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 V. Enerji Verimliliği Kongre ve Sergisi, 
18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Gebze 

Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

I. Uluslararası, X. Ulusal İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Kongresi, 23-26 Ekim 2019 
tarihleri arasında Adana’da Çukurova 
Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde 
gerçekleştirildi.

KONGRE, KURULTAY VE
SEMPOZYUMLARIMIZ SÜRÜYOR

X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği Kurultayı, 11-12 Ekim 2019 
tarihlerinde Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi 
3-5 Ekim 2019 tarihlerinde MMO 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.
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Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci Blv. 
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Faks : (+90) 322 2326419
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EDİRNE ŞUBE
İstasyon Mah. Dr. Bahattin 
Öğütmen Cad. 
87. Sok. No:12 Edıṙne
Tel : (+90) 284 2360800   
Faks : (+90) 284 2360803 
e-posta : edirne@mmo.org.tr

GAZİANTEP ŞUBE
Budak Mahallesi Abdulkadir Behçet 
Caddesi No: 40 
Şehitkamil - Gaziantep
Tel : (+90) 342 2304477   
Faks : (+90) 342 2305292 
e-posta : gaziantep@mmo.org.tr
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MMO Tepekule Kon. Ser. ve İş 
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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

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

BURSA ŞUBE
BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah.
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Tel : (+90) 222 2309360   
Faks : (+90) 222 2313854 
e-posta : eskisehir@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

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

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

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

Ulusal ölçekteki kongre, kurultay, sempozyum etkinlik-
lerimiz sürüyor. 

Ekim ayında Eskişehir’de X. Ulusal Uçak, Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği Kurultayı’nı; Kocaeli’nde V. Enerji Ve-
rimliliği Kongresi’ni; Adana’da I. Uluslararası-X. Ulusal 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’ni yaptık. Ayrıca İzmir 
Şubemiz ile EMO İzmir Şubesinin birlikte düzenlediği 5. 
İzmir Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi’ne katılım sağladık.

Kasım ayında iki etkinliğimiz var: 8-9 Kasım’da Mersin’de 
8. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu; 15-16 
Kasım’da Ankara’da Kaynak Teknolojisi XI. Ulusal Kong-
resi yapılacak. Ayrıca İzmir Şubemizin 20-22 Kasım ta-
rihlerinde düzenleyeceği Ölçümbilim Sempozyumu’na 
katılacağız.

Aralık ayında bu çalışma dönemimizin son iki etkinliği 
yapılacak: 5-7 Aralık’ta Adana’da I. Endüstri ve İşlet-
me Mühendisliği Kongresi ve XII. Endüstri ve İşletme 
Mühendisliği Kurultayı; onun ardından 13-14 Aralık’ta 
etkinliklerimizin finali olan TMMOB Sanayi Kongresi 
Ankara’da yapılacak.

Daha önce de belirttiğimiz üzere TMMOB Kamucu 
Politikalar Sempozyumu 22-23 Kasım 2019 tarihinde 

Ankara’da İMO Teoman Öztürk Konferans Salonunda 
düzenlenecek.

11 Ekim’de Ankara Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile bir-
likte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret ede-
rek kamu ve toplum yararı doğrultusunda belediye ile 
Odamız arasında yapılabilecek işbirliği konuları üzerine 
ayrıntılı bir bilgilendirme yaptık.

TBMM’de görüşülmeye başlanan 2020 Yılı Merkezi Yö-
netim Bütçe Kanun Teklifi üzerine bir açıklama yaptık. 
Açıklamamızda rant odaklı, dışa bağımlılığı pekiştiren, sa-
nayisiz ve istihdamsız ekonomi politikalarının yansıması 
olan 2020 bütçesinin vergi artışları ve zamları öngördü-
ğünü; yine büyük açıklar vereceğini; sosyal güvenlik har-
camalarının daha da kısılacağını; borç faizi ödemelerinin 
yine yüksek oranda olacağını; iktidar yandaşı inşaat ve 
enerji şirketlerine kaynak ayırmanın sürdüğünü; örtülü 
ödenek ve yedek ödeneğin yine çok arttığını; sanayisiz-
leşme ve yatırımsızlığa ilişkin anlayışın korunduğunu dile 
getirdik.

Gericiliğin emek, barış, demokrasi düşmanlığının simge-
lerinden biri olan 10 Ekim Ankara Garı katliamının dör-
düncü yıldönümünde kitlesel olarak aynı yerde öfkemizi 
ve mücadele kararlılığımızı dile getirdik.

43. ve 44. Dönem Oda Yönetim Kurulu üyemiz sevgili 
Bünyamin Aydın’ı ölümünün yedinci yılında özlemle anı-
yoruz.

Cumhuriyetin ilanının 96. yıldönümünde; halk egemenli-
ğini, laikliği, demokrasiyi, eğitim-öğretim birliğini, kamu-
cu yaklaşımları ve kadınların haklarını kararlılıkla savun-
maya devam etme bilinciyle esenlikler diliyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

CUMHURİYETİ, LAİKLİĞİ, DEMOKRASİYİ, KAMUCU 
YAKLAŞIMLARI KARARLILIKLA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ ZİYARETİ 
11 Ekim 2019 tarihinde Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Sadettin Özkalender, Başkan Vekili Cemal Gedikoğlu, Sekreter Üye Seyit Ali Korkmaz ve Şube Müdürü Cenk 
Lişesivdin tarafından oluşan heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret 
ederek, görevinde başarılar diledi.

Ziyarette ayrıca EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Baki Kerimoğlu ile de görüşmeler yapıldı.

Görüşmelerde; kamu ve toplum yararı doğrultusunda 
belediye ve Şubemiz arasında yürütülecek iş birliğinin 
önemi ifade edildi. Yapılan görüşmelerde ayrıca heyetimiz 
tarafından, Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, 
birlikte teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları 
kamunun ve sanayinin yararına sunma konusunda ayrıntılı 
bilgilendirme yapıldı.

ANKARA ŞUBE MESLEKTE 5. ve 10. ONUR YILI ETKİNLİKLERİNE KATILDIK
Odamızın 65. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, 11 Ekim 2019 ve 17 Ekim 2019tarihinde mesleğinde 5. ve 

10. yılını dolduran Ankara Şube üyelerimize onur yılı sertifikaları verildi.

Açılış konuşması Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Sadettin Özkalender tarafından yapılan gecede, Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından da, 
üyelere yönelik bir konuşma yapıldı.

Konuşmaların ardından, Oda ve Şube Yöneticileri 
tarafından üyelerimize sertifikaları takdim edildi. Etkinliğe 
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk de 
katılarak plaket verdi. 

YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME KURULUŞLARI SEKTÖREL 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

TÜRKAK Sistem Akreditasyon Başkanlığı tarafından 17 
Ekim 2019 tarihinde Yönetim Sistemi Belgelendirme 
Kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi.

