.2020
tarihine ertelenmiştir.
Oysa ülkemizde sadece okul servis araçları nezdinde her
yıl meydana gelen trafik kazaları ve ihmallerle birçok çocuğumuz hayatını kaybetmekte, yaralanmakta veya sakat
kalmaktadır.
Okul servislerinde yaşanan kaza ve ihmallerin önüne geçmek ve en aza indirmek üzere yasal zorunluluk olarak
getirilen araç takip sistemi, 3 noktalı emniyet kemeri ve
sensörlü koltuk şartları, çocuklarımızın can güvenliği göz
ardı edilerek ticari bir yaklaşım ile bir yıl daha ertelenmesi yanlıştır ve bir an önce yanlış düzeltilmelidir.
Araçların tadili için ihtiyaç halinde İDARE destek vermeli
ve bu iş KDV’den muaf olmalıdır.

Kamusal bir alan olan toplu taşımacılıkta kullanılan her
türlü araçta standart dışı mevzuata aykırı güvenlik seviyesini düşürücü hiçbir müdahale olmamalıdır. Araçta bakım
ve parça değişimi yetkili servisler eliyle ve sistem takip
edilebilir olmalıdır. Ayrıca bu araçlar normal teknik muayenenin yanında yaşına bağlı olarak daha kısa periyotlarda
yetkili yapılar eliyle bu alanda yetişmiş belgeli teknik elemanlarca daha detaylı teknik muayeneden geçirilmelidir.
Türkiye’de devreye girişi ertelenen yeni okul servisi
mevzuatı yüksek güvenlikli bir okul aracını tanımlamaktadır. Ancak yukarıdaki bilgilerin ışığında tamamlayıcı üç
noktanın önemine dikkat çekmek gerekiyor: “DUR” uyarı işareti: ne yazık ki Türkiye’deki araçlarda yetersizdir.
İkinci olarak “DUR” uyarısını gören diğer araçların belli
bir mesafede durması ve okul aracını asla geçmemesi gerekmektedir. Bununla ilgili yüksek ve caydırıcı cezai yaptırım uygulanmalıdır. Bunun için okul servis araçlarındaki
dış mekân kamera sistemi takip edilerek ceza kesilebilir.
çok hayatî olan üçüncü bir nokta ise okul servislerinde
devreye alınacak bu karmaşık düzeneğin periyodik denetiminde bağımsız ve etkin bir teknik denetim uygulanmalıdır. Bu altyapı sayesinde “otobüs yangın algılama” ve
damperli kamyon “hareket sırasında damper kaldırma iptal düzeneği”ni de denetlemek mümkün hale gelecektir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak trafik
kazalarının azaltılması, karayolu güvenliğinin geliştirilmesi ve can kayıplarının ortadan kaldırılması veya en aza
indirilmesi için İDARe ile her türlü işbirliği ve çalışmaya
hazırız. Teknik esaslara ve standartlara uygun ek teknik
denetimleri kamusal bir anlayışla yapmaya yetişmiş kadbülten 256
ekim 2019
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romuzla talip olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha belirtiriz.
Çocuklarımızın güvenli ulaşımları için 27.07.2019
tarihinde yayınlanan Okul Servis Araçları Hizmet
Yönetmeliği’nde de belirtilen ancak atıl kalan uyulması gereken kurallar ve diğer önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır.
- Okul servis araçlarının arkasında “OKUL TAŞITI” yazısı
bulunması zorunludur. Servis araçların arkasında öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30
cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba ve bu lambanın
yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle
“DUR” yazısı okunacak şekilde olmalıdır.
- Okul servis araçlarının bakımları yetkili servislerce 6
ayda bir yapılmalı veServis hizmeti veren araçlar kanun
ve yönetmeliklere uygun işaretler taşımalıdır.
- Can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli önlemler alınmalıdır. Bu kapsamda taşıtın cam ve pencereleri sabit olmalı, iç düzenlenmesinde yaralanmaya neden
olabilecek demir aksam yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır. Ayrıca bu araçlar temiz, bakımlı, güvenli durumda bulundurulmalı ve bakım ve onarımları altı ayda bir
yetkili servislerde yapılmalı ve takip edilebilir olmalıdır.
Araç Muayenesi yapılmamış okul servis araçlarının servise çıkmaları mümkün olmamalıdır.
- Servis araçlarının kapıları iniş ve binişlerde güvenli ve
emniyetli olmalı ve kapıların hâkimiyeti sürücüde olmalıdır.
- Taşıtlarda her öğrenci için standarda uygun emniyet kemeri bulunmalı ve kullanımına dikkat edilmelidir. Servis
için kullanılan taşıtlarda görüntü cihazları ve müzik sistemi taşıma hizmeti süresince kullanılmamalıdır.
- Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve
öğrenci velileriyle haberleşebilmek için araçlarda telsiz
veya mobil telefon bulunmalıdır.
- Bu araçların teknik özellikleri ile yerleşim şeması araç
içinde görülür bir yere asılmalıdır.
- Şoförler, öğrencilerin güvenli, rahat bir şekilde gideceği
güzergâhta, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak taşımakla yükümlüdürler. Şoförler, E sınıfı sürücü belgesi için
3 yıllık, B sınıfı sürücü belgesi için 5 yıllık tecrübe şartına
uygun olmalıdır. Ayrıca şoförlerin hizmet sicillerinin temiz olmasına özen gösterilmeli ve kılık kıyafet yönetmeliklere uygun olmalı; bunların yanında, Mali Sorumluluk
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Sigortası yapılmalı, servis aracı kaza, trafik sıkışıklığı vb.
gibi sorunlar yaşadığında veli, okul aile birliği ve diğer kişi
ve kurumlarla mobil iletişimi sağlayacak şekilde donanımlı olmalıdır. Okul servis araçlarında görev yapan Rehber
elemanları sorumlu ve yetkili oldukları işin niteliklerine
sahip kişilerden seçilmelidir.Sürücü ve Rehber Elemanlar
işlerinin gereğine uygun ek eğitim almalı ve belge sahibi
olmalıdır.
- Yol üstü denetimler resmi olarak emniyet müdürlüklerince yapılmaktadır. Standart dışı ve yönetmeliklere uygun olmayan servis araçları çocuklarımızın can güvenliği
için büyük tehdittir. Servis araçlarının bağlı bulundukları örgütler; kuruluş amaçlarının en temel maddesi olan
güvenli ulaşımın sağlanması için alınan servis ücretlerinin
doğruluğu da dâhil olmak üzere kendi tüm iç denetimlerine özen göstermelidirler.
İllerde UKOME’lerin (Ulaşım Koordinasyon Müdürlükleri) açıkladıkları ücretlerin uygulanabilirliğini denetlemelidir. Başta okul yönetimi olmak üzere Okul Aile Birliği,
okul yönetimi ve veliler, öğrencilerin, can ve mal güvenliği için otokontrolde kendilerini görevli görmeleri, çözümün ana kaynakları arasındadır.
Servis araçlarının teknik muayenelerinin yapıldığı resmi
birimler; en önemli denetim noktası olmanın verdiği görev ve sorumluluk bilinci ile davranmalıdır.
- Taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü yıllık periyodik Araç Muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır. Ayrıca ek detaylı araç muayeneleri bu
konuda yetkili servisler tarafından ve eğitimli/belgeli personel tarafından yapılmalıdır.
- Medya kuruluşları sadece kazaların haberini veren değil, kazanın olmaması için en büyük çabayı gösteren taraf
olmalıdır. MMO bu süreçte medyamıza her türlü teknik
desteği verecektir.
Tüm halkımıza tekrar daha az sorunlu kazasız bir eğitim dönemi diliyor, bu alanı düzenlemekten sorumlu
İDARE’yi bir an önce kamusal görevi ile kontrol işinin
piyasaya bırakılamayacak bir faaliyet olduğu için mevzuatı
acilen düzeltmeye ve düzenlemeye çağırıyoruz. Odamız
bu süreçte her sorumluluğu üstlenmeye hazırdır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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12 EYLÜL’ÜN 39. YILDÖNÜMÜNDE FAŞİZME VE GERİCİLİĞE
KARŞI MÜCADELE YİNE GÜNCEL BİR GÖREVDİR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 12 Eylül askeri darbesinin 39. yıldönümü nedeniyle bir basın
açıklaması yaptı.
Bilindiği üzere 12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbe, IMF
ile bağıtlanan 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının ardından kapitalizmin neoliberal dönem uygulamalarına geçişi
sağlayan, emek ve demokrasi karşıtı faşist bir darbe idi.
Aradan geçen 39 yılda Türkiye 12 Eylül faşizminin devamı olan bir süreç içinde anayasa, hukuk, kamu idari yapısı, planlama, sanayileşme, kalkınma, mühendislik, eğitim,
sağlık gibi temel alanlarda neoliberal gerici bir temelde
köklü değişiklikler geçirmiştir.
Serbestleştirme, özelleştirme ve ithalata bağımlı fason
üretim politikalarının sonucu sanayisizleşme egemen olmuş, tarımsal üretim büyük ölçüde gerilemiştir. Esnek/
güvencesiz, taşeron çalışma biçimleri ile sendikasızlaştırma yayılmıştır.
12 Eylül’ün “Türk-İslam sentezi” siyasal İslamcı akımı
güçlendirmiş ve kalkınma planlaması, demokrasi ve laiklik
tasfiye edilmiştir.
Bugün 12 Eylül faşizminin devamı olan bir süreç yaşanmaktadır. Örneğin meslek örgütleri ve toplumsal muhalefete yönelik bugünkü baskı politikaları 12 Eylül’ün devamı ve tepe noktası niteliğindedir. Mevzuata 1981 yılında
giren ve Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışan Devlet
Denetleme Kurulu’nun (DDK) görev ve yetki kapsamı
2017 Anayasa değişikliği referandumu ve 15.07.2018 tarihli “DDK Hakkında 5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile genişletilmiş ve “kamu kurumu niteliğinde
olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren

meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve
denetlemeleri” yapmakla ve “her kademe ve rütbedeki
görevliler hakkında görevden uzaklaştırma” yetkisi ile
donatılmıştır.
Bu kapsam ve yetki genişliği ile en üst yetkiliden başlayarak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına
yönelik yeni mevzuat değişikliği söylemleri, Anayasa’nın
135. maddesi uyarınca kurulmuş olan TMMOB, TTB,
TBB gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını,
sendikaları, tüm demokratik kitle örgütleri ile toplumsal
muhalefeti 12 Eylül yöntemleriyle baskı altına alma ve giderek tasfiye etmeye yöneliktir.
Ülkemiz karanlık bir dönemden geçmektedir ve bu günleri hazırlayan evrelerden biri de 12 Eylül darbesinin yıldönümünde, 2010 yılı 12 Eylül’ünde yapılan Anayasa değişikliği referandumudur. Şimdi ise, sürekli sandığı “millet
iradesi”nin nişanesi olarak sunan iktidar seçilmiş belediye
başkanlarını görevden uzaklaştırmakta, muhalefet güçlerini çeşitli baskı biçimleri ve ceza davalarıyla yıldırmaya
çalışmaktadır. Ancak bilinmeli ki hiçbir baskıcı iktidar
ilanihaye egemen olamamıştır. Mevcut durum bütün demokrasi güçlerine birlikte direnme ve özerk demokratik,
kamu tüzel kişiliğine sahip Anayasal yapılarımızı birlikte
savunma görevini yüklemektedir.
12 Eylül darbesinin 39. yılında darbelere, diktalara, faşizme ve gericiliğe yine ve kararlılıkla hayır diyor, tek
seçeneğin demokrasi ve laik toplumsal yaşam olduğunu
savunuyoruz.
Kamusal hizmet ve denetim faaliyetleri yürüten bizler,
bilimsel-teknik mesleki-toplumsal gerekliliklerin dışlanmasına, mesleklerimizin değersizleştirilip itibarsızlaştırılmasına ve toplumsal muhalefete yönelik saldırılara karşı
eşit, özgür, demokratik, laik, bağımsız, sanayileşmiş, kalkınmış, tam istihdamı sağlanmış bir Türkiye için mücadeleye devam edeceğiz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

bülten 256
ekim 2019

21

Basın Açıklamaları

MESLEKLERİMİZİ VE MESLEK ÖRGÜTLERİMİZİ ÜLKE, HALK VE
MESLEKTAŞ YARARINA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma
Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
Tarihimizde önemli bir yeri bulunan 19 Eylül, dokuz yıldan beri TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü olarak kutlanmakta ve mücadele geleneğimiz dünden bugüne süren sorunlarımıza yönelik olarak
kararlılıkla sürdürülmektedir.
19 Eylül 1979 tarihinde mühendis, mimar, şehir plancıları
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin
çağrısıyla, ekonomik demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.
Bu eyleme 49 il ve 443 işyerinde mühendis, mimar, şehir
plancıları ile birlikte işçiler, teknik elemanlar, sağlık görevlileri dâhil 100 binden fazla kamu çalışanı katılmış ve
teknik eğitim gören öğrenciler de desteklemişti.
Aradan geçen 40 yılda mühendislik, mimarlık, şehir plancılarının sorunları oldukça artmıştır.
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri, kamusal yarar yaklaşımının tasfiyesiyle birlikte serbestleştirme,
özelleştirme, ticarileştirmenin hedefi haline getirilmiştir.
Esnek, güvencesiz çalışma koşulları, tüm emekçilerle birlikte üzerimizdeki sömürüyü artırmıştır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi ile sanayi,

enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel–teknik kriterleri devre dışı bırakılmakta, evrensel
bilimsel mesleki gereklilikler tasfiye edilmektedir.
Üst Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız söz konusu neoliberal dönüşüm programı ve rant çıkarlarından dolayı
uzun bir süreden beri iktidarın hedefindedir.
Siyasal iktidar kamusal hizmet ve denetimi ortadan kaldırmanın, Anayasal dayanağı bulunan yetkilerimizi yok
etmenin ve örgütlerimizi etkisizleştirmenin peşindedir.
Fakat belirtmek isteriz, yaptığımız hizmetlerin kamusal
niteliğinin sermaye-rant güçleri lehine tasfiyesine, mesleklerimize ve örgütlerimize yönelik etkisizleştirme, itibarsızlaştırma çabalarına karşı duruşumuz, 1970’lerden
günümüze uzanan mücadeleci geleneğimiz doğrultusunda sürecektir.
Odamız, meslek disiplinlerimiz ve örgütlerimize yönelik tasfiyeci ve ülke çapındaki piyasacı-rantçı politikalar
ile toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki
bağların bilincindedir.
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, sosyal hukuk devleti,
adalet, eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik; planlama, sanayileşme, kalkınma, kamusal yarar, kamusal hizmet, kamusal denetim ve güvenceli çalışma
mücadelemiz bu bilinçle sürecektir.
Bu vesileyle, 19 Eylül 1979 tarihindeki eylem zamanında ve 1973-1980
döneminde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı olan Teoman Öztürk ve
arkadaşlarını sevgiyle, saygıyla anıyoruz.
Yaşasın MMO örgütlülüğü
Yaşasın TMMOB örgütlülüğü
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Başkanı
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ASANSÖRLERİN KAMUSAL DENETİMİNİ KALDIRMAK VE
PERİYODİK KONTROLLERİ PİYASAYA AÇMAK KABUL EDİLEMEZ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, son günlerde bazı belediyelerin Asansör Periyodik Kontrolünü
piyasaya açarak Odamız ile olan sözleşmelerini iptal etmeleri üzerine 25 Eylül 2019 tarihinde basın açıklaması
yaptı.
Günümüzde kullanılması vazgeçilmez hale gelen, halkımızın konutlar, işyerleri, hastaneler, AVM’ler gibi birçok
yerde kullandığı asansörlerin sayısının ülkemizde 500
binin üzerinde olduğu düşünülmektedir. Bu asansörler
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında yıllık
olarak kontrol edilmekte ve kontroller sonunda asansörlere, anlamları kısaca kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve
güvensiz olarak nitelendirilebilecek yeşil, mavi, sarı ve
kırmızı etiketler iliştirilmektedir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında
toplam 434 bin 717 asansörün periyodik kontrolü yapılmış ve 223 bin 433 asansöre (yüzde 51) kırmızı etiket,
21 bin 122 asansöre (yüzde 5) sarı etiket, 102 bin 405
asansöre (yüzde 24) mavi etiket ve 87 bin 757 asansöre
de (yüzde 20) yeşil etiket iliştirilmiştir.
Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Odamız, asansörlerin yıllık kontrollerinin kamusal denetim
anlayışıyla, tekniğine uygun olarak, deneyimli ve uzman
makina mühendisleri tarafından yapılması ve bina sorumlularının bilinçlendirilmesi için ülke genelinde birçok
il-ilçe belediyesinde eğitim düzenleyerek neler yapılması
gerektiğini ifade etmiş; toplumun can ve mal güvenliğinin
sağlanması için yapılacak çalışmalara her tür desteği vereceğini bildirmiş ve bu yönde birçok açıklama da yapmıştır.
2008 yılında başlatılan ve ilgili Bakanlıkla birlikte yürütülen mevzuat çalışmalarında bütün karşı çıkışlarımıza, bu
işin kamusal bir görevlendirme ile yapılması gerekliliğini
belirtmemize rağmen ilgili Bakanlık bu işi piyasaya açmış-

tır. İlk uygulamada ücretlendirme protokolle belirlendiği
için Odamız dışında yapılan protokollerde çok yüksek
ücretler talep edilmiş ve bu iş halkın cebinden piyasaya
kaynak aktarmanın bir fırsatı olarak görülmüştür. Ancak
Odamız ve konuya rant amacıyla yaklaşmayan bazı belediyelerin sürecin içinde yer alması sayesinde “piyasa”
regüle edilmiş ve ücretler her yıl Bakanlıkça belirlenir
hale gelmiştir.
Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki; “Halkçı Belediyecilik”
ilkesiyle yoluna devam etme iddiasında bulunan veya bu
iddia ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde kazanan ve mevcut
iktidar dönemindeki uygulamaların tam tersini yapacağını beyan eden ana muhalefet partisi yönetimindeki bazı
belediyeler asansör kontrol hizmetlerini özel şirketlere
devretmeye başlamıştır.
Son olarak Bakırköy Belediyesi, 2013 yılından beri Odamızla yaptığı protokolü iptal ederek özel bir şirkete devredeceğini sözlü olarak belirtmiştir. Bu durum iktidarın
TMMOB’ye bağlı Odaları etkisizleştirmek, kamusal denetimlerin içini boşaltarak ortadan kaldırmak, kâr amacı
gütmeyen gelir kaynaklarını yok ederek çalışamaz hale
getirme yönelimiyle aynı sonuçları doğurmaya yöneliktir
ve halkın çıkarlarına aykırılık oluşturmaktadır.
Unutulmamalıdır ki Odamızın asansörlerin periyodik
kontrollerini yapmaktan dışlanması, kamusal bir perspektifle toplumun can ve mal güvenliğine önem veren
anlayışın dışlanması ve sürecin piyasaya teslimi anlamına
gelmekte olup, bunun yaratacağı sonuçların sorumlusu
da söz konusu belediyeler olacaktır.
Kentlerimizin ve halkımızın “toplumcu, demokratik ve
halkçı bir yerel yönetim” anlayışına ihtiyacı vardır. Bunun
yolu var olan protokolleri yenilemeyerek özel şirketlere
vermek değil, aksine yeni mesleki ve teknik işbirliklerini
geliştirerek emekten, adaletten, demokratik laik cumhuriyet değerlerinden yana dayanışmayı büyütmekten geçmektedir.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
bülten 256
ekim 2019

23

Basında Odamız

Eylül 2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in endüstriyel yangınlarla ilgili Yalıtım Dergisine verdiği demeç, “Endüstriyel yangın güvenliği
önlemleri ve kamusal denetim şart” başlığıyla haber yapıldı.

03/10.09.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Zamların Sonu Gelmiyor:
Doğal Gaza Bir Ay İçinde İkinci Zam. Son Zam ile BOTAŞ’ın
Doğal Gaz Satış Fiyatları Yıl Başından Bugüne Konutlarda ve
Küçük Sanayi Kuruluşlarında Yüzde 40,63 Arttı” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “8 ayda doğalgaza yüzde 40,63
zam,” Evrensel Gazetesinde “Doğal gaza iki yılda yüzde 64
zam geldi,” Cumhuriyet Gazetesinde “Yurttaş enerjiye çalışacak,” Aydınlık Gazetesi’nde “Asgari ücretin dörtte biri
faturalara,” Ankara Başkent Gazetesinde “30 Ağustosta zam
sürprizi,” (04.09.2019) Yeni Yaşam Gazetesinde “Sadece
doğal gaz faturası asgari ücretin yüzde 10’u,” (05.09.2019)
Yeniçağ Gazetesinde “Türkiye’ye doğal kazık,” (06.09.2019)
Yeni Asya Gazetesinde “Doğalgaz zammının devamı gelebilir,” Dünya Gazetesi Yazarı Osman Arolat’ın köşe yazısında
“Doğal gaz zammı üzerine açıklamalar” ve (10.09.2019) Bursa Hakimiyet Gazetesinde “Üretim girdilerinde aşırı zamlar
can yakıyor” başlıklarıyla haber yapıldı.

04.09.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in enerji zamlarıyla ilgili Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay’a verdiği demeç,
“Doğalgaz-ık” başlığıyla haber yapıldı.

na uluslararası işçi sağlığı ve iş güvenliği kongresine hazırlanıyor,” (30.09.2019) Adana Çukurova Press ve Adana Bölge
Gazetelerinde “Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi hazırlığı,” Adana Çukurova Barış Gazetesinde “İş Sağlığı
ve İş Güvenliği Kongresi hazırlığı,” Adana Çukurova Metropol
Gazetesinde “İş sağlığı ve güvenliği kongresi,” Adana Egemen Gazetesi ve Adana İlk Haber Gazetelerinde “Adana’da
Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi hazırlığı,”
Adana Günaydın Gazetesinde “Kavi kongre hazırlığını sürdürüyor” ve Adana Toros Gazetesinde “Güvenli çalışma ortamı
isteyecekler” başlıklarıyla haber yapıldı.

12.09.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “12 Eylül’ün 39. Yıldönümünde Faşizme ve Gericiliğe Karşı Mücadele Yine Güncel Bir
Görevdir” başlıklı açıklama, Evrensel Gazetesinde “Darbelere
karşı seçenek demokrasi” başlığıyla haber yapıldı.

19.09.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Mesleklerimizi ve Meslek Örgütlerimizi Ülke, Halk ve Meslektaş Yararına Savunmaya Devam Edeceğiz” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde
“Mesleğimizi ve örgütlerimizi savunacağız” başlığıyla haber
yapıldı.

21/22.09.2019

Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Okul Servisleri İçin
Uyarı: “Tahribatsız Muayene”, “Dur” Kriteri ve “Hız Kesici”
Olmalıdır” başlıklı açıklama, Ankara Başkent Gazetesinde
“MMO’dan okul servisleri uyarısı” başlığıyla haber yapıldı.

Odamız tarafından yayınlanan “Yatırımlar çakıldı, kredi talebi düşük” başlıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesinde
“Yatırımlar çakıldı, kredi talebi düştü,” Evrensel Gazetesinde “Yatırımlar çakıldı, sorunlar yığıldı,” Ankara Başkent ve
Dünya Gazetelerinde “Yatırımlar çakıldı, kredi talebi düşük,”
Yurt Gazetesi’nde “MMO analizinde şu noktaların altı çizildi”
ve (22.09.2019) Yeniçağ Gazetesinde “Yatırımlar dibe vurdu
kredi talebi geriledi” başlıklarıyla haber yapıldı.

09/30.09.2019

26.09.2019

Odamız tarafından Adana’da düzenlenecek olan X. Ulusal
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kongresi hazırlıkları, Adana İlk
Haber Gazetesinde “Kavi: Güvenli işyeri, sağlıklı gelecek,”
(10.09.2019) Adana Çukurova Metropol Gazetesinde “Adana iş güvenliği kongresine hazırlanıyor,” (11.09.2019) Adana
Günaydın Gazetesinde “Kavi, uluslararası iş güvenliği kongresine ev sahipliği yapacak,” Adana Zirve Gazetesinde “Ada-

Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Asansörlerin Kamusal
Denetimini Kaldırmak ve Periyodik Kontrolleri Piyasaya Açmak Kabul Edilemez” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde
“Asansör bakımı özel şirketlere verilemez,” Yurt Gazetesi’nde
“Amaçları odaları etkisizleştirmek” ve Aydınlık Gazetesi’nde
“Asansörlerin kamusal denetimi kaldırılamaz” başlıklarıyla
haber yapıldı.