Hazırlık yapılan yeni akreditasyon alanları ve güncellenen 
Türkak dökümanları hakkında bilgilendirmenin yapıldığı 
toplantıya Odamız adına Teknik Görevliler Bülent 
Göksülük ve S. Zafer Güneş katıldı.

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 19 Ekim 2019 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Kurul’a iletilen 81 dosya üzerinde görüşüldü.

Odamızın 65. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, 
17 Ekim 2019 tarihinde Şubemizde gerçekleştirilen 
etkinlikle, mesleğinde 10. yılını dolduran üyelerimize 
onur yılı sertifikaları verildi.  

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk 
tarafından yapılan konuşmanın ardından Şube Teknik 
Görevlisi Deniz Alp Yılmaz, Oda ve Şube çalışmaları ile 
ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
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ESKİŞEHİR ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDIK
Eskişehir Şube 4. Danışma Kurulu Toplantısı, 17 Ekim 2019 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Ergin Orbey 

Sahnesinde yapıldı. Toplantıya Oda Başkanı Yunus Yener de katıldı.

Oda çalışmaları ve meslek sorunlarının görüşüldüğü 
toplantıda konuşan Şube Başkanı Atila Tomsuk ve Şube 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Neşet Aykanat konuştu. 

Ardından Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, bir 
konuşma yaparak Oda çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Konuşmaların ardından Danışma Kurulu toplantısı soru-
-cevap kısmıyla sona erdi.

ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE ETKİNLİĞİNE KATILDIK
MMO Ankara Şube öğrenci üye tanışma toplantısı ve "Mühendislik Eğitimi, Akreditasyonu, Mühendislikte Yeterlilik 

Sunumu" 18 Ekim 2019 tarihinde Ankara Şubede gerçekleştirildi. 

Odamıza yeni kayıt olan öğrenci üyelerle biraraya 
gelerek, Şube faaliyetleri, Öğrenci Komisyonu, Oda, 
Oda işleyişi, üye çalışmaları ve mühendislik konularında 
bilgi paylaşımında bulunulan ve Oda Yönetim Kurulu 
Üyesi Yılmaz Yıldırım kısa bir konuşmayla katkı sunduğu 
toplantıda MİEM Çalışma Grubu Başkanı Mehmet 
Soğancı tarafından "Mühendislik Eğitimi, Akreditasyonu, 
Mühendislikte Yeterlilik" konusunda, Ferzan Doruk 
Ayçiçek tarafından ise öğrenci üyelik ve Öğrenci 
Komisyonu işleyişi ile ilgili birer sunum gerçekleştirildi.

DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT VE ENDÜSTRİYEL DOĞAL GAZ 
EĞİTMENLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitim Merkezimiz tarafından verilen Doğal Gaz İç Tesisat ve Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin 
Doğalgaza Dönüşümü eğitimlerinin geliştirilmesi, eğitimlerde ve sınav uygulamalarında karşılaşılan sorunların 
tespiti ve çözüm yollarının tartışıldığı toplantı, 19 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Şubemizde gerçekleştirildi.

Toplantıya aşağıda isimleri yer alan eğitmenlerimiz ve teknik görevlilerimiz katıldı.

Meltem Özdemir Çınarel   Oda Merkezi
Aslı Çağlayan Turan   Oda Merkezi
İ. Yiğit Çiçek    Ankara Şube
Okan Arğaç    İstanbul Şube
Ünal Yılmaz    Eğitmen
Aytekin Çakır    Eğitmen
Hakan Yavuz    Eğitmen
Nuri Alpay Kürekçi   Eğitmen
Nafi Baran    Eğitmen
Yüksel Yaşartekin   Eğitmen
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SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ - 53: 
EKONOMİDE KIRILGANLIK ARTIYOR, SANAYİ ÜRETİMİ 

DÜŞÜYOR, İŞSİZLİK TIRMANIYOR
Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 53. 
sayısını ülkede büyüyen riskler ve ekonomiye yansımaları konusuna ayırdı.

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Bankalar Birliği verileri kullanılarak yapılan analizde, 
zaten kırılgan olan Türkiye ekonomisinin savaş iklimi 
ile biraz daha zayıflayacağı, dünya ekonomisi içinde 
yalnızlaşacağı, bunun kaynak trafiğini daha da bozacağı 
ve sonuçta içinden geçmekte olduğu krizin ömrünü 
uzatacağı belirtildi. 

MMO analizinde şu noktaların altı çizildi:

- Zaten kırılgan bir halde olan ve bir yıla yakındır küçülme 
sürecinde olan Türkiye ekonomisi savaş iklimi ile yeni bir 
türbülans yaşadı. Dolar ve Euro karşısında Türk Lirası’nın 
sert düşüş göstermesi ve Türkiye’nin risk katsayısının 
(CDS) hızla yükselmesi, bir süredir ifade edilen krizden 
çıkış umutlarını zayıflatmışa benziyor.

- Özellikle Hazine’nin büyüyen açıklarının, savaş 
harcamaları ile daha da artacağı, kamu borçlanma 
ihtiyacının tırmanmasıyla, büyümeye ayrılabilecek 
kaynakların azalacağı endişesi de öne çıkıyor.

- Artan döviz fiyatı, ithalatı yeniden pahalandırıp 
düşme sürecine girdiği söylenen enflasyonu tekrar 
yukarı doğru kıpırdatacak bir etken olacak. Bu etkene, 
sorunları yerinde sayan tarım kesiminden gelecek olan 
olumsuzluklar eklenirse, Türkiye çift haneli yüzde 15 
dolayına ulaşacak bir enflasyon ile boğuşmak zorunda 
kalabilir. 

- Böylesi bir iklimde sanayi üretiminde yeni düşüşler 
gerçekleşmesi olasıdır. 2019 Ağustos ayı imalat 
sanayisinde görülen düşüş, ekim ve sonrasında da 
yaşanabilir. Ağustos’ta gözlenen yüzde 3,3’lük düşüş, 
alt sektörlere göre analiz edildiğinde, inşaatın sanayideki 
uzantısı olan alt dallarda çöküş öne çıkıyor. Özellikle 
inşaata girdi veren alt sektörlerde üretim düşüşü dikkat 
çekici.

- İnşaata girdi veren seramik, çimento gibi taşa 
toprağa dayalı sanayilerin en sert düşüşü yaşadıkları 
görülmektedir. Bu alt daldaki yıllık üretim düşüşü 2019 

Ağustos ayında bir yıl öncesine göre yüzde 16’yı aşmıştır. 
Yine inşaatla ilgili demir-çelik sektörünü içeren ana metal 
sanayiinde yüzde 10 gerileme dikkat çekmektedir. Yanı 
sıra dayanıklı mallarda, mobilya, otomotiv, beyaz eşyada 
da önemli üretim gerilemeleri sürüyor.

- İşsizlik ve istihdamda da bir iyileşme yaşanmıyor, 
tersine savaş ikliminin bu sorunu ağırlaştırmasından 
endişe ediliyor. Mevsim etkisinden arındırılmış olarak 
bakıldığında, işsizlik oranı Temmuz ayı itibarıyla yüzde 
14,3 olurken, işsiz sayısı son 12 ayda 1,2 milyon dolayında 
arttı ve 4,7 milyona yaklaştı. Bunların iş arayan işsizler 
olduğu, iş aramaktan umudunu kesmişleri içermediği 
tekrar hatırlatmalı.

- Askeri harekâtın kamu maliyesini daha bozması da 
olası. Kamu borç stoku tırmanmaya devam ederken 
borcu çevirmede de önemli güçlükler kapıda görünüyor. 
2020 yılında geri ödenecek iç borç miktarı şu anda 
tahminen 300 Milyar TL’ye ulaşmış durumda. 2020’de 
askeri harcamaların devam etmesi halinde yüzde 2 
dolayında faiz dışı açık verilmesi durumunda, oradan da 
90 Milyar TL kadar bir ek finansman açığı ortaya çıkması 
olasıdır. Dış borç tamamen yine dış borçla yenilense de, 
çevrilmesi gereken iç borç bu durumda 390-400 Milyar 
TL’ye çıkıyor. Yani neredeyse aylık ortalama 33 Milyar 
TL. Oysa tüm iç borç stoku Ağustos sonunda 692 Milyar 
TL idi. Yani tüm iç borcun yüzde 60’ına yakın bir tutarı 
2020 yılı içinde çevrilmek zorunda. Bu da Hazine’nin, 
bankaları piyasaya kredi açmak yerine kendisini finanse 
etmeye zorlaması anlamına gelecek.

- Türkiye, ABD, Avrupa Birliği, hatta Orta Doğu ülkeleri, 
Çin ve diğer birçok ülkeden operasyon karşıtı tepkiler 
aldıkça, ülke imajı da hızla kötüleşeceğe benziyor. 
Bunun, dışarıdan kaynak teminini zorlaştırıp maliyetini 
artıracağı açık. Bunlar, beraberinde yaşanmakta olan 
“L” biçimindeki krizin yatay çizgisini uzatıp, krizi 
katılaştırabilecektir. Bunu önlemenin yolu ise, “barışçı bir 
dış politikaya” dönüşten geçmektedir. Aksi durum, hem 
ekonomik hem de siyasi faturayı ağırlaştıracaktır.
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5. İZMİR RÜZGAR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubeleri tarafından düzenlenen  
5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Açılışta ilk konuşmayı Sempozyum Yürütme Kurulu 
adına İskender Kökey yaptı. 

Kökey konuşmasında, sempozyumun ilk kez düzenlen-
diği 2001 yılında Türkiye’nin kurulu rüzgâr enerjisi gü-
cünün bugünün sadece 380’de biri, yani yaklaşık 20MW 
civarlarında olduğunu ifade etti. Kökey, “Geldiğimiz nok-
tada yatırımcısından tedarik zincirine, mühendislik hiz-
metlerinden yerli imalatlara kadar tümüyle kendi ayakları 
üzerinde duran, olgunlaşmış, ayakları yere basan ancak 
maalesef hâlâ önünü göremeyen bir sektörün temsilcileri 
olarak bu salonu doldurmuş bulunuyoruz. İnanıyoruz ki, 
önümüzdeki 3 günde tartışacağımız konular, aynı zaman-
da sektörün son yıllarda yaşadığı durağanlığı aşmasına da 
katkı sunacaktır” diye konuştu.

Kökey’in ardından MMO İzmir Şubesi Başkanı Yük-
sel Yaşartekin söz aldı. Yaşartekin, sempozyum boyun-
ca oluşacak bilgilenme ve tartışma platformuyla, alandaki 
gelişmeye ivme sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, 
yükselen ekolojik krize ve fosil yakıtlara bağımlılığa karşı 
rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin 
önemine işaret etti.

EMO İzmir Şubesi Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu 
ise Türkiye’nin rüzgâr enerjisinde potansiyelinin küçük 
bir kısmını değerlendirdiğini belirterek, “Rüzgâr ener-
jisinin ülkemizdeki gelişimini anlayabilmek için; temel 
gösterge sayılabilecek olan elektrik enerji üretimindeki 
payına baktığımızda; 2016’deki yüzde 5,65’lik seviyenin, 
2017’de 6,02’ye çıktığı görülüyor. 2018’de ise yüzde 6,7 
ulaştığını görmekteyiz. Bu artış eğilimi 2019’da da sür-
mektedir. Lisansız üretim ve tüketim hariç olmak üzere 
bu yılın Ocak-Temmuz aylarındaki üretime bakıldığında 
ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 7,4’ünün 
rüzgârdan karşılandığı görülmektedir” dedi. 

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Hakan 
Yıldırım da rüzgâr enerjisi alanında özellikle son 10 yıl-
da büyük gelişme kaydedildiğini ve sektörün sorunlarının 
tartışıldığı bir platform olarak bu gelişmeye katkı sunması 
açısından İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi’ne büyük 
önem verdiklerini söyledi. 

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, ekonomik 
krizin sektöre ve enerji fiyatlarına etkisine vurgu yaptığı 
konuşmasında, ithal kaynaklara dayalı enerji üretiminin 
de etki ettiği bu krize karşı yerli kaynaklarla enerji üreti-
minin önemine dikkat çekti.

Açılış etkinliğinin son konuşmacısı olan Oda Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yunus Yener, Türkiye’de elektrik alanında 
kurulu gücün kaynaklara dağılımında fosil kaynakların 
yüzde 53, yenilenebilir kaynakların ise yüzde 47 oranında 
olduğunu ve bunun içinde rüzgâr enerjisinin oranı yüzde 
8’i bulduğuun ifade ederken, “Gerek kaynaklarımızın ye-
terli düzeyde değerlendirilebilmesi gerekse iklim değişik-
liği krizinin derinleşmemesi ve etkilerinin sınırlanması için 
enerji üretiminde öncelik ve ağırlık, fosil yakıtlara değil 
yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmelidir” şek-
linde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sempozyuma 
paralel olarak düzenlenen serginin açılışı gerçekleştirildi.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in yap-
tığı konuşmanın metni: 

“İzmir Şubemizin Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şu-
besi ile birlikte bu yıl beşincisini düzenlediği İzmir Rüzgâr 
Sempozyumu ve Sergisi’nde bulunmaktan mutluluk du-
yuyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Açılış Konferansında Odamızın Enerji Çalışma Grubu 
Başkanı sevgili Oğuz Türkyılmaz kapsamlı değerlendir-
meler yapacaktır. Bu nedenle ben oldukça kısa konuşa-



E t k i n l i k

7bülten 257
 kasım 2019

cak ve bazı temel sorunlara değineceğim. 