10.09.2019
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26 Eylül 2019 Yurt

3 Eylül 2019 Cumhuriyet

3 Eylül 2019 Evrensel

3 Eylül 2019 BirGün

26 Eylül 2019 Aydınlık
21 Eylül 2019 Dünya

22 Eylül 2019 Yeniçağ
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Eğitimler

Eylül 2019'da Eğitimlere Katılım
Eylül ayı boyunca 14 şubemizde, 14 konu başlığı altında düzenlenen eğitimlere 530 kişi katıldı.
Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Doğalgaz İç Tesisat
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Mekanik Tesisat

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği
Soğutma Tesisatı
Havalandırma Tesisatı
Klima Tesisatı

Temel Bilirkişilik

Adli Trafik Kazaları Bilirkişilik Kursu
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Tarihi
3-4 Eylül 2019

Verildiği Şube
Ankara

Katılımcı Sayısı
20

9-10 Eylül 2019
23-24 Eylül 2019
25-26 Eylül 2019
28-29 Eylül 2019
6-8 Eylül 2019
6-8 Eylül 2019
11-13 Eylül 2019
25-27 Eylül 2019
12-15 Eylül 2019
19-22 Eylül 2019
16-19 Eylül 2019
18-21 Eylül 2019
26-29 Eylül 2019
21-24 Eylül 2019
23-26 Eylül 2019
6-7 Eylül 2019
13-15 Eylül 2019
27-29 Eylül 2019
9-15 Eylül 2019
9-15 Eylül 2019
9-15 Eylül 2019
23-29 Eylül 2019
21-22 Eylül 2019
27-28 Eylül 2019
27-28 Eylül 2019
27-28 Eylül 2019
28-29 Eylül 2019
4-6 Eylül 2019
6-8 Eylül 2019
7-8 Eylül 2019
4-5 Eylül 2019
6-7 Eylül 2019
11-15 Eylül 2019
2-5 Eylül 2019
13-16 Eylül 2019
14-22 Eylül 2019
19-22 Eylül 2019
21-24 Eylül 2019
21-24 Eylül 2019
26-29 Eylül 2019
27-30 Eylül 2019
26-29 Eylül 2019

Antalya
Gaziantep
İzmir
Kocaeli
İstanbul
Ankara
Antalya
Gaziantep
İstanbul
İstanbul
Ankara
Kayseri
Adana
Ankara
Kayseri
Bursa
İstanbul
Samsun
Trabzon
İstanbul
İzmir
Ankara
Kocaeli
Antalya
İstanbul
Denizli
Adana
İzmir
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
İstanbul
Ankara
Gaziantep
İstanbul
Eskişehir
Kayseri
İstanbul
Samsun
Adana
İstanbul
Toplam

4
18
11
12
13
16
7
20
11
14
14
5
13
9
7
7
12
7
15
8
8
14
27
12
14
11
18
4
7
4
6
8
5
19
9
13
19
15
15
24
24
11
530

Eğitimler

Ekim 2019 Eğitimleri Programı
Ekim ayında düzenlenecek olan eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali www.
mmo.org.tr/egitimler adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama
Asansör
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
Doğalgaz İç Tesisat

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
Mekanik Tesisat
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği
Havuz Tesisatı
Medikal Gaz Tesisatı
Basınçlı Hava Tesisatı
Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı
Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı
Klima Tesisatı
Yangın Tesisatı

Temel Bilirkişilik

Rüzgar Enerjisi Santrali
Enerji Kimlik Belgesi
Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon
*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Tarihi
4-5 Ekim 2019
8-9 Ekim 2019
4-6 Ekim 2019
11-13 Ekim 2019
3-6 Ekim 2019
7-10 Ekim 2019
3-6 Ekim 2019
7-10 Ekim 2019
10-13 Ekim 2019
12-15 Ekim 2019
1-4 Ekim 2019
10-13 Ekim 2019
17-20 Ekim 2019
17-20 Ekim 2019
21-24 Ekim 2019
21-24 Ekim 2019
8-10 Ekim 2019
8-10 Ekim 2019
24-26 Ekim 2019
11-20 Ekim 2019
7-8 Ekim 2019
10-11 Ekim 2019
15-16 Ekim 2019
23-24 Ekim 2019
24-25 Ekim 2019
11-13 Ekim 2019
18-20 Ekim 2019
24-26 Ekim 2019
12-14 Ekim 2019
27-29 Ekim 2019
26-28 Ekim 2019
23-25 Ekim 2019
16-18 Ekim 2019
19-21 Ekim 2019
9-13 Ekim 2019
4-6 Ekim 2019
14-16 Ekim 2019
1-4 Ekim 2019
3-6 Ekim 2019
4-7 Ekim 2019
10-13 Ekim 2019
10-13 Ekim 2019
15-18 Ekim 2019
24-27 Ekim 2019
16-18 Ekim 2019
19-21 Ekim 2019
23-25 Ekim 2019
23-25 Ekim 2019
24 Ekim 2019
28 Ekim 2019

Verildiği Şube
İstanbul
Bursa
Kocaeli
İstanbul
İstanbul
İzmir
Samsun
Bursa
Trabzon
Eskişehir
Adana
İstanbul
Samsun
Eskişehir
İzmir
Bursa
Gaziantep
Ankara
İstanbul
İstanbul
Mersin
Ankara
Gaziantep
İzmir
Kocaeli
Eskişehir
İstanbul
Adana
Ankara
Eskişehir
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
İzmir
Ankara
Bursa
Bursa
Mersin
Kocaeli
Antalya
Bursa
İzmir
Mersin
İzmir
Eskişehir
Gaziantep
Ankara
Gaziantep
Ankara

Sınav Tarihi
6 Ekim 2019
10 Ekim 2019
7 Ekim 2019
14 Ekim 2019
7 Ekim 2019
11 Ekim 2019
7 Ekim 2019
11 Ekim 2019
14 Ekim 2019
16 Ekim 2019
5 Ekim 2019
14 Ekim 2019
21 Ekim 2019
21 Ekim 2019
25 Ekim 2019
25 Ekim 2019
10 Ekim 2019
10 Ekim 2019
26 Ekim 2019
21-22 Ekim 2019
8 Ekim 2019
11 Ekim 2019
16 Ekim 2019
24 Ekim 2019
25 Ekim 2019
13 Ekim 2019
20 Ekim 2019
26 Ekim 2019
15 Ekim 2019
30 Ekim 2019
28 Ekim 2019
25 Ekim 2019
18 Ekim 2019
21 Ekim 2019
14 Ekim 2019
7 Ekim 2019
17 Ekim 2019

18 Ekim 2019
21 Ekim 2019
25 Ekim 2019
25 Ekim 2019
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ÇOCUKLARIMIZA BARIŞ İÇİNDE BİR ÜLKE VE DÜNYA
BIRAKMAK İÇİN SAVAŞ POLİTİKALARINA GEÇİT
VERMEYECEĞİZ!
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından gerçekleştirilen ortak basın
açıklamasıyla tüm dünyada çatışmaların durdurulması ve barış çağrısı yapıldı.
İnsanlık tarihinin en acımasız, en kanlı ve kirli savaşı olan
İkinci Dünya Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşı geride
en az elli iki milyon ölü, milyonlarca engelli, yerle bir edilmiş kentler, yeri belirsiz gömülü halde tonlarca patlamamış mühimmat ile büyük bir acı ve gözyaşı bırakmıştır.
Üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen emperyalist güçler
aynı amaçlar ve sermayenin sınırsız ve koşulsuz dolaşımı için kan dökmeye, işgale ve büyük bedeller ödenerek
elde edilmiş temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına almaya devam ediyorlar.
Birinci ve İkinci Dünya Savaşından daha fazla insan son
80 yılda yaşanan savaşlarda, çatışmalarda yaşamını yitirdi,
milyonlarcası sakat kaldı. Her iki dünya savaşı sırasında
yaşanan zorunlu göç, yer değiştirme ve sürgünden daha
fazla insan bugün yurtlarını terk etmek zorunda kalarak
çeşitli ülkelerde mülteci olarak yaşamaya çalışıyor.
Mülteciliğe yol açan politikaları hayata geçirenler mültecilik, göçmenlik karşıtlığı üzerinden milliyetçiliği, ırkçılığı
çoğaltıyor, oya dönüştürüyorlar. Kârlarını arttırarak kasalarını dolduruyor ve yeni çatışmaların fitilini ateşliyorlar.
Halklar arasındaki milliyet, din, dil, etnik kimlik farklılıklarını düşmanlaştırma politikalarına, savaşlara gerekçe
haline getiriyorlar.
Yitip giden hayatlar, doğa tahribatının dünyanın geleceğini tehdit eder düzeye ulaşması, açlığa, susuzluğa, sefalete
sürüklenen milyonlar, göç yollarında yitip giden yüz binler, her geçen gün derinleşen gelir adaletsizliği umurlarında değil!

Bu sırada çoğunluğu çocuk olmak üzere milyonlarca insan açlıktan, hastalıktan yaşamını yitiriyor.
Eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiye dair temel kazanımlar
her gün biraz daha yok ediliyor. Bölgenin kadim sorunları
Kürt ve Filistin sorunları konusunda da emperyalistler ve
iktidarlar rant ve paylaşım çerçevesinde oyalama, inkar
ve çözümsüzlük politikalarında ısrar ediyorlar, çatışmaları derinleştiriyorlar.
IŞİD, El Kaide, El-Nusra, Taliban gibi çeteler eliyle vekâlet
savaşları yürütülürken, bu örgütlerle işleri bittiğinde ise
aynı örgütlere müdahale adı altında bölge işgal ediliyor,
askeri üs haline getiriliyor.
Halkın seçme seçilme hakkını elinden alıyor, seçim sonuçlarını tanımıyor, halkın seçtiklerini görevden alarak
yerlerine partili memur durumuna gelmiş Valileri atıyorlar. Tepkileri ise devlet zoruyla ve aygıtlarıyla engelliyorlar.
Ekmeğimize, geleceğimize, aşımıza, ormanımıza, suyumuza göz dikenler, bir arada yaşama irademizi de iktidarları için en büyük tehdit olarak görüyorlar.
Popülist, faşist iktidarlar birçok bölgede binlerce sivilin
yaşamına mal olan askeri operasyonlara ‘Barış Harekâtı’,
Filistin halkının özgürlük talebinin bastırılmasını hedefleyen antlaşmaya “Yüzyılın Antlaşması” adını koyarlarken
zerre kadar utanma emaresi göstermiyorlar. Çünkü onların gözleri ve vicdanları para ve iktidar gücü dışında bir
şey görmüyor!

Çatışmaların bedelini, savaşları çıkaranlar değil yoksullar,
ezilenler, emekçiler ödüyor.

Emperyalistlerin müdahaleleri bölge ile sınırlı kalmıyor,
Venezüella başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerine
kadar uzanıyor.

Silah harcamaları sürekli artıyor, nükleer silahların sınırlandırılması antlaşmaları bir bir iptal ediliyor, yeni nükleer
silah denemelerinin ardı arkası kesilmiyor.

Meksika sınırına duvar örülüyor, birçok ülke ile yapılan
İkili Ticaret Antlaşmaları eliyle ülkelerin iç işlerine müdahalelerin önü açılıyor.
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Öte yandan yeni zenginler yaratmak ve krizleri aşmak
için yeni savaşların, çatışmaların fitilleri ateşleniyor. Bu
karamsar tabloyu tersine çevirmenin yolu elbette eşitlik,
özgürlük ve barış mücadelesinden, geçiyor.
Barış mücadelesinin en çok da yaşadığımız Ortadoğu
coğrafyasında ve ülkemizde yükseltilmesine ve süreklileştirilmesine ihtiyaç var. Barış, uğruna mücadele edilmesi gereken, kazanılması gereken politik bir mücadele başlığıdır. Bu uğurda atılacak her adım bizleri barışa olduğu
kadar insan olma erdemine doğru da biraz daha götürür.
Çünkü tüm halklarla barış içinde yaşanmasını istemek ve
kendi ülkemizde eşit, demokratik, özgür ve barış içinde
yaşamak için mücadele etmek insan olmanın şartıdır.
Ülkemizde 15 Temmuz darbe girişimden bu yana kesintisiz olarak devam eden OHAL koşulları ve baskıları
karşısında ve Ortadoğu’da farklı düzeylerde devam eden
çatışmaların yarattığı acılara, travmalara karşı hepimizin
barışın iyileştirici gücüne ihtiyacı var!
DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak; savaşlarda, çatışmalarda yitirilen milyonlarca insanın anısı önünde saygıyla

eğilirken mücadele başlıklarımızdan birinin Barış mücadelesi olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz.
Örgütlü ve kararlı bir mücadele ile barışı bu topraklarda
kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz.
Tüm halkların eşit, özgür, insanca ve kardeşçe yaşayacağı
bir dünyayı kendi ellerimizle kurmanın yolunu açmak için
emek ve demokrasiden yana olan herkesi 1 Eylül Barış
Meydanlarında yan yana, omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.
“…
İnsanların sıkışan elleridir barış
dünyanın masasındaki ekmektir
gülümsemesidir annenin.
Budur yalnızca.
Başka bir şey değildir barış.
….” (Y.Ritsos)
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)