Türkiye özellikle son dönemlerde enerji ihtiyacını esas 
olarak yeni enerji arzıyla karşılamaya çalışan, plansız ve 
özel sermaye çıkarlarını gözeten bir politika izlemekte-
dir. İletim ve dağıtımdaki kayıplar ve nihai sektörlerde 
yüzde 50’nin üzerine çıkabilen enerji tasarrufu imkânları 
değerlendirilmemiştir. 

Enerji ihtiyacını karşılamak üzere genelde ithal enerji 
kaynağı kullanılmış, fosil kaynaklı ve ithalata dayalı yüksek 
maliyetli yatırımlar yapılmış, enerjideki dışa bağımlılık cid-
di boyutlara ulaşmıştır. Türkiye’nin enerji ithalatı yüzde 
75 (43 milyar dolar); yerli üretimin talebi karşılama oranı 
ise yüzde 25 civarındadır. 

Elektrik üretiminde kamu ve özel sektör payları 2002-
2018 döneminde oldukça değişmiş; kamunun payı yüz-
de 59,8’den yüzde 15’e gerilemiş; özel sektörün payı ise 
yüzde 40’tan 84,8’e yükselmiştir. 

Finansal boyutta ise 2017 sonunda 637 milyon TL olan 
enerji sektörünün takipteki kredi miktarı, 2018 sonunda 
6 milyar 322 milyon TL’ye yükselmiş; artış oranı yüzde 
892 olmuştur. 

Sektöre 2003-2018 döneminde 95 milyar dolarlık yatırım 
yapılmıştır. Yatırımlar için alınan kredilerin büyük kısmı 
döviz cinsindendir ve Aralık 2018 itibarıyla enerji şirket-
lerinin bankalara 34 milyar dolarlık kredi borcu bulun-
maktadır. 

Kurulu gücün kaynaklara dağılımında fosil kaynaklar yüz-
de 53, yenilenebilir kaynaklar ise yüzde 47 oranındadır ve 
bunun içinde rüzgar enerjisinin oranı yüzde 8’dir. 

Elektrik üretiminin kaynaklara dağılımında ise jeotermal, 
rüzgar ve güneş enerjisinin oranı ise yüzde 13,3 düze-
yindedir. 

EPDK 2007 yılında rüzgar santralları için başvuruları ala-
cağını açıklamış ancak başvuruların değerlendirilmesinde 
uygulanacak esaslar belirlenmediği için tahsis ihalelerinin 
üç buçuk yıl sonra başlaması, kamu yönetiminin rüzgar 
enerjisine ne denli uzak baktığını göstermiştir. 

Diğer yandan planlama ve gerçekleşme süreçlerinde 
ciddi farklılıklar olduğunu belirtmeliyim. 2019 Yılı Cum-
hurbaşkanlığı Programı, ETKB 2015-2019 Strateji Belgesi 
ve 2023 Ulusal Yenilenebilir Eylem Planı’nda öngörülen 
kapasite/gerçekleşme verileri birbiriyle uyuşmamakta-
dır. ETKB rüzgar için daha önce belirlenen hedefleri geri 
çekmiş ve 2023 için öngörülen hedefi yüzde 15 oranında 
azaltmıştır. 

Bu durumda on yıl sonra ve gerçekleşme oranlarında 
sapma olmasa bile, rüzgara dayalı elektrik üretim kapasi-
tesinin ancak üçte birinin, güneş enerjisine dayalı elektrik 
üretim potansiyelinin de yalnızca yüzde 8’inin kullanılma-
sı planlanmıştır. Bu durum, planlama boyutunun da ne 
kadar sorunlu olduğunu göstermektedir.  

Oysa gerek kaynaklarımızın yeterli düzeyde değerlen-
dirilebilmesi, gerekse iklim değişikliği krizinin derinleş-
memesi ve etkilerinin sınırlanması için enerji üretiminde 
öncelik ve ağırlık, fosil yakıtlara değil yeni ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına verilmelidir.

Dahası, enerji kaynaklarının çıkarılması, değerlendiril-
mesi, iletilmesi ve dağıtımının toplum çıkarlarını gözeten 
kamusal bir planlama dâhilinde acilen yapılması gerek-
mektedir.

Planlama çalışmaları da kültür ve tabiat varlıklarını ko-
ruyan, çevresel ve sosyal etkileri itibarıyla sorunsuz, bi-
reysel ve toplumsal haklara karşı saygılı, nükleer macera 
peşinde koşmayan, özelleştirme, taşeronlaştırma ve iş 
güvencesinden yoksun çalışma koşullarından arınmış, 
toplumsal yararı gözeten ve yeniden etkin kamu varlığını 
öngören bir anlayışla yürütülmelidir.

Halkımız ve sanayimizi bunaltan enerji fiyatlarının sürekli 
artışından ancak böylece kurtulabiliriz. 

Bu öneri ve dileklerle, etkinliğimizin verimli geçmesini, 
ülkemizin enerji sorunlarına katkı sunmasını diliyor, et-
kinliği düzenleyen Elektrik ve Makina Mühendisleri Oda-
larının İzmir Şubelerini kutluyor, etkinliğe katkı sunacak 
bütün konuşmacılara emeklerinden, tüm konuklarımıza 
katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. “
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X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
Odamız adına Eskişehir Şube yürütücülüğünde düzenlenen, X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Kurultayı, 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Kurultayın açış konuşmaları Oda Başkanı Yunus Yener ve  
Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk tarafından yapıldı.

Oda Başkanı Yunus Yener açılışta şöyle konuştu:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Onuncu 
Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayına 
hoş geldiniz. Uçak, havacılık ve uzay mühendisliği ile ilgili 
gelişmeler, sorunlar ve sektör sorunlarının değerlendiri-
leceği etkinliğimizin verimli geçmesini diliyorum.

1954 yılında kurulan Odamızın üye sayısı bugün 114 bine 
ulaşmıştır. Odamıza kayıtlı Uçak Havacılık Uzay Mühen-
dislerinin sayısı da 915’tir.

Odamız, kapsadığı bütün meslek ve uzmanlık alanlarında 
olduğu gibi, uçak havacılık uzay mühendisliği alanındaki 
çalışmalara birinci dereceden önem vermektedir. Kurul-
tayımızın bu kapsamda 18 yıldır kesintisiz olarak sürme-
sini önemsiyor ve mutluluk duyuyoruz.

Uçak havacılık uzay mühendisliği dâhil meslek disiplinle-
rimize yönelik başlıca çalışmalarımız, Oda merkezinde 
Meslek Dalı Ana Komisyonları, Şubelerimizde ise Meslek 
Dalı Komisyonları aracılığı ile yürütülmekte ve bu komis-
yonlarda görev alan üyelerimiz seçimle belirlenmektedir.

Özel olarak Uçak Havacılık Uzay Mühendisleri Meslek 
Dalı Ana Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmaların yaygın-
laştırılması ve başarıya ulaşmasının, uçak havacılık uzay 
mühendislerinin çalışmalara vereceği destekle mümkün 
olacağını belirtmek istiyorum.

Mesleğin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve deneyimin artı-
rılması, mesleki çıkarların korunması, örgütsel yapımızın 
güçlendirilmesi kolektif çalışmalardan geçmektedir. Bu 
nedenle uçak havacılık uzay mühendislerini, birikimlerini 
Odamızla paylaşmaya, çalışma grupları ve komisyonlar-
da görev almaya, henüz üye olmamış meslektaşlarımızı 
üye olmaya, “birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte 
yönetme” anlayışımızı hep birlikte hayata geçirmeye ça-
ğırıyorum. Hemen her alanda olduğu gibi uçak havacı-
lık uzay mühendisliği alanında çalışan meslektaşlarımızın 
sorunları her geçen yıl artmaktadır. Eğitimden çalışma 

yaşamına ve sektörün kendi özel sorunlarından ekono-
minin genel yönetim anlayışının yansımalarına kadar bir 
dizi sorun artarak sürmektedir. Yetersiz istihdam düze-
yi, Ar-Ge çalışmalarındaki yetersizlikler, hava taşımacılığı 
alanındaki çarpıklıklar başta olmak üzere ağırlaşan sorun-
lar mevcuttur.

Durum değerlendirmesine eğitimden başlayabiliriz. Eği-
timde altyapı ve öğretim görevlisi eksiklikleri, üniversi-
telerde bu eksiklikleri bulunan yeni bölümlerin açılması, 
havacılık alanında eğitim veren yüksekokulların teknisyen 
ve tekniker formasyonuna dönük programlarından me-
zun olanların mühendislik unvanı kapsamına alınma çaba-
sı, eğitim alanında devam eden sorunlardan sadece birka-
çıdır. Oysa uçak havacılık uzay mühendislerinin ülkemiz 
için daha verimli hizmet sunmalarının ve havacılık ve uzay 
sektörüne yönelik sağlıklı, gerçekçi planlamalar yapılabil-
mesinin, daha etkin üretim ve hizmet potansiyeline sahip 
olmanın yolu en başta nitelikli eğitimden geçmektedir.

Sanayinin her kolunda görülen üretimin Ar-Ge ayağı, ha-
vacılık ve uzay sektöründe de sorunludur. Oysa hepimi-
zin bildiği gibi Ar-Ge pek çok mühendislik alanını birleş-
tiren, çok disiplinli bir teknoloji gerektiren havacılık ve 
uzay sanayii için zorunludur. Bilindiği gibi Ar-Ge merkez-
leri türlü teşviklere tabidir ve bu nedenle kamu kaynağı 
kullanılmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine 
göre ülkemizde faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı bin 
195, toplam çalışan sayısı 59 bin 47’dir. Mevcut Ar-Ge 
merkezlerinin 48’i savunma ve havacılık sektöründe faa-
liyet göstermektedir.

Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların ülke genelindeki sınırlılığın-
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dan havacılık sektörü için pek söz edilemediği bilinmek-
tedir. Bu noktada sorun şöyle tanımlanabilir: Bu kaynak-
lar, planlı, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmakta mıdır? 
Havacılık projelerinin ömür döngüsünün uzunluğu göz 
önüne alındığında bu alana ayrılan kısıtlı kamu kaynağının 
gerçekçi hedeflere ve planlı bir şekilde kullanılmasının 
hayati önemi ortaya çıkmaktadır. Zira güncel kaygılarla 
ve dağınık/odaklanılmamış hedeflerle yola çıkmanın be-
delleri ağır olmaktadır.

Havacılık sektörün en önemli ayaklarından biri kuşkusuz 
havayolu taşımacılığıdır.

Türkiye, bugün havayolu yolcu sayısında dünyada 9., 
Avrupa’da 5. sıradadır. Uçak trafiğinde ise Avrupa’da 3. 
sıradadır. 2018 yılı itibarıyla toplam uçak sayısı 515; yolcu 
sayısı 211 milyon, koltuk kapasitesi 100 bin, kargo kapa-
sitesi 2 milyon 194 bin tona ulaşmıştır.

Her geçen gün büyüyerek gelişen havayolu taşımacılığı 
pazarı gerçeğine karşın, toplumsal faydayı maksimum 
kılacak yatırımlar yapmak yerine sektörün uluslararası 
sermayenin iştahını kabartmada kullanılması tercih edil-
mektedir. Zira ulusal havacılığın simgesi olan Türk Hava 
Yolları (THY) artık özel şirket statüsündedir ve hem yüz-
de 51’i “halka arz” yoluyla özelleştirilmiş, hem de yüzde 
49,12 kamu hissesi Varlık Fonu’na devredilmiştir.

Yoğun talep ve imkânların olduğu bir pazarda THY, yanlış 
yönetim anlayışı sonucu, Sayıştay raporlarına da yansıdığı 
üzere 7 milyar 829 milyon TL’ye yakın zarar etmiş, zarar 
ederken ve pek çok uçağı kullanılmazken bile uçak alım 
ve kiralamalarına devam etmiştir. Yani zarar göz göre 
göre katlanmıştır. Bu kadar zararın neden biriktiği sorusu 
ise, THY Varlık Fonu’na devredildiğinde açık bir şekilde 
yanıtlanabilir hale gelmiştir.

THY örneği, hava taşımacılığının nasıl ve hangi amaçlar-
la yönetildiğinin kanıtı durumundadır. Önce “altın hisse” 
formülü ile siyasetin kararından çıkmayacak biçimde 
özelleştirilmiş, sonrasında denetimsiz bir şekilde her 
türlü harcamayı yapabilir hale getirilmiş; akla uygun ol-
mayan harcamalar bu nedenle yapılabilmiştir. Şimdi de 
Varlık Fonu aracılığı ile finans spekülasyonuna açık hale 
gelmiştir. Bu haliyle THY’nin ulusal havacılık sektörünün 
çıkarlarını gözeten, bakım ve bu bağlamda mühendislik 
yatırımlarını planlayan kamu kuruluşu özelliği kalma-
mıştır. Bu hayati hatadan bir an önce dönülmesi gerek-
tiğini vurgulamak isterim. THY tekrar ulusal havayolu 

şirketimiz haline getirilmeden, özelleştirmeci anlayışlar-
la yönetilmesine son verilmeden, nitelikli bir hava yolu 
taşımacılığı anlayışından bahsetmemiz mümkün değildir. 
Bu hatadan dönüş, en başta sektörün genel olarak doğru 
yönetilmesi, bir grubun kârlılığı için değil kamu ve halk 
yararına yönetilmesi için atılmış en önemli adım olacaktır.