TMMOB YÖNETİM KURULU VE İKK SEKRETERLERİ ORTAK TOPLANTISI
TMMOB Yönetim Kurulu ve TMMOB İKK Sekreterleri ortak toplantısı 14 Eylül 2019 tarihinde TMMOB
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde; ülkemizdeki gelişmelerin değerlendirilmesi, TMMOB
MMŞP Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı gündemleri ile gerçekleştirildi.
Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yürütme Kurulu Üyeleri Selçuk Uluata, Tores
Dinçöz, Baki Remzi Suiçmez, A. Ülkü Karaalioğlu, Niyazi Karadeniz, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Birkan Sarıfakıoğlu, Can Durgu, Feramuz Aşkın, Murat Fırat, Ali
Burak Yener, Cemalettin Küçük, Ayşegül Akıncı Yüksel,
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Teknik Görevliler
Özgür Cemile Göktaş Küçük, Bülent Akça, Eren Şahiner,
Ezgin Çalışkan; Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu, Aydın İKK Sekreteri Necdet Evlimoğlu, Bursa İKK Temsilcisi Ahmet İhsan Taşkınel, Denizli İKK Sekreteri Mehmet
Sarıca, Diyarbakır İKK Sekreteri Doğan Hatun, Eskişehir
İKK Sekreteri Neşet Aykanat, Hakkari İKK Sekreteri Cihad Kahraman, İstanbul İKK Sekreteri Cevafir Efe Akçelik, İzmir İKK Sekreteri Melih Yalçın, Kırklareli İKK Sek-

reteri Erol Özkan, Kocaeli İKK Sekreteri Murat Kürekçi,
Mardin İKK Temsilcisi Aydın Aslan, Mersin İKK Sekreteri
Seyfettin Atar, Muğla İKK Sekreteri Görkem Acar, Rize
İKK Sekreteri Metin Bıçakçı, Samsun İKK Sekreteri İshak
Memişoğlu, Tekirdağ İKK Sekreteri Cemal Polat, Trabzon İKK Sekreteri Fulya Bankoğlu katıldı.
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DİSK - KESK -TMMOB - TTB:
DEMOKRATİK BİR ÜLKE, HERKES İÇİN ADALET!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 3 Eylül 2019 tarihinde TTB’de gerçekleştirdikleri basın toplantısında, son
dönemde giderek artan demokrasiye ve adalete dönük saldırılara karşı ortak bir mücadele programının acilen
hazırlanması çağrısında bulundular.
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanları Aysun
Gezen ve Mehmet Bozgeyik ve TTB Merkez Konseyi
Başkanı Sinan Adıyaman’ın katıldığı basın toplantısında
ülkedeki tüm kişi ve kurumlara mücadele çağrısı yapıldı.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından okunan
metnin tamamı şöyle:
“Kararlı ve gür bir sesle dillendirilmeden, uğruna mücadele edilmeden olmuyor. Kadını erkeği, türkü kürdü,
işçisi işsizi, esnafı köylüsü, genci yaşlısı bir araya gelmeden dikkate alınmıyor. Biliyor ve yaşıyoruz! Adaletsizliğin
üzerine oturduğu sömürü ilişkilerine itiraz eden güçlü bir
emek hareketi olmadan, demokrasi talebi de adalet talebi de etkisiz kalıyor.
Ülkemiz tarihinin hiçbir dönemi için tam demokrasinin
varlığından ve herkesin içine sinen bir adalet mekanizmasından söz edilemez. Demokratik haklar her an gasp
edilebilecek birer lütuf, adalet mekanizması ise her zaman “karanlık” odakları kollayıp, sermayenin ihtiyaçlarını
gözeten bir işleyişe sahip oldu. Buna rağmen darbeciler
tarafından ilga edilmedikçe mevcut Anayasa uygulandı.
Niyet okunarak yargılamalar yapılmadı. Masumiyet karinesi, “doğal hakim” ilkesi böylesine çiğnenmedi. “İltisaklı olmak” gibi soyut bağlantılarla ağır cezalar verilmedi.
Şüpheden sanık yararlandı. Önce suçlayıp sonra da o suça
uygun delil yaratma olguları yaygınlaşmadı. Sürekli gizlilik
konmuş, gizli tanıklı, gizli delilli yargılamalar doğallaştırılmadı.

nizması aldı. Kişiler değişse de yargının iktidar savaşındaki
gücünü gören anlayış adalet sisteminde hegemonyasını
geliştirerek korudu.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, bu gerçekliğe teslim olmayacağımızı, her türlü baskıya rağmen ülkemiz
için demokrasi, halkımız için adalet mücadelesini büyütmeye kararlı olduğumuzu buradan ilan ediyoruz.
Demokratik bir ülke ve herkes için Adalet istemenin zamanıdır!
Bombalanarak binası işlevsiz hale getirilen TBMM’nin
AKP tarafından fiilen kanun yapamaz, soru sorulamaz
hale getirilmiş olmasını, Partili Cumhurbaşkanının Hâkim
ve Savcılar Kurulu (HSK)’nın atanmasındaki etkisini, aynı
HSK tarafından AKP ilçe yöneticilerinin apar topar hâkim
savcı yapılmasını kabul etmiyoruz.

Ülkemizde ne yazık ki artık geliştirilecek bir demokrasiden, niteliği ve hızı arttırılacak bir adalet mekanizmasından söz edilemez.

Adalet mekanizmasına tarikatların hâkim olmasını, iktidarın siyasi taleplerini yerine getirmeyen hâkim ve savcıların ibret-i alem olsun diye sürgüne gönderilmesini ya da
görevlerinden alınmasını kabul etmiyoruz.

“AKP- Cemaat koalisyonunun” dayattığı 2010 Anayasa
referandumu ile başlayan yargıyı iktidar kavgasında silah
olarak kullanma girişimi ülkeyi kanlı bir darbe sürecine
taşıdı. Bu dönemin en büyük tahribatı demokrasimizle
birlikte adalet sistemine oldu. Parti devletinin ilk adımlarının atıldığı bu kirlenmeden en büyük payı adalet meka-

Yargıtay ve Danıştay üye atanmasında iktidarın belirleyiciliğini, Danıştay ve Sayıştay’ın etkin denetim yapma olanaklarının ellerinden alınmış olmasını; üst mahkeme olarak kurulan “Bölge Adliye-İstinaf” mahkeme üyelerinin
sıradan bir kararname ile görevden alınabiliyor olmasını
kabul etmiyoruz.
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İktidar partisince beğenilmeyen seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) eliyle iptal ettirilmesini, iktidar
partisinin kazanamadığı illerde belediye başkanlarının yerine defalarca kayyum atanmasını kabul etmiyoruz.
Ana muhalefet partisi başkanına linç girişiminde bulunanların serbest bırakılmasını ve hâlâ haklarında dava açılmamış olmasını; altı milyon yurttaşın oyunu alan, onlarca ilin
belediye başkanlığını ve onlarca milletvekilini temsil eden
muhalefet partisi eş başkanlarının terör örgütü üyesi olarak hapse atılabilmesini; gazetecisinden generaline, üniversite öğrencisinden doğa savunucusuna, sanatçısından
işten atıldığı için direnen emekçiye kadar hemen herkesin aniden terör örgütü üyesi ya da iltisaklısı haline getirilebilmesini kabul etmiyoruz.
Ülke tarihinin en kitlesel ve en barışçıl demokratik eylemi
olan Gezi Direnişine, alınmış olan beraat kararlarına rağmen bir kez daha “darbe girişimi” davası açılmasını kabul
etmiyoruz.
Toplumun ihtiyaçları ve çıkarları gözetilmeden, iktidar
partisini rahatsız eden her habere yayın yasağı konmasını;
tutuklama ve serbest bırakmaların uluslararası ilişkilerde
bir koz olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz.
Kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine, çocuk tecavüzü ve istismarına karşı caydırıcı hukuksal düzenlemelerin yapılmamasını ve bunları meşrulaştıran iklime müdahale edilmemesini kabul etmiyoruz.
İcranın başı olarak herkes tarafından eleştirilebilmesi gereken Cumhurbaşkanı’nın adının geçtiği her sosyal medya paylaşımına soruşturma açılmasını, yüzbinlerce insanın
sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasını,
tutuklanmasını; bir iki tweet için 5 yıla varan hapis cezaları verilmesini kabul etmiyoruz.
Ne tutuklamada ne de cezada herhangi bir standart ihtiyacı duyulmuyor olmasını; güncel politik değişimlerin
tutuklama, beraat ve cezalandırma kararlarındaki belirgin etkisini; iddianame bile hazırlanmadan yıllarca süren
tutuklulukları; fiili cezalandırmayı ve itibarsızlaştırmayı
hedefleyen kanıtsız, hatta sorusuz gözaltına alınmaları
kabul etmiyoruz.
OHAL KHK’ları ile ihraçların hiçbir yargı mekanizması
işletilmeden yüzbinlerce insana pervasızca uygulanması-

nı, beraat kararlarının bile dikkate alınmamasını, darbe
ile ilgisiz her türlü muhalif kişinin hatta muhalif olma ihtimali olan kişilerin ve yakınlarının kamudan ihracını ve
kamuya yeni atamalarda önce mülakat sonra da güvenlik
soruşturması adı altında iktidar partisi yandaşı olmayan
hiç kimsenin kamuda çalışmasına olanak bırakılmamasını
kabul etmiyoruz.
Tüm bu hukuksuzlukların ülkede yaşayan 82 milyon yurttaşımızı etkilediğini, adaletin herkese lazım olacağını bilen
kurumlar olarak; “Adli Yıl Açılış Töreninin” Saray müştemilatında yapılmasının, açılış gününden itibaren adaletin,
iktidarın himayesinde ve icazetinde olduğunu simgeleyeceğini görüyoruz. Oysa bu ülkede yaşayan herkesin, hepimizin adalete ve bu adalet mekanizmasını daim kılacak,
denetleyecek bir demokratik işleyişe ihtiyacı var.
Demokrasi, barış, eşitlik, özgürlük ve emek mücadelesini
temel alan örgütler olarak yargı sisteminin baştan sona
yenilenmesi ve demokratikleştirilmesi konusunda ısrarcıyız.
Bunun için sendikaların, meslek odalarının, baroların,
siyasal partilerin, kitle örgütlerinin, ortak bir mücadele
programını zaman geçirmeden hazırlaması gerektiğini
düşünüyoruz.
İşçiler ve işsizler için adalet, kamu emekçileri için adalet,
mühendis, mimar ve şehir plancıları için adalet, hekimler için adalet, emekliler için adalet, EYT’liler için adalet,
ataması yapılmayan öğretmen ve sağlık emekçileri için
adalet, kadınlar için adalet, çocuklar için adalet, göçmenler için adalet, ötekileştirilen, yok sayılan, mağdur edilen
herkes için adalet istiyoruz! Demokrasiye ve adalete aykırı tutum ve işleyişe karşı bu ülkedeki yaşayan herkesi;
Bütün kişi ve kurumları, “Demokratik bir ülke ve
HERKES İÇİN ADALET” mücadelesine omuz vermeye, bulunduğu yerden ses çıkarmaya, adalet talebini güçlü
bir talep haline getirmek için yapılacak olan toplantılara,
konferanslara, mitinglere, eylem ve etkinliklere katılmaya davet ediyoruz!
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)

bülten 256
ekim 2019

31

TMMOB’den

BUGÜN YAŞADIĞIMIZ TÜRKİYE,
12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ’NİN BAKİYESİDİR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 12 Eylül Faşist Askeri Darbesinin 39. yıl dönümü nedeniyle
11 Eylül 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Demokrasi tarihimizde ve toplumsal belleğimizde onulmaz yaralar açan 12 Eylül Askeri Darbesi’nin 39. yılındayız. Üzerinden 39 yıl geçmiş olmasına rağmen 12 Eylül’ün
hala hafızalarımızda yer tutuyor olmasının nedeni, darbecilerle gerçek anlamda hesaplaşılamamış olması ve darbe
sonrasında cunta eliyle inşa edilen toplumsal yapının derinleşerek sürüyor olmasıdır. Bugün yaşadığımız Türkiye,
12 Eylül Askeri Darbesi’nin bakiyesidir.
Bugün yaşadığımız derin ekonomik krizin nedeni olan
neoliberal ekonomik program, 12 Eylül Darbesi’nin en
önemli sonuçlarından biridir.
Sosyal devlet anlayışının tasfiyesi, kamusal varlık ve yatırımların özelleştirilmesi, üreticileri korumaya yönelik uygulamaların terk edilmesi, ücretli kesimlerin düşük maaş
ve kötü çalışma koşulları altında çalıştırılması, toplumsal
örgütlerin etkisizleştirilmesi, uluslararası sermaye hareketleri önündeki tüm engellerin kaldırılması anlayışına
dayalı bu program 39 yıldır iktidarda bulunan tüm siyasi
partiler tarafından kesintisiz bir şekilde uygulanmaktadır.
Bu politikalar sonucu rant çevrelerinin ve iktidar yandaşlarının zenginliği artarken üretim alt yapımız büyük
oranda aşındırılmış, ülke sanayisi ve tarımı çökertilmiş,
kamusal zenginliklerimiz yerli yabancı sermaye kesimle-