Benzer bir duruma havaalanlarında da tanık oluyoruz. 
Ülkemizde aktif havalimanı sayısı 2003 yılında 26 iken 
bugün 60’a ulaşmıştır. Ancak yapılan ve yapılması plan-
lanan havaalanlarında plansızlık ilk başta göze çarpan bir 
sorundur. Fizibilite araştırmalarındaki yetersizlik veya 
yanlışlar had safhadadır. İstanbul’da yapılan havaalanın-
dan izlediğimiz gibi doğal çevrenin tahribini de içeren bir 
dizi ihlallerle bu havaalanları inşa edilmektedir. Doğal ya-
şam ortamlarının ve önemli su havzalarının yok olması ile 
sonuçlanacak; ekolojik ve jeolojik kriterler, zemin özel-
likleri, kazı ve dolgu alanları, kent bilimi ve uçuş güvenliği 
açısından kabul edilebilir olmayan, rant öncelikli projeler 
hayata geçirilmektedir.

Bütün bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki, sivil havacılık ala-
nında özellikle bazı havaalanları, giderek problem alanla-
rına dönüşmektedir.

Ülkemizde bilindiği gibi uzun yıllardır THY ve 2000 yılında 
faaliyetlerini durduran İstanbul Hava Yolları dışında han-
gar düzeyinde bakım yapabilen işletme bulunmuyordu. 
2001 yılında bakım ve onarım hizmetleri, yerli ve yabancı 
özel sektör firmalarına açık hale getirildi. Başlangıçta yerli 
olarak kurulan özel sektöre ait bakım onarım yenileme 
firmaları yabancı firmalara satılmaktadır. “Maliyetleri dü-
şürme” bahanesiyle, uçuş operasyonları, uçak bakımı ve 
yer bakım hizmetleri, kurumsal bünyeden çıkarılıp üçün-
cü firmalara devredilerek deneyimli ve eğitimli personel 
tasfiye edilmekte, uçuş güvenliği riske sokulmaktadır.

Görüldüğü üzere, havacılık sektörünün her alanında, ka-
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munun yanlış yönetimi ve özelleştirmeyle birlikte etkisiz-
leştirilen bir sektör yapısından bahsetmek mümkündür.

Diğer birçok alan ve sanayinin her kolunda gözlemledi-
ğimiz gibi serbestleştirme ve özelleştirmelerle etkin ol-
maktan çıkan, rant kaygısının ön plana çıktığı sektörler 
genel olarak birçok hata üretmeye mahkumdur. Kimi 
zaman insan hayatına mal olan bu hataların en önemli 
kaynaklarından birisi kuşkusuz denetimsizlik veya dene-
tim yetersizliğidir. Örneğin 2010 yılında 5 bin 221 olan 
havayolu denetimleri, 2018 yılında 3 bine gerilemiştir.

Ülkemizde uçuş emniyetinin sağlanması, bir kamu kuru-
mu olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün görevidir. 
Ancak Genel Müdürlük dokümanlarında nitelikli perso-
nel eksikliği görülebilmektedir. Genel Müdürlükte yeterli 
sayıda mühendis istihdam edilmemektedir.

Diğer yandan son yıllarda özellikle balon işletmeciliği ala-
nında kazalar yaşanmakta ve ölümler meydana gelmek-
tedir. Yukarıda kısaca dile getirdiğim havaalanı işletme-
ciliğindeki sorunlar, bakım onarım hizmetleri alanındaki 
teknik eleman sıkıntıları, sertifikasız eleman çalıştırılması 
ve havayolu işletmelerinde az sayıda personelle çok iş 
yapma çabaları kaza risklerini artırmaktadır.

Birçok yıl rekor bütçesiyle öne çıkan, kamu kaynaklarının 
oldukça bonkör bir şekilde aktarıldığı alanlardan biri de 
kuşkusuz savunma sanayiidir. Bu sektöre aktarılan kamu 
kaynağının büyüklüğü, kamuoyunun ilgisini çeker boyut-
tadır.

Savunma ve havacılık sanayi sektörünün yıllık ciro bü-
yüklüğü 8,7 milyar dolardır. Çalışan sayısı ise havacılık 
genelinde 205 bin, savunma ve havacılıkta ise 67 bin şek-
lindedir.

Savunma ve havacılık sektöründen beklenen, bütçe bü-
yüklükleriyle orantılı özgün ürün ve mühendislik başarı-
larına henüz ulaşılmamıştır. Kamuoyuna başarı olarak su-
nulan projelerin teknolojik bağımlılık nedeniyle tartışma 
konusu yapıldığı da bilinmektedir.

Havacılık ve uzay sektörüne yönelik sağlıklı, gerçekçi 
planlamalar yapılması durumunda, mal ve hizmet üretme 
potansiyelinin artacağı ve ilgisiz alanlarda çalışmak zorun-
da kalan uçak havacılık uzay mühendislerinin ülkemiz için 
daha verimli hizmet sunmaları mümkün olacaktır.

Konuşmamı tamamlarken, ülkemizin küresel güçlerin 
baskısından ve dışa bağımlılıktan kurtarılması, kaynakların 

bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi; bilimi ve tekno-
lojiyi esas alan, Ar-Ge inovasyon ve mühendisliğe ağırlık 
veren, devletin ekonomideki yönlendiriciliğini toplumsal 
yararla birleştirerek benimseyen, dış girdilere bağımlılığı 
en aza indirilmiş, sosyal devlet anlayışı temelinde istih-
dam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören politikalar 
gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum.

Havacılık ve uzay sanayimiz yalnızca savunma sanayii ile 
sınırlı tutulmadan ulusal ölçekte belirlenecek bir strate-
jiyle planlı olarak geliştirilmeli, ülkemiz lehine köktenci 
adımlar atılmalıdır.

Son olarak, Oda Yönetim Kurulu adına, kurultaya destek 
sunan tüm kurum, kuruluş, belediye, üniversite ve fir-
malara, bildiri sunacak, oturumlara katılacak tüm konuş-
macılara, delegeler ve tüm katılımcılara, Odamız adına 
Kurultayın gerçekleştirilmesini sağlayan UHUM MEDAK 
üyelerine, danışma, düzenleme, yürütme kurullarına, 
kurultay sekreterine, Eskişehir Şube Başkanımız, Şube 
Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarına içtenlikle teşekkür 
ediyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, saygılar 
sunuyorum”

Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk açılışta şöyle 
konuştu:

“Ülkemiz havacılık sektörüne katkı sağlamak amacıy-
la 12-13 Mayıs 2001 tarihinde ilkini gerçekleştirdiğimiz 
Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurulta-
yı’mızın onuncusuna hoş geldiniz.

Makina Mühendisleri Odası, kapsadığı bütün meslek ve 
uzmanlık alanlarında olduğu gibi, uçak, havacılık ve uzay 
Mühendisliği alanındaki çalışmalara da büyük önem ver-
mektedir. Kurultayımızın bu kapsamda 19 yıldır kesintisiz 
olarak sürmesini önemsiyor ve Eskişehir’imizde sizlerin 
katılımı ve desteği ile onuncusunu gerçekleştirmekten 
mutluluk duyuyoruz.

Bugüne kadar gerçekleştirilen kurultaylarda eğitimden 
istihdama, savunma sanayinden sivil havacılığa, uydu ve 
uzay teknolojilerinden özgün hava aracı tasarımlarına ka-
dar yüzlerce konu  ele alınmış ve elde edilen sonuçlar, 
sonuç bildirgeleriyle kamuoyuna, konuyla ilgili kurum ve 
kuruluşların bilgilerine sunulmuştur. Konu ile ilgilenen 
kesimlerin çalışmalarında faydalandıklarını değerlendiri-
yoruz. Uçak, havacılık ve uzay mühendisliği eğitiminde 
önemli sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Yakın geçmişte 
ülke ve toplum ihtiyaçlarını ve istihdam imkanlarını gö-
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zetmeden, altyapı ve öğretim görevlisi eksikliklerine rağ-
men açılan bölümler bugün oluşan istihdam sorunlarının 
en büyük sebebidir. Havacılık sektörünün cazibesi ne-
deniyle şu an bütün boyutlarıyla görülemeyen bu sorun 
gelecekte daha da belirgin hale gelecektir.

Uçak, havacılık ve uzay mühendisi yetiştiren üniversite-
lerimizde eğitim; planlamacı bir anlayışla, toplumsal ge-
reksinimleri, üretimi, istihdamı ve yaşam boyu eğitimi, 
ülkenin bilim ve teknoloji yeterliliğinin güçlendirilmesini 
temel alan bir anlayışla yaşama geçirilmelidir. Mühendis-
lik eğitiminin gelişen teknoloji ve bilimin ışığında plan-
lanmasında ve yapılandırılmasında, Makina Mühendisleri 
Odası mutlaka yer almalı ve sektördeki kurumların görüş 
ve önerileri alınmalıdır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), havacılık alanında eğitim 
veren yüksekokulların teknisyen ve tekniker formasyo-
nuna dönük programlarından mezun olanları dahi mü-
hendislik unvanı kapsamına almaya çalışmaktadır. Böyle 
bir işlem ve düzenleme, yasa ve hukuka aykırı olmasının 
yanında, mühendislik tanımına ve mühendislik formasyo-
nuna ilişkin bilimsel gerekliliklere de uygun düşmemekte 
ve mühendislik hizmetlerini risk altına sokmaktadır.

Pek çok mühendislik alanını birleştiren, çok disiplinli bir 
teknoloji gerektiren havacılık ve uzay sanayi için Ar-Ge 
zorunludur. Bu alanda yürütülen çalışmalar ayrıca birçok 
sanayi dalına veri teşkil etmekte ve o dallarda itici güç 

yaratmaktadır. Sektörün gelişmesi Ar-Ge çalışmalarına 
verilen önemle birebir bağlantılıdır. Bunun yanı sıra ülke-
mizdeki Sanayi ve Teknoloji ortamında adını çok fazla an-
madığımız, çok fazla sorgulamadığımız bir başka önemli  
konu da Uygulama Geliştirme Merkezleri ve Uygulama 
Geliştirme Çalışmalarıdır. Bu konu dünyanın en önemli 
uzay araştırma merkezlerinde tecrübe kazanmış uzman-
larımız tarafından da yine bu kurultaylarda dile getirilmiş-
tir. Ar-Ge merkezlerimize ilaveten, Uygulama Geliştirme 
Merkezlerimiz olmadan havacılık ve uzay teknolojilerin-
de somut adımlar atılması mümkün değildir.

Ayrıca sektördeki rekabet ve ülkeler arası güç mücade-
lesi; araştırma projelerinin desteklenmesinden daha stra-
tejik bir işbirliği ortamının oluşturulmasını gerektirmek-
tedir. Üniversitelerin rolü de, ekonomik büyümenin bir 
faktörü olarak değişmektedir. Teknolojik altyapı kurma 
sürecinde olan ülkelerde ise üniversite ve sanayi işbirli-
ğinin önemi ve gereği daha da belirgin hale gelmektedir.

Havacılık ve uzay sektörünün gelişmesi için ayrılan ülke-
miz kaynakları ister askeri, ister sivil amaçlı olsun verimli 
kullanılmalı, kurumlar arası eşgüdüm sağlanmalı, değişik 
kurumların benzer alanlarda gereksiz yatırımlar yapması 
ve faaliyet göstermesi engellenmelidir. Uçak, havacılık ve 
uzay sanayimizin ulusal ölçekli kapsamlı bir strateji ile ge-
liştirilmesi için köklü adımlar atılması gereklidir.

Ülkemizde on yıl öncesine kadar dokunulmaz olarak gö-
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rülen ve gerçekten de dokunulmaması gereken, savunma 
sanayimizin can damarı askeri fabrikaların özelleşme yolu 
açıldı. Yıllardır ulusal savunmamızın en önemli stratejik 
tesislerinden biri olan Sakarya’da kurulu Tank Palet Fab-
rikası (MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana 
Bakım) özelleştirme kapsamına alındı ve işletme hakkının 
25 yıllığına verilmesi yoluyla yabancı ortaklı bir firmaya 
devredilerek özelleştirildi. Tank Palet Fabrikası’nın çoku-
luslu yada yerli sermaye kuruluşlarına 25 yıl süre ile işlet-
me hakkı satılarak özelleştirilmesinin, ülke ekonomisine 
ve özellikle ulusal savunmaya fayda sağlamayacağı, aksine 
zarar vereceğini görmek gerekir.

Buna benzer şekilde, ulusal savunmada büyük önem arz 
eden ve havacılık sektörüne de hizmet veren askeri fab-
rikalarımızın; ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanıl-
masının sağlanması, fabrikanın işletme verimliliğinin artı-
rılması, yeni iş ve üretim imkanları oluşturmaya yönelik 
yatırımların özel sektör tarafından yapılması gibi anlamsız 
gerekçelerle, kabiliyet, tecrübe ve yeterlilik yönüyle ken-
dini kanıtlayamamış yabancı ortaklı özel sermaye kuru-
luşlarına özelleştirme yoluyla devredilmesini onaylamıyor 
ve istemiyoruz.

Havacılık sektörünün kısa yoldan rant getirebilecek, yol-
cu taşımacılığına indirgenmiş bir bakış açısıyla gelişimi 
mümkün değildir. Teknoloji ve sanayinin kalbinde temel 
bilimler, mühendislik, Araştırma-Geliştirme ve Uygula-
ma-Geliştirme bulunmaktadır. Bu noktaları birer birer 
planlamadan, stratejik hedefler ve işbirlikleri inşa etme-
den yapacağınız devasa hava alanları sadece dev bir in-
şaat projesi olacak, bilinçsizce katlettiğiniz ormanlarımız, 
derelerimiz ve göllerimiz sadece birilerinin yanına rant 
kapısı olarak kalacaktır.