rinin talanına açılmış, işsiz, yoksulluk, gelir dağılımındaki
eşitsizlik her geçen yıl daha da büyümüştür.
12 Eylül Darbesi sadece ekonominin temellerini ortadan
kaldırmakla yetinmemiş, ülkemizin toplumsal dinamiklerini de yerle bir etmiştir. Darbe sonrasında toplumumuzu yeniden yapılandırmak için bir devlet politikası olarak
kabul edilen Türk-İslam Sentezi anlayışı, gerici, mezhepçi
ve şovenist uygulamalarla toplumumuzu derin bir ayrışmanın eşiğine getirmiştir.
12 Eylül Darbecilerinin ekonomiyi ve toplumsal yaşamı
düzenleyebilmek için uyguladığı baskıcı, antidemokratik
pratikler aradan geçen yıllar boyunca adeta bir devlet geleneği haline gelmiştir.
Muhaliflerin hapsedilmesi, halk iradesinin yok sayılması,
basının susturulması, akademisyenlerin üniversitelerden
uzaklaştırılması, emek-meslek örgütlerinin tehdit edilmesi, sokakların polis şiddetiyle zapturapt altına alınması
gibi uygulamalar, 12 Eylül geleneğinin ne kadar canlı olduğunu göstermektedir.
12 Eylül Darbesiyle yaratılmak istenen ekonomide neoliberal, toplumsal yaşamda muhafazakâr, siyasette otoriter yönetim anlayışı bugün AKP eliyle inşa edilen tek
adam rejimi ile perçinlenmiştir.
Demokrasi tarihimizin en kara lekelerinden biri olan 12
Eylül Darbesi’nin ülkemizin üzerindeki karanlık gölgesinden kurtulabilmemiz için, 12 Eylül’ün ekonomik, toplumsal ve siyasal mirasının tümüyle ortadan kaldırılması
gerekmektedir.
Gelecek nesillerimizi eşit, özgür ve demokratik bir ülkede yaşatabilmek için 12 Eylül’ün karanlığıyla ve onun en
yüksek aşaması olan tek adam rejimiyle mücadele etmeye devam edeceğiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ HUKUKA UYGUN DAVRANMAYA
ÇAĞIRIYORUZ
TMMOB tarafından açılan dava sonucunda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün “Kiralık Personel”
ihalesinin İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
tarafından 17 Eylül 2019 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
KAMUDA KALICI VE GÜVENCELİ KADRO
MÜCADELEMİZDE BİR DAVA DAHA
KAZANDIK:
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ HUKUKA
UYGUN DAVRANMAYA ÇAĞIRIYORUZ!
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından Anayasaya, yasalara ve yargı kararlarına aykırı biçimde yapılan “personel kiralama” ihalelerine karşı açtığımız
davada, İdare Mahkemesi bir kez daha Birliğimizi haklı
bularak, kamuda kadrolu ve güvenceli istihdam sağlanması doğrultusunda karar verdi.
Bilindiği gibi MTA Genel Müdürlüğü 2017 yılından bu
yana ihtiyacı olan mühendis, mimar ve şehir plancısı kadroları için Anaysa’da yasalarda öngörülen usullerde kadrolu istihdam açmak yerine, farklı isim ve türlerde ihaleler gerçekleştirilerek geçici-güvencesiz personel yoluna
gitmektedir.
Birliğimiz tarafından bu hukuk dışı istihdam usulüne karşı bugüne kadar açtığımız her davada İdare Mahkemesi
tarafından ihaleler iptal edilmiş olsa da, MTA tarafından
hukuka aykırı biçimde istihdam edilen personelle faaliyet
yürütülmeye devam edilmektedir.
Kamu idaresi olan MTA Genel Müdürlüğü, hukukun
gereğini yerine getirmek yerine, hukuk dışı ihaleyi yeni
isimler altında yenileyerek, hukuku dolanmayı tercih
etmektedir. Ne yazık ki bu hal 2017’den beri süren işlemlerle artık MTA Genel Müdürlüğü açısından süreklilik
kazanmıştır.
Gelinen aşamada MTA Genel Müdürlüğü adeta mahkemelerle alay edercesine davranmakta, hukukun üstünlüğü ilkesini yok saymaktadır.
Bununla birlikte Birliğimiz tarafından sürecin takibinden
vazgeçilmemiş ve 2017 yılından bu yana MTA’nın hukuka
aykırı her işlemi dava konusu edilmiştir.

Açtığımız her davada mahkemeler, dava konusu ihalelerin/işlemlerin ‘personel temini’ne yönelik olduğu ve personel istihdamın ihaleler yoluyla yahut başka şirketlerden
‘personel kiralamak’ yoluyla gerçekleştirilmesinin hukuka
aykırılığına hükmetmiştir.
2018 Kasım ayında gerçekleştirilen ihalenin İdare Mahkemesi tarafından iptali üzerine MTA Genel Müdürlüğü tarafından bir kez daha yargı kararları dolanılmak suretiyle
‘personel kiralanarak’ istihdam sağlandığının tarafımızca
öğrenilmiş ve dava açılmıştır.
11 Eylül 2019 tarihinde sonuçlanan davada “MTA Genel
Müdürlüğüne kanunla verilen görevlerin ihaleler yoluyla
istihdamının sağlanmasının hukuka aykırı olduğunu” kararı çıkmıştır.
MTA Genel Müdürlüğü hukuku ve mahkeme kararlarını
yok sayan ihale usulünden derhal vazgeçmeli ve ihtiyacı
olan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı personel için kalıcı, güvenceli kadroyla istihdam sağlamalıdır.
Mahkemenin bu kararı, kamuda kadrolu, güvenceli istihdam mücadelemizin haklılığını ve meşruiyetini bir kez
daha göstermektedir.
Kamu hizmetlerinin güvencesiz, kiralık, taşeron, geçici,
sözleşmeli personeller aracılığıyla gördürülme anlayışından derhal vazgeçilmelidir.
Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancıları için kadro
tahsis edilerek, kalıcı, güvenceli atama yapılmalıdır. Mahkeme kararlarının takipçisi olmaya, kamuda kadrolu ve
güvenceli istihdam mücadelemizi sürdürmeye devam
edeceğiz.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü,
Yaşasın Mücadelemiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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19 EYLÜL’ÜN 40. YILI BULUŞMASI ANKARA’DA DÜZENLENDİ
TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancıları 19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin 40’ıncı yıldönümü
dolayısıyla Ankara’da “Teoman Öztürk Anısına 19 Eylül’ün 40. Yılı Buluşması” etkinliği gerçekleştirdi. İMO
Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinliğe 1979 döneminin TMMOB yöneticileri ve Oda
başkanları katıldı.
Sinevizyon gösterimiyle başlayan etkinlikte TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz bir açılış konuşması
gerçekleştirdi. Koramaz, TMMOB’nin çağrısıyla örgütlenen 19 Eylül iş bırakma eyleminin 55 il merkezinde 740
farklı kamu işletmesinde 100 bine yakın teknik elemanın
katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsattı.
Tek oturumluk panelde moderatörlük görevini Oğuz
Türkyılmaz üstlendi. Panelde sırasıyla Murat Gültekingil,
İsmet Rıza Çebi, Mehmet Ali Algancı, Metin Tütün, Önder Küçükkaragöz, Selçuk Esen, Kaya Güvenç, Hüseyin
Yeşil, Ali Açan, Mehmet Kayadelen, Yusuf Bozkurt, Orhan Örücü, Hasan Aksungur, Bülent Damar, Fikret Özbilen ve Hikmet Tümer söz alarak 19 Eylül 1979’un nasıl
inşa edildiğini anlattılar.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
etkinlikte şöyle konuştu:
“Yönetim Kurulumuz adınıza hepinizi saygıyla selamlıyorum. 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eyleminin 40. Yılı vesilesiyle, unutulmaz başkanımız Teoman Öztürk’ün anısına
düzenlediğimiz bu anlamlı etkinliğe hepiniz hoş geldiniz.
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41. Dönem Yönetim Kurulumuzun Ekim 2010 tarihinde
aldığı karar uyarınca 19 Eylül tarihi “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak
ilan edildi. 9 yıldan bu yana çeşitli etkinliklerle bu anlamlı
günü utluyoruz.
Bugün, TMMOB’nin mücadele tarihi içerisinde özel bir
yeri olan 19 Eylül İş Bırakma Eylemini, o eylemi yaratanların ağzından dinleyeceğiz. Davetimizi geri çevirmeyerek buraya gelen tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür
ediyoruz. Onların bugün paylaşacakları deneyim ve düşüncelerinden hepimizin çok şeyler öğreneceğine inanıyorum.
Bildiğiniz gibi 1954 yılında kurulan Birliğimizin kuruluş
dönemleri dönemin kendine özgü koşulları ve mühendismimar hareketinin yapısı gereği oldukça sancılıdır.
1950 ve 60’lı yıllar boyunca Odalar kendi örgütsel yapıları
içerisinde kurumsallaşma doğrultusunda önemli adımlar
atarken, TMMOB pek çok açıdan geri planda kalmıştır.
Bunun nedeni birçok odamızda dar meslekçi ve seçkinci
bir yaklaşımla hareket edilmesi, Odalar arası işbirliğinin

TMMOB’den
ve birlikte mücadelenin gereklerinin yeterince önemsenmeyişiydi. TMMOB’ye bağlı birçok Oda sığ bir bakış
açısıyla, TMMOB bütünlüğünü göz ardı ederek bürokrasideki ilişkileri aracılığıyla salt kendi mesleklerinin ve
meslektaşlarının hak ve yetkilerini genişletme mücadelesi veriyordu. Bu anlayış deyim yerindeyse TMMOB’yi
Odalar üzerinde adeta bir yük olarak görüyordu. Oda
ve TMMOB Genel Kurullarında Birlik Organlarının yetkilerini sınırlayarak Odaların bağımsız biçimde varlıklarını
sürdürmesi için yasa teklifleri bile hazırlanıyordu.
O dönemde oda yönetimlerinin gündemi böyleyken
Türkiye’de bambaşka bir şey daha yaşanıyordu. 1961
Anayasası’nın getirdiği nispi özgürlük ve demokrasi ortamı, ülkemizdeki toplumsal muhalefetin gelişmesinin de
önünü açmıştı. Sendikal hakların gelişmesi, işçi eylemlerinin artması, TİP’in kuruluşu, öğrenci eylemlerinin yükselişi 1960’lı yılların özellikle ikinci yarısından itibaren ülkenin kaderini ve toplumun yapısını da değiştirmişti.
Bu değişimden dönemin mühendis ve mimarları da etkilenmiştir. Özellikle o dönemde Özel Okullara karşı yürütülen mücadele içinde bulunan, Devrimci Gençlik Derneklerinde ve TİP içerisinde politikleşen genç kadrolar
büyük bir dinamizm yaratmıştır.
Bu dinamik ilerici-devrimci mühendis ve mimarların Oda
yönetimlerine gelmesi TMMOB’nin kaderi açısından dönüm noktası olmuştur. Odaların mesleki ve toplumsal
sorunlara bakışı tümüyle değişmiş, bu sorunların halktan

yana çözümü için ortak mücadele etme eğilimi öne çıkmıştır. Artık mühendis ve mimarlar çalışanların ve toplumun diğer kesimlerinin üstünde yer alan bir zümre değil,
işçi sınıfı mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmeye başlanmıştır.
O yıllara kadar daha çok devlet bürokrasisiyle uyum
içinde, hükümetleri rahatsız etmeden yönetilen Odalar,
1970’li yılların başından itibaren yükselen toplumsal hareketlerin öncü bir parçası haline gelmiştir.
Odalarımızda 1970 yılından itibaren başlayan bu dönüşüm, 1970 ve 1973 yılları arasında TMMOB Genel Kurulu toplanamamış olması nedeniyle TMMOB’ye 1973
yılında yansımıştır.
Tarihin bir cilvesidir ki, TMMOB’nin 1973 yılında toplanan 18. Genel Kurulu da Odalara üyeliği zorunlu olmaktan çıkararak TMMOB örgütlüğünü güçsüz kılmayı
hedefleyen bir başka Yasa Tasarısının Mecliste görüşüldüğü döneme denk gelmiştir. Birkaç yıl öncesine kadar
TMMOB’yi etkisizleştirmek için Meclis’e baskı kuran
Odalar, 1973 yılında TMMOB’ye sahip çıkmak için birlik
olmuştur.
TMMOB yasası senatoda görüşülürken toplanan
TMMOB 18. Genel Kurulu, TMMOB örgütlülüğüne sahip çıkma ve toplumcu değerler ışığında ortak mücadele
etme kararlılığının ilan edilmesiyle sonuçlanmış TMMOB
adeta yeniden kurulmuştur.
Böylelikle birkaç yıl öncesine kadar
fiilen işlevsiz konumda olan TMMOB,
bu yeni döneminde, ülkedeki mühendis ve mimar hareketinin mücadele aracı haline dönüşmüştür.
TMMOB’nin 18. Çalışma Döneminde
Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen
Teoman Öztürk, TMMOB’nin bu
yeni kuruluşunun ve mücadele anlayışının sembolü olmuştur.
Bugün gururla taşıdığımız ilerici, devrimci, yurtsever TMMOB geleneğinin tohumları bu dönemde atılmıştır.
1973-1980 yılları arasında bilimi ve
tekniği halkımızın hizmetine sunmak
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için yürütülen bir çok çalışma ve etkinlikte olduğu gibi 19
Eylül 1979 tarihinde gerçekleştirilen bu görkemli eylemde bu mücadeleci geleneğin ürünüdür.
Sürecin gelişimini değerli konuşmacılarımızın tanıklığıyla
dinleyeceğimiz için ben sadece satırbaşlarına değinerek
geçeceğim.
19 Eylül İş bırakma eylemi öncesi yapılan TMMOB 24.
Genel Kurulu’nda “kamuda çalışan teknik elemanların
grevli –toplu sözleşmeli sendikal hakları için ortak mücadelesi” konusunda TMMOB’nin örgütlü olduğu iş yerlerinde “forumlar” düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu
forumlar Haziran ayından itibaren TMMOB’nin örgütlü
olduğu iş yerlerinde örgütlenmiştir.
Bu forumların iş yerlerinde gördüğü ilgi ve yarattığı heyecan, teknik eleman mücadelesinin yüksek potansiyelini gözler önüne sermiş, TMMOB’nin daha geniş çaplı
eylemler örgütleme konusundaki özgüvenini artırmıştır.
19 Eylül 1979 tarihinde gerçekleştirileceği ilan edilen bir
günlük iş bırakma eylemi, ortaya çıkan bu kolektif kararlılık ve özgüvenin ürünü olmuştur.
Dönemin açıklamalarından ve gazete haberlerinden gördüğümüz üzere, TMMOB’nin çağrısıyla örgütlenen 19
Eylül İş Bırakma Eylemi, 55 il merkezinde 740 farklı kamu
işletmesinde 100 bine yakın teknik elemanın katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.
Mesai başlangıcında yapılan bilgilendirme toplantıları sonrasında işyerleri önünde halaylarla, sloganlarla, pankartlarla gerçekleştirilen iş bırakma eylemi, teknik elemanların yanı sıra diğer çalışanlar tarafından da desteklenmiştir.
İş yerlerindeki etkinlikler sonrasında Başbakanlığa toplu
dilekçe gönderimi için il merkezlerindeki PTT binaları
önünde uzun kuyruklar oluşturulmuştur.
Ankara’da ise farklı işletmelerden toplanan dilekçeleri
teslim edebilmek için 3 binin üzerinden TMMOB üyesi
Başbakanlık binası önünde toplanmış, Başbakanlık Müşaviri ile yapılan görüşmede talepler doğrudan iletilmiştir.
DİSK, TÖB-DER, TÜM-DER, TÜTED, Halkevleri, KöyKoop gibi çok sayıda örgütün de desteğini açıkladığı 19
Eylül Eylemi, teknik elemanların diğer emekçi kesimlerle
buluşması açısından da önemli bir dönemeç oldu.
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Yıllardır çeşitli platformlarda dile getirilen fakat somut
adımları bir türlü atılamayan “Çalışanların Ortak Eylemi,
Ortak Örgütlülüğü” konusunda çok önemli bir tarihsel
deneyim yaratıldı.
1970’li yılların başından itibaren teknik elemanların sıklıkla dile getirdiği, emekçi sınıflarla ve ezilen toplumsal
kesimlerle kader birliği içinde olma doğrultusundaki devrimci öğretisi bir anlamıyla ete kemiğe büründü.
Bu eylemin ardından TMMOB’nin ve TMMOB’yi oluşturan Odaların toplumsal etkinliği ve saygınlığı daha da arttı. TMMOB’nin, diğer ülkelerdeki muadillerinden farklı
olarak, yalnızca bir meslek sicili örgütü değil, halkın genel
çıkarıyla özdeşleşmiş bir toplumsal dinamik olduğu gerçeği toplumsal mücadeleler tarihimize kazındı.
Üzerinden geçen 40 yılın ardından, 19 Eylül İş Bırakma
Eylemi, TMMOB mücadelesinde ilk günkü ışıltısıyla parlamaya devam etmekte ve yolumuzu aydınlatmaktadır.
Bizim için 19 Eylül, maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan tarlalara, şantiyelerden bürolara dek
farklı işyerlerinde çok zor koşullar altında görev yapan
mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek onurlarına, özlük haklarına ve alın terlerine sahip çıktıklarını ilan
ettikleri tarihtir.
Bizim için 19 Eylül, bu ülke için düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir.
Bizim için 19 Eylül, mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadıkları ülkenin geleceği hakkında söz sahibi olduklarını gösterdikleri tarihtir.
Bizim için 19 Eylül, bugün hâlâ gururla taşıdığımız
TMMOB’nin ilerici-devrimci değerlerinin emekçilerle,
işyerleriyle, meydanlarla buluşarak toplumsallaştığı tarihtir.
40. yılında 19 Eylül İş Bırakma Eylemini ve o görkemli eylemi yaratanları minnetle selamlıyor, 19 Eylül’ün mirasını
yaşatmak için ilan ettiğimiz “TMMOB Mühendis, Mimar
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü”nü bir kez daha coşkuyla kutluyorum.
Yaşasın TMMOB,
Yaşasın Mücadelemiz!”
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İSTANBUL’DA YAŞANAN DEPREMLER YAŞANANLARDAN DERS
ALINMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR
TMMOB Başkanı Emin Koramaz İstanbul Depremlerine ilişkin 27 Eylül 2019 tarihinde basın açıklaması yaptı.
İstanbul’da Salı günü ve dün gerçekleşen depremlerde
yaşanan kaos 1999 Marmara depreminin üzerinden 20
yıl geçmiş olmasına rağmen gereken adımların hiçbirisinin
atılamadığını bir kez daha göstermiştir.
İstanbul’da yıkıcı bir deprem her an beklenmekteyken,
afet riski taşıyan alanlardaki yerleşim yerleri taşınmamış,
mevcut yapı stoku depreme dayanıklı hale getirilmemiş,
kent merkezlerinde artan nüfusa ve yerleşime doğru
orantılı olarak artması beklenen deprem toplanma alanları rant uğruna imar tadilatları ile yapılaşmaya açılarak
azaltılmıştı.
Nereye kaçacağını bilemeden koşuşturan vatandaşlarımız afet sırasında ve afet sonrasında kriz yönetim senaryolarının oluşturulamadığının en acı göstergesiydi.
Birliğimiz ve bağlı Odalarımız tarafından her vesileyle ifade edildiği üzere depremler yaşanması kaçınılmaz doğa
olaylarıdır. Depremlerin felakete dönüşmemesi için alınması gereken bilimsel ve teknik önlemler bellidir. Sadece
İstanbul’da da değil ülke genelinde deprem master plan-

ları hazırlanmalı, kriz yönetimi senaryoları oluşturulmalı,
yapı denetim sistemi kamusal bir anlayışla yeniden düzenlenmeli, riskli yapılar deprem güvenli hale getirilmeli,
güçlendirilemeyecek düzeyde riskli olduğu tespit edilen
ya da zemin yapısı nedeniyle riskli alanlarda kalan yapılar
derhal boşaltılmalı, projelendirme ve imalat süreçlerinde
hiçbir mühendislik hizmeti almamış kaçak yapıların “İmar
Barışı” adı altında ruhsata bağlanmasından derhal vazgeçilmelidir.
TMMOB’nin bu konuda hazırlamış olduğu raporlar bu
güne kadar dikkate alınmamıştır. Olası depremlere hazırlık konusunda gerekli adımların atılmamasının sorumlusu
siyasi iktidar olacaktır.
Birliğimiz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da
ülkemizdeki yanlış imar uygulamalarının takipçisi olmaya
devam edecektir.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

45. DÖNEM TMMOB YÖNETİM KURULU VE ODA BAŞKANLARI
ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
45. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Üçüncü Toplantısı “Yaşamakta olduğumuz
demokrasi karşıtı gelişmeler ve TMMOB çalışmalarının değerlendirilmesi” gündemiyle 21 Eylül 2019
tarihinde demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkmak, iradeleri gasp edilen Diyarbakır halkıyla dayanışmak
için Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Toplantıda kayyum süreci de değerlendirildi.
Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, Sayman
Üye Tores Dinçöz, Yönetim Kurulu üyeleri Feramuz Aşkın (aynı zamanda GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı),
Yaşar Üzümcü, Niyazi Karadeniz, Ayşegül Oruçkaptan
(aynı zamanda PEYZAJMO Yönetim Kurulu Başkanı),
Deniz Kimyon Tuna, Baki Remzi Suiçmez, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül;
Odalardan ÇMO Yönetim Kurulu II. Başkanı Zeyne-

ti Bayri Ünal, EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Evindar Aydın, GIDAMO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Zeki Taydaş, HKMO Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ali
İpek, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, JMO
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Faruk İlgün, KMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğurlu, MADENMO Yönetim
Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, MMO Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener, METMALZMO Yönetim Kurulu
üyesi İrfan Akyol, MO Yönetim Kurulu üyesi Selma Aslan
ve ŞPO Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sarıaltun katıldı.
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TMMOB DİYARBAKIR’DA DEMOKRASİ NÖBETİNE DESTEK VERDİ
İçişleri Bakanlığı talimatıyla Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine atanan kayyumlara karşı başlatılan
Demokrasi Nöbetinin 34. gününde TMMOB Yöneticileri ile Odaların Başkan ve üyeleri kayyum karşıtı eyleme
destek vermek üzere nöbet alanına yürüdüler.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi karşısında bulunan Lise
Caddesi’nde 34’üncü gününde devam eden eylem öncesi
alan, polis bariyerleriyle çevrildi. Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi’nden alana kadar yürüyen TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Odaların Yöneticileri
ile polis arasında tartışma yaşandı. TMMOB kitlesinin
yürüyüşü esnasında atılan slogan, tutulan alkış ve çekilen
zılgıtlara valilik yasağını gerekçe göstererek engellenmeye çalışılması üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz, “Biz zaten valiliğin hukuksuz talimatlarına
karşı yürüyoruz” dedi. Engellemeye rağmen grup, “İrademe Dokunma” yazılı pankart açarak alana alkış ve sloganlar eşliğinde geldi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz eylem
alanında yaptığı konuşmada görevden alınan eşbaşkanlar
ile dayanışma içinde olacaklarını belirterek, “Siyasi karar
alarak kayyum atayanlar, seçim öncesi kayyum tehdidinde bulunmuştu. Bu demokrasi tarihine vurulmuş bir darbedir. Bu halk bunu asla affetmeyecektir. Bu halk buna
karşı direniyor. 31 Mart’ta bu direniş görüldü. Bu tek
adam uygulamalarına bu halk izin vermeyecektir” dedi.
Koramaz, yıllardan beridir demokrasi için gösterdikleri
direnişi, kayyum atamalarına karşı da vereceklerini söyledi.
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Açıklamanın ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve beraberindeki TMMOB ve Oda
Yönetici ve üyeleri, Lise Caddesi’nden Diyarbakır Baro
Başkanı Tahir Elçi’nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare’ye
yürüdü. Yürüyüş sırasında polis yoğun önlemler aldı.
Koramaz, Elçi’nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare’ye karanfiller bıraktı. Türkiye’de barış istemenin bir bedeli olduğunu belirten Koramaz, barış isteyen akademisyenlerin ve meslek odaları yöneticilerinin tutuklandığını, Tahir
Elçi’nin ise barış istemenin bedelini yaşamıyla ödediğini
söyledi.
Tahir Elçi’nin insan hakları savunucusu ve çalışmalarıyla ilham kaynağı olduğunu dile getiren Koramaz, “Tahir Elçi,
burada vurulurken elinde tutuğu yazıda ‘İnsanlığın tarihine sahip çık’ yazıyordu. İnsanlığın bizlere bıraktığı en
büyük miras barıştır. Barışa sahip çıkmak, kültüre, tarihe,
insana, yaşama sahip çıkmaktır.” dedi.
Anma sonrasında TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon
Kurulu tarafından Sur İlçesinde gerçekleştirilen sokak bakım onarım ve sokak çalışması ziyaret edildi.
Büyükşehir Belediyesi Deng Bej Evine geçilerek deng
bejler dinlendi.

TMMOB’den

TMMOB 45. DÖNEM 4. DANIŞMA KURULU
ÇANAKKALE’DE TOPLANDI
TMMOB 45. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı 28 Eylül 2019 tarihinde Çanakkale’de, Belediye Çalışanları
Eğitim ve Sosyal Tesisi’nde Ercan Adsız Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Kaz Dağlarında ve
ülkemizin dört bir yanında yürütülen sömürge madenciliğine karşı mücadelenin güçlendirileceği vurgulanırken,
ülke gündemindeki demokrasi karşıtı gelişmeler değerlendirildi.
TMMOB Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla Kaz
Dağları’nda yürütülen sömürge madenciliğine karşı yükselen direnişe destek vermek amacıyla Çanakkale’de
gerçekleştirilen TMMOB 45. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
açılış konuşması ile başladı. Koramaz konuşmasında “Bu
haklı mücadeleyi tüm ülkeye yaymak için elimizden gelen
tüm çabayı göstereceğiz.” diyerek, Danışma Kurulu’nun
direniş ve dayanışma kararlılığını vurguladı.
Koramaz’ın konuşmasının ardından tüm mühendislik,
mimarlık ve planlama disiplinlerinden Danışma Kurulu
üyeleri söz alarak bu haklı mücadelenin güçlendirilmesi
gerektiğini dile getirdi. Daha sonra ise Birlik üyemiz ve
aynı zamanda Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay kürsüye gelerek İstanbul seçimleri hakkında
bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulundu.
Danışma Kurulu Toplantısında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın ardından sırasıyla; Mehmet
Soğancı (TMMOB Eski Yönetim Kurulu Başkanı, MMO),
İrfan Mutluay (ZMO, Çanakkele Bld. Bşk. Yrd.), Yunus
Yener (MMO), Tevfik Peker (MMO), Ali Salman (MO),
Özden Güngör (ZMO), Selçuk Soylu (MMO), Gazi İpek
(EMO), Mehmet Emin Tümür (MMO), Mehmet Orak
(EMO), Ayhan Yüksel (Maden MO), Hulusi Sarıkaya
(JMO), Fikri Düşünceli (MMO), Hamit Gayretli (Maden
MO), Ali Özerk (MO), Kemal Zeki Taydaş (Gıda MO),
Sabahattin Bilge (OMO), Helil İnay Kınay (ÇMO), Görkem Acar (MO), Birhan Şahin (MMO), Cemalettin Küçük
(TMMOB YK), Hürriyet Demirhan (Maden MO), Battal
Kılıç (MMO), Mehmet Torun (Maden MO), Mesut Ertuğrul (OMO), Tülau Aygün (MO), Zeki Aslan (MMO)
konuşmalarını gerçekleştirdiler.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın Danışma Kurulu Toplantısı’nda yaptığı
konuşmanın tam metni ise şöyle:
“TMMOB 45. Dönem Dördüncü Danışma Kurulu top-

lantısına hoş geldiniz. Bir önceki danışma kurulumuzu,
iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrasında, demokrasiye ve halk iradesine sahip
çıktığımızı göstermek için İstanbul’da gerçekleştirmiştik.
Bugün de doğamıza ve doğal kaynaklarımız sahip çıktığımızı göstermek için Çanakkale’deyiz. Şair demiş ya
hani: Hangi dağ efkârlıysa ordayız / Perişan edilen her şey
bizimdir / Yağmur oluyoruz hangi ırmak kurusa / Gülüşümüz
çocuk / Adımız eşkıyaya çıkmıştır bizim…
Kaz Dağları’nın, Kirazlı’nın, Çanakkale’nin efkârına ortak
olmak, yarasına merhem olmak için Türkiye’nin dört bir
yanından gelen çıkıp gelen eşkıyalar, hepiniz hoş geldiniz. Konuşmamın en başında, ormanlarına, su kaynaklarına, doğaya sahip çıkmak için 65 gündür “Su ve Vicdan
Nöbeti”nde olan Çanakkale halkını ve çevre gönüllülerini
selamlıyorum.
Onların mücadele ve kararlılığı, Kirazlı’da yaşanan doğa
katliamının ve maden sömürüsünün tüm Türkiye ve
dünya tarafından görülmesine neden oldu. Mücadeleleri
önünde saygıyla eğiliyorum.
Danışma Kurulumuzun bugün Çanakkale’de toplanmasına vesile olan şey, Kanadalı Maden Şirketi’nin doğayı ve
insan yaşamını yok sayan madencilik anlayışıdır. Örneklerine daha önceki yıllarda Artvin Cerattepe’de, Uşak
Eşme’de, İzmir Efemçukuru’nda ve Bergama Ovacık’ta
gördüğümüz bu madencilik anlayışı, bugün toplantımızı
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gerçekleştirdiğimiz Çanakkale’nin Lapseki, Bayramiç,
Çan, Yenice ilçeleri ile Küçükkuyu beldesinde bulunan
altın arama sahalarında izin verilen bu madencilik anlayış
bir tür yağmacılık faaliyetidir. Ekosistemi tahrip eden, ormanlarımızı yok eden, çevreye onarılamaz zararlar veren
bu anlayışı kınıyoruz.
Anadolu coğrafyası maden çeşitliliği ve zenginliği bakımından dünyanın sayılı yerleri arasında yer alıyor. Bu
topraklarda yaşayan insanlar binlerce yıl boyunca madencilikle uğraşmıştır. Çıkarılan bu madenler Anadolu’ya yaşayan medeniyetlerin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.
Tarımdan sanayiye, enerjiden inşaata, mutfaktan temizliğe kadar hayatımızın her alanında bu madenler kullanılmaktadır. Dolayısıyla madenlerin ve madencilik faaliyetlerinin diğer sektörlerdeki üretim faaliyetlerine göre
daha ayrıcalıklı bir yeri bulunmaktadır.
Her şeyden önce bilinmelidir ki, ülke topraklarımızın
parçası olan madenlerimiz üzerinde bu ülkede yaşayan
herkesin hakkı bulunmaktadır. Dahası, üretildikleri anda
tükendikleri ve yenilenemedikleri için, gelecek nesillerimizin de bu madenler üzerinde hakkı vardır. Dolayısıyla
madenlerimizin üretim süreçleri, halkın ortak çıkarı esas
alınarak ve gelecek nesillerin ihtiyaçları da gözetilerek kamusal bir anlayışla planlanmalıdır. Oysa bugün ülkemizde
yürütülmekte olan madencilik faaliyeti kelimenin gerçek
anlamıyla “Sömürge Madenciliği”dir. Yeraltı zenginliğinin
mümkün olan en kısa sürede ülke dışına çıkarıldığı, geride
ise tümüyle verimsizleştirilmiş ve kirletilmiş bir toprağın
bırakıldığı bu anlayış, sadece madenciliği değil, yaşamı da
sürdürülemez hale getirmektedir. Bu madencilik anlayışı,
bir üretim faaliyeti değil, bir sömürü faaliyetidir. Madenleri olduğu gibi, doğayı ve halkı da sömürmektedir.
Maden üretimini gündelik ekonomik çıkarlar doğrultusunda, sermaye kesimlerine kaynak yaratmak için gerçekleştirenler, ülkemizin geleceğine ve halkımızın ortak
çıkarına ihanet içindedir! Bu madenciliğin anlayışının tek
kazananı, maden şirketleridir. Bugün en çarpıcı haliyle Kaz Dağlarında gördüğümüz bu anlayış, yarın Murat
Dağı’nda, Ağı Dağı’nda ve Munzurlarda benzer manzaralar yaratacaktır.
Sömürge madenciliğinin ülkemizde yayılmasının nedeni
mevcut siyasi iktidardır. 2004 yılında Maden Kanunu’nda
yapılan değişiklikler ve 2005 yılında Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’ndeki düzenlemelerle yeraltı ve yer
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üstü madenlerimiz yerli ve yabancı sermaye gruplarının
sınırsız sömürüsüne açıldı. Bu dönemden itibaren ormanlar, ağaçlandırma sahaları, özel koruma bölgeleri, milli
parklar, meralar, sit alanları, su havzaları, kıyı alanları, turizm bölgeleri hatta askeri yasak bölgeler bile madencilik
faaliyetine açıldı. 2005 yılından bu yana on binlerce hektar orman alanı madencilik faaliyetleri için tahsis edildi.
Madenler iktidar dönemi boyunca AKP’nin en önemli
özelleştirme ve rant aktarma kalemlerinden birisi oldu.
Ülkemizin en önemli madenleri yabancı maden şirketleri
ile yandaş inşaat şirketleri arasında pay edildi.
İşte bu yüzden bizim için Kirazlı’da kesilen on binlerce
ağaç sadece büyük bir çevre felaketinin değil, bu ülkeye
yapılan büyük bir ihanetin de göstergesidir. Bu ihaneti yapanlardan hesabı halk soracaktır.
TMMOB, tarihi boyunca üretimden, sanayileşmeden,
büyümeden ve kalkınmadan yana tavır almıştır. TMMOB
aynı zamanda ülkedeki üretimin toplumun genel çıkarı için kullanılmasından ve ülkenin ortak zenginliklerinin
hakça paylaşılmasından yana da tavır almıştır. Sanayi,
enerji, tarım gibi üretici sektörlerin temel ihtiyaçlarını
sağlayan madenciliğe bakışımız da bu toplumcu-kamucu
anlayışımızın yansımasıdır.
Bizler yıllardan bu yana ülkemizdeki tüm madencilik faaliyetlerinin kamu yararını ve ülke geleceğini gözetecek
biçimde planlanmasını savunduk. Tüm madenlerimizin
kamu eliyle işletilmesini ve maden işletmelerinde kamu
denetiminin sağlanmasını savunduk. Madencilik faaliyetlerinin doğaya ve doğal yaşama uygun biçimde yürütülmesini savunduk.
Bundan sonra da savunduğumuz bu değerler için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sömürgenler karşısında
Çanakkale’de, Cerattepe’de, Murat Dağı’nda direnen
yöre halkının yanında olmaya devam edeceğiz.
İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bir önceki Danışma Kurulu toplantımızın açılış konuşmasında, bu halkın ferasetinin
ve demokrasiye olan bağlılığının altını çizerek, 31 Mart’ta
kazanılan seçimin 23 Haziran’da kaybedilmeyeceğine
inandığımı dile getirmiştim. Nitekim 23 Haziran seçimlerinde yüzde 10’luk bir oy farkı ortaya çıktı.
Seçim sonrasında ortaya dökülen israf düzeni ve rant
ilişkileri siyasi iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediyesine
neden bu denli büyük bir hırsla sahip olmak istediğini de
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hepimize gösterdi. Yıllardır belediye imkanlarını kendi
siyasal menfaatleri doğrultusunda, kendi sermaye gruplarını beslemek için kullanan AKP’nin çıkar ilişkileri birbiri
ardına ortaya dökülüyor.
AKP’nin tek adam rejimi altında girdiği ilk yerel seçimlerde yaşadığı yenilgi pek çok gelişmeye neden oldu. Bunlardan ilki AKP’nin içerisindeki çıkar çatışmalarının ayyuka
çıkması oldu. Bahsettiğim sadece AKP’nin geçmiş dönem
kurmaylarının yeni siyasal arayışlara girmesiyle sınırlı bir
çatışma değil. Halen Erdoğan’ın etrafından bulunan pek
çok kesim de daralan ekonomik ve siyasal ranttan daha
fazla pay alabilmek için birbirleriyle yarış ve çatışma haline girdiler. Kabinede yer alan bakanlıklar arasında, iktidarın palazlandırdığı sermaye grupları arasında, yandaş
medya içerisinde açıktan bir rant kavgası yürüyor.
AKP kendi içindeki bu büyük bölünmeyi ve rant kavgasını kontrol altına alabilmek artık hepimizin ezberlediği
o iki politikayı uyguluyor. İlki polis şiddetini ve hukuku
kullanarak muhalefeti baskı altına almak; ikincisi ise dışlayıcı-kamplaştırıcı politikalarla toplumu kamplaştırmaya
çalışmak. AKP’nin antidemokratik yüzünün en belirgin
dışavurumu olan bu senaryo seçimler sonrasında bir kez
daha uygulamaya koyuldu.
Seçimler sonrasındaki dönemde TTB Merkez konseyi
üyeleri hakkında yaptıkları basın açıklaması nedeniyle verilen hapis cezası, CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu’nun 7 yıl önceki sosyal medya paylaşımları
için verilen hapis cezası ve yeniden görülmeye başlanan
Gezi Davası gibi pek çok yargılama, AKP’nin hukuku bir
sopa olarak kullanmasının en basit örnekleridir. Toplumsal muhalefete yargı eliyle verilen bu gözdağına eş zamanlı olarak HDP’nin elinde bulundurduğu Diyarbakır,
Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanması, senaryonun ikinci bölümünü oluşturmaktadır.
Atanmışların seçilmişler üzerindeki bu zorbalığı, AKP’nin
demokrasiye ve halk iradesine bakışının özetidir. Bu anlayış, benzerlerini darbe dönemlerinde gördüğümüz faşizan bir yönetim zihniyetinin ürünüdür.
Yaşanan bu durumun İçişleri Bakanlığının açıklamasında
olduğu gibi “haklarında yürütülen soruşturmalarla ilgili”
olmadığını hepimiz biliyoruz. Hukuki değil tümüyle siyasi
olan bu kararı zaten seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı
Erdoğan yaptığı mitinglerde açık açık dile getirmişti. Buna

rağmen halk bu tehditlere boyun eğmeyerek yöneticilerini seçti. Çünkü daha önce de dile getirdiğim gibi, bu
ülke halkının demokrasiye olan inancı, AKP’nin seçimlere
ve demokrasiye olan saygısından daha fazladır. Halk kendi oyuna sahip çıkmakta ama AKP halkın verdiği oya saygı
duymamaktadır.
Bizler yaşanan bu büyük demokrasi ayıbının altını çizmek,
halk iradesine ve hukukun üstünlüğüne saygı duyulmasının önemini göstermek için geçtiğimiz hafta YMMOB
Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları ortak toplantımızı
Diyarbakır’da gerçekleştirdik.
Toplantı sonrasında 1 ayı aşkın zamandır devam eden
Demokrasi Nöbetini ve görevden alınan eş Belediye
Başkanlarını ziyaret ettik. TMMOB’nin demokrasiden ve
halk iradesinden yana kararlı tutumunu tüm Diyarbakır
halkıyla paylaştık. Orada gördük ki AKP’nin kayyumlar
konusunda hiçbir inandırıcılığı ve ikna ediciliği bulunmamaktadır. Bunu gören AKP, belediyeleri kriminalize ederek, HDP binalarının önünü eylem alanlarına çevirerek,
yandaş basında provokatif haberler yaparak toplumsal
muhalefeti ayrıştırmak istiyor. İnanıyorum ki bu ülke halkı
bu tuzağa düşmeyecek, bu provakasyona gelmeyecektir.
Ülkenin en batısı olan Çanakkale’den bir kez daha demokrasiye, barışa ve halkların kardeşliğine olan inancımızı ve bağlılığımızı dile getiriyorum. AKP savaş ve şiddet
politikalarıyla bizleri ayırmaya çalıştıkça, bizler barış ve
kardeşlik duygularıyla birbirimize sarılacağız. Onların kin
ve nefret duyguları, bizlerin bir arada yaşam arzumuzu
asla yenemeyecek! Kardeşlerimize ve kardeşliğimize daima sahip çıkacağız!
AKP, uzun yıllardan bu yana büyük bir yönetim krizi
içinde. İçinde bulundukları bu krizi Tek Adam Rejimi ile
aşacaklarını sandılar ama tek adam rejimi krizi derinleştirmekten başka bir işe yaramadı. Hatırlarsınız 2017 yılındaki Anayasa referandumunda AKP’nin en büyük vaadi,
siyasi istikrarı sağlamaktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte koalisyon hükümetleri olmayacak, siyasi
kararlar hızla hayata geçirildiği için de ekonomi şahlanacaktı.
TMMOB olarak tek adam rejiminin ülkeye hiçbir biçimde
istikrar getirmeyeceğini en başından itibaren dile getirmiştik. Hem 2017 yılındaki Anayasa Referandumu sırasında hem de 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde halk egemenliğini, hukuk devleti anlayışını, güçler
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ayrılığı ilkesini ortadan kaldırmanın ülkeyi uçuruma sürükleyeceğini söyledik, bu doğrultuda yayınlar yaptık.
Seçimlerde yaşadıkları başarısızlık sonrasında kendileri de bu sistemin sürdürülebilir olmadığını konuşmaya
başladılar. Şu bilinmelidir ki mevcut yapıyı ne kadar düzeltmeye çalışırlarsa çalışsınlar tek adam rejimi sürdüğü
sürece ülkenin istikrara ve demokrasiye kavuşma şansı
yoktur. Tek adam rejimi bir keyfiyet rejimidir. Tek adam
rejiminin özü, halk egemenliğinin ilkesinin ortadan kaldırılması, halk ile yönetenler arasında bağın koparılmasıdır.
Tek adam rejiminin bir üst aşaması yerel yönetimlerin de
tümüyle valiliklere ve merkezi idareye bağlanmasıdır. Bugün Diyarbakır’da, Van’da, Mardin’de yaşadıklarımız, bu
gidişata dur diyemezsek yarın tüm ülkede yaşayacaklarımızın provasıdır. Buna asla izin vermeyeceğiz.
Bildiğiniz gibi 45. Genel Kurulumuzda, ülkemizde yaşanan gelişmelerin meslek alanımıza yansımalarını ve meslektaşlarımızın sorunlarını ortaya koyabilmek için bir dizi
çalıştay ve kurultay yapma kararı almıştık. Bu doğrultuda
bu dönemde Kamuda Çalışan Meslektaşlarımızın, Ücretli
Çalışan-İşsiz Meslektaşlarımızın, OHAL KHK’larıyla İhraç
Edilen Meslektaşlarımızın, İş Güvenliği Uzmanı Meslektaşlarımızın ve Bilirkişilik alanının sorunlarına ilişkin çalıştaylar gerçekleştirdik. Önümüzdeki aylarda Emekli ve
Engelli meslektaşlarımızın sorunlarına ilişkin çalıştaylarımız ve TMMOB Kadın Kurultayı gerçekleştirilecek.
Bütün bu çalıştay ve kurultaylarımızda elde ettiğimiz veriler ve tartıştığımız konular ışığında 2020 yılı Nisan ayı
içerisinde TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı’nı
gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğimize hazırlık yapabilmek,
üyelerimizin katılımını artırabilmek için yerellerde kurultaylar gerçekleştirilecek. Bu yerel kurultaylarımızın
18-22 Ekim Mühendislik-Mimarlık Haftası içerisinde
olmasını istedik. Böylelikle o hafta içerisinde bütün örgütlülüğümüzü harekete geçirebilecek etkinliklerle daha
anlamlı hale getirebileceğimizi düşündük. Bu çerçeve içerisinde mümkün olduğunca katılımcı bir anlayışla bulunduğumuz illerde yerel kurultaylarımızın örgütlenmesi için
katkı vermenizi istiyoruz.
Biliyorsunuz 45. Çalışma dönemimizin en yoğun etkinlik dönemine giriyoruz. Önümüzdeki birkaç ay boyunca
odalarımızın merkezi kurultay, kongre ve sempozyumları gerçekleştirilecek. Birliğimiz adına odalarımızın yü-
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rütmesiyle Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Kamucu
Politikalar Sempozyumu, Yapı Denetimi Sempozyumu,
Enerji Sempozyumu, Sanayi Kongresi, Planlama Süreçleri
ve Mekânsal İlişkiler Sempozyumu gerçekleştirilecek.
Binlerce üyemizin katılımıyla gerçekleşen bu kongre ve
sempozyumlar bizler için sadece teknik bilgilerin tartışıldığı değil, bu bilgilerin aynı zamanda toplumsallaştırıldığı zeminler olması bakımından önemlidir. Bu sürecin
başarılı biçimde tamamlanması, TMMOB bütünlüğü içerisinde işbirliği ve dayanışma içerisinde sürdürülebilmesiyle mümkündür. Tüm odalarımıza bu süreçte başarılar
diliyorum. Türkiye’deki 650 bini aşkın mühendis, mimar
ve şehir plancısının üye olduğu 24 odamızda Genel Kurullar sürecimiz de başlayacak. Hepiniz biliyorsunuz ki
TMMOB örgütlülüğü açısından genel kurullar süreci basit
anlamıyla yönetim organlarının belirlendiği birer seçim
süreci değildir.
Bizler için genel kurullar süreci, Odalarımızın ve TMMOB
örgütlülüğünün iki yıllık çalışma döneminin demokratik
ve katılımcı şekilde tartışıldığı, çalışma programımızın ve
mesleki-politik yönelimlerimizin belirlendiği, örgütsel yapımızın yenilendiği dönemdir.
Genel kurullar sürecimizin TMMOB’nin tarihsel birikimine ve demokratik değerlerine yakışır biçimde tamamlanacağına inanıyorum.
Hepinize katılımınız için bir kez daha teşekkür ediyorum.
Çanakkale İl Koordinasyon Kurulumuza misafirperverlikleri için TMMOB Yönetim Kurulu adına minnet duygularımızı sunuyorum.
Gelecek güzel günlere olan umudum ve inancımla hepinizi dostlukla selamlıyorum.”

TMMOB’den

TMMOB DANIŞMA KURULU:
SÖMÜRGE MADENCİLİĞİNE HAYIR ÜLKEMİZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR
Danışma Kurulu ardından, Danışma Kurulu Üyeleri toplu olarak Kirazlı Köyü Balaban Tepesi’ne giderek maden
sahasının kapısının önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz okudu. Basın açıklamasının ardından direniş alanı ziyaret edilerek, Danışma Kurulu’nun dayanışma
ve direnişi büyütme iradesi paylaşıldı.
TMMOB Danışma Kurulumuz Kentine, doğasına, ormanına, suyuna ve yaşam alanlarına sahip çıkan Çanakkale
halkıyla dayanışmamızı göstermek, ülkemizde yürütülen
sömürge madenciliğine dikkat çekmek için 45.Dönem
4.Toplantısını Çanakkale’de gerçekleştirmiş ve ardından
65 gündür Kirazlı’da “Su ve Vicdan” nöbeti tutan Çanakkale Halkı ve çevre gönüllülerini ziyaret etmiş, aşağıdaki
açıklamanın Kirazlı Balaban tepesinde kamuoyuyla paylaşılmasına karar vermiştir.
TMMOB Danışma Kurulu üyeleri olarak;
Kentine, doğasına, ormanına, suyuna ve yaşam alanlarına
sahip çıkan Çanakkale halkıyla dayanışmak için Kirazlı’dayız. Doğayı ve insan yaşamını yok sayan, yağmacı maden
şirketine ve sömürge madenciliğine “dur” demek için Kirazlı’dayız.
Yeraltı ve yerüstü varlıklarımızın, ormanlarımızın, suyumuzun, toprağımızın sahipsiz olmadığını göstermek için
Kirazlı’dayız. Balaban Tepesi’nden yükseltilen bu kararlı
mücadeleyi ülke düzeyine taşımak için Kirazlı’dayız. Bu
bereketli topraklar üzerinde yaşayan medeniyetler binlerce yıldır maden işlemiştir. Bu topraklardan çıkarılan
madenler, binlerce yıldır insanlığın gelişimi için kullanılmıştır.
Bilinmelidir ki, ülke topraklarımızın parçası olan madenlerimiz üzerinde bu ülkede yaşayan herkesin hakkı
bulunmaktadır. Yine bilinmelidir ki, üretildikleri anda
tükendikleri ve yenilenemedikleri için, gelecek nesillerimizin de bu madenler üzerinde hakkı vardır. İşte bu
yüzden madenlerimizin üretim süreçleri, yağmacı bir anlayışla değil, halkın ortak çıkarı esas alınarak ve gelecek
nesillerin ihtiyaçları da gözetilerek kamusal bir anlayışla
planlanmalıdır. Oysa bugün ülkemizde yürütülmekte
olan faaliyetlerkelimenin gerçek anlamıyla “Sömürge
Madenciliği”dir. Yeraltı zenginliğimizin mümkün olan en
kısa sürede ülke dışına çıkarıldığı, geride ise tümüyle

verimsizleştirilmiş, kirletilmiş ve zehirlenmiş toprak ve
suyun bırakıldığı bu anlayış, sadece madenciliği değil, yaşamı da sürdürülemez hale getirmektedir. Bu madencilik
anlayışı, bir üretim faaliyeti değil, bir sömürü faaliyetidir.
Zenginliklerimizi sömürdüğü gibi, doğayı da geri dönülemez bir şekilde tahrip etmektedir.
Maden üretimini gündelik ekonomik çıkarlar doğrultusunda, sermaye kesimlerine kaynak yaratmak için gerçekleştirenler, ülkemizin geleceğine ve halkımızın ortak
çıkarına ihanet içindedir! Ekosistemi tahrip eden, ormanlarımızı yok eden, doğal yaşmönünde önemli tehditler
oluşturan bu yağmacı anlayışı kınıyoruz
Kirazlı Köyü Balaban Tepesi başta olmak üzere tüm sömürge madenciliği faaliyetleri durdurulmalı, izin süreçleri
iptal edilmelidir.
TMMOB olarak bizler yıllardan bu yana ülkemizdeki tüm
madencilik faaliyetlerinin kamu yararını ve ülke geleceğini gözetecek biçimde planlanmasını savunduk. Tüm
madenlerimizin kamu eliyle işletilmesini ve maden işletmelerinde kamu denetiminin sağlanmasını savunduk.
Madencilik faaliyetlerinin doğaya ve doğal yaşama uygun
biçimde yürütülmesini savunduk. Bundan sonra da savunduğumuz bu değerler için mücadele etmeye devam
edeceğiz.
Sömürgenler karşısında Çanakkale’de, Cerattepe’de,
Munzur’da, Murat Dağı’nda direnen yöre halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizi, doğamıızı, yeraltı
ve yerüstü varlıklarımızı, geleceğimizi savunmaya devam
edeceğiz.
Ülkemizin yağmalanmasına karşı her türlü baskıya rağmen ortak zenginliğimiz ve ortak geleceğimiz için mücadele eden halkımızı dayanışma duygularımızla selamlıyoruz.
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Günce


Eylül
2019
Günce

2 Eylül Pazartesi
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Doğalgaza yapılan zamlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı.
4 Eylül Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Öğrenci Üye Kampı 2019, 30 Ağustos-4 Eylül 2019 tarihleri arasında İzmir Aliağa Yeni Şakran Afacan Gençlik Evi'nde
gerçekleştirildi.
5 Eylül Perşembe
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, "Okul Servislerinde Güvenlik Sorunu Üzerine" bir basın açıklaması yaparak
uyarılarda bulundu.
9 Eylül Pazartesi
Mekanik tesisat uygulama eğitmenleri eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime Oda Teknik Görevlisi Meltem Özdemir Çınarel
katıldı.
11 Eylül Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 12 Eylül askeri
darbesinin 39. yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.
17 Eylül Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
18 Eylül Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 19 Eylül TMMOB
Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla
yazılı bir açıklama yaptı.
19 Eylül Perşembe
Ankara’da “Teoman Öztürk Anısına 19 Eylül’ün 40. Yılı Buluşması” etkinliği gerçekleştirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, MMO,
İMO ve EMO Odası İzmir Şubeleri ile KMO Ege Bölge Şubesi birlikteliğinde düzenlenen Yangın Semineri 19-20 Eylül 2019 tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla
hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 52’incisini, yatırımlardaki sert düşüşe ve bunun yol açtığı yüksek işsizlik sorununa ayırdı.
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21 Eylül Cumartesi
Odamız eğitim sorumluları toplantısı, 20-21 Eylül 2019
tarihlerinde Teoman Öztürk Öğrenci Evinde gerçekleştirildi.
Toplantıya MİEM Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Soğancı ve
Oda Teknik Görevlisi Meltem Özdemir Çınarel katıldı.
Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine atanan kayyumlara karşı başlatılan Demokrasi Nöbetinin 34. gününde TMMOB
Yöneticileri ile Odaların Başkan ve üyeleri destek verdiler.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de ziyarete katıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Üçüncü Toplantısı Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde yapıldı.
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için 20-21 Eylül 2019 tarihinde Baca Kontrolü Muayene
Personeli Vasıflandırma Eğitimi yapıldı. Eğitime Oda Teknik
Görevlisi Bülent Göksülük katıldı.
24 Eylül Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
25 Eylül Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, son günlerde
bazı belediyeler tarafından Asansör Periyodik Kontrolünü piyasaya açarak Odamız ile olan sözleşmelerini iptal etmeleri
üzerine bir basın açıklaması yaptı.
28 Eylül Cumaretesi
TMMOB 45. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı
Çanakkale’de gerçekleştirildi. Toplantıda sömürge madenciliğine karşı TMMOB görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildi. Danışma Kurulu ardından, Danışma Kurulu
Üyeleri toplu olarak Kirazlı Köyü Balaban Tepesi’ne giderek
maden sahasının kapısının önünde basın açıklaması yapıldı.
Odamız adına Denizli Şube yürütücülüğünde düzenlenen, IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür
Merkezi’nde 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Kongreye Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Saymanı Bedri Tekin ve OYK üyesi Haydar Şahin katıldı.
Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi tarafından, NDT GÜNLERİ ‘’XI. Kaynak Kongresine Giderken’’ etkinliği Bursa BAOB
Oditoryum salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe Oda Yönetim
Kurulu ve KEMM Yürütme Kurulu Üyesi Yılmaz Yıldırım katıldı.