Uçak, havacılık ve uzay sektörünün dünya genelinde bü-
yük bir hızla ilerlemesi ve gelişmesi paralelinde, ulusal 
sanayimizde sektöre yönelik kabiliyetlerin ve ürünlerin 
artırılması kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Özellikle 
havacılık ve savunma sektörlerinde ulusal katkı payının 
büyütülmesi hedeflenmelidir. Bu amaç doğrultusunda 
izlenecek yol haritasının ülkemiz ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak belirlenmesi, kısa ve uzun vadeli planla-
maların yapılması, yeni-ileri teknoloji yatırımlarının planlı 
olarak filizlendirilmesi, olgunlaştırılması, yürütülmesi, 
yönetilmesi ve sektörün kullanımına sunulmasının sağlan-
ması kurultayımız kapsamında amaçlanmıştır. Bu ihtiyaç-
lar kapsamında düzenlediğimiz X. Ulusal Uçak, Havacılık 

ve Uzay Mühendisliği Kurultayında, mühendis-üniversi-
te-endüstri üçgenindeki paydaşların aynı platformda bu-
luşması sağlanarak yeni teknolojik gelişmeler, endüstrinin 
talepleri, teknoloji yatırımları, eğitim ve istihdam konula-
rında mühendis gözüyle bir tartışma, danışma ve paylaş-
ma ortamı oluşturulması hedeflenmiştir.

İki gün boyunca birlikte olacağımız kurultayımızda;

Havacılık ve uzay sektörünün bugünü ve geleceği

konulu açılış panelimiz ile programımıza başlayacağız ve 
sonrasında,

Havacılık sektöründe bakım, onarım ve yenileştirme fa-
aliyetleri,

Havacılık sektöründe yeni teknolojiler, özgün yazılımlar 
ve uygulamaları,

Havacılık sektöründe yenilikçi malzemeler ve ileri üretim 
teknolojileri,

Ar-Ge merkezleri ve sertifikasyon süreçleri,

Özgün hava araçları konu başlıkları altında gerçekleştiri-
lecek 7 oturumda toplam 20 bildiri sunulacaktır. Ayrıca 
bugün gerçekleştirilecek oturumların tamamlanması son-
rasında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sabancı Uzay 
Evi ziyaretimiz olacak ve orada bizlere bir gösterim su-
nulacaktır. Katılımlarınızı bekliyoruz.

Kurultayımızın düzenlenmesinde emeği geçen kurultay 
Düzenleme, Danışmanlar, Yürütme Kurulu üyelerine, 
bildiri sunan konuşmacılara ve panelistlere, destek veren 
kişi kurum ve kuruluşlara, Şube Yönetim Kurulu üyeleri-
mize ve çalışanlarımıza, kurultay sekreterine ve siz de-
ğerli katılımcılara teşekkür ederiz.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün özdeyişinde 
dediği gibi biz de “İstikbal Göklerdedir” diyoruz. Hepini-
ze saygılar sunarım.”
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V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
Odamız adına Kocaeli Şubemiz yürütücülüğünde düzenlenen V. Enerji Verimliliği Kongre ve Sergisi, 18-19 Ekim 
2019 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İki gün süren kongrenin açış konuşmaları MMO Başkanı 
Yunus Yener, MMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanı Murat Kürekçi, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Ekşi, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve 
Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can, Gebze Kayma-
kamı Mustafa Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. 
Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Gebze Ticaret 
Odası Başkanı Nail Çiler tarafından yapıldı.

Oda Başkanı Yunus Yener’in Kongre açış konuş-
ması şöyle:

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve 
şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Beşincisini dü-
zenlediğimiz Enerji Verimliliği Kongresi’ne hoş geldiniz.

Odamız, 65 yıla varan tarihinde çağdaş, demokratik, üre-
ten, sanayileşen bir Türkiye yaratılmasına katkıda buluna-
cak çalışmalar yapmayı ilke edinmiştir.

Yalnızca örgütlü üyelerinden aldığı güç ile çalışmalarını 
sürdüren Odamız, meslek alanlarına yönelik kamu ve 
ilgili tarafların bilgilendirilmesini sağlamaya yönelik plat-
formlar oluşturmakta, oluşan platformlarda yer almakta; 
bu zeminlerde oluşan görüşleri ilgili yerlere ulaştırmadaki 
takipçi tavrını sürdürmektedir. 

Enerji toplumsal yaşamın ve biz makina mühendislerinin 
ağırlıkla çalıştığı, ülke sanayisinin en temel girdisi konu-
mundadır. Enerji dönüşüm sistemleri, yalıtım, enerji 
performans değerlendirmeleri, enerji verimli ve çevre 
uyumlu taşıtlar, ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve sıhhi 
tesisatların tasarlanması, uygulanması, atık enerjinin geri 
kazanımı; kojenerasyon tekniklerinin kullanımı ve bu 
amaçlara uygun cihaz, ekipman ve sistemlerin tasarımı, 
imalatı ve kullanımı; enerji ile ilgili konulardan bazılarıdır 
ve doğrudan makina mühendisliği meslek uygulama alan-
ları arasındadır. Bu nedenle Oda olarak enerji ve bağlan-
tılı konularda geçmişten beri bir dizi çalışma yürütmekte-
yiz. Doğalgaz Kongresi, Enerji Verimliliği Kongresi, enerji 
konulu Tesisat Kongreleri, Yeni ve Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları ve Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumları, 
Rüzgar Enerjisi Sempozyumları, İklimlendirme Kongresi 
ülkemizde bu alanda yapılan öncü etkinlikler arasında yer 
almaktadır.

Odamız Enerji Çalışma Grubu’nun hazırladığı Türkiye’nin 
Enerji Görünümü; Türkiye’de Termik Santrallar; Ener-
ji Ekipmanları Yerli Üretimi Durum Değerlendirmesi 
ve Öneriler; Dünyada ve Türkiye’de Enerji Verimliliği; 
Türkiye’nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının 
Değerlendirilmesi; Yenilenebilir Enerji Kaynakları; Enerji 
ile İlgili Temel Referans Belgelerine Yönelik Bir Değer-
lendirme ve Çözümleme; Elektrik ve Doğal Gaz Fiyat-
ları ve Zamlarını İnceleme; 2019 Temmuz Ayı İtibarı ile 
Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Mali-
yetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine 
adlı Oda Raporları bu alandaki öncü ve referans oluştu-
ran çalışmalar arasında yer almaktadır. 

Enerji Verimliliği Kanunu ve ikincil mevzuatın hazırlıkları 
ve revizyonları sırasında kapsamlı çalışmalara dayalı görüş 
ve önerilerimiz ilgili kurumlarla paylaşılmıştır. Bu işbirliği 
çabalarımız sürmektedir. 

Enerji ve enerji verimliliği konusu, Odamızın eğitim ve 
belgelendirme çalışmalarında da önemli bir yer tutmak-
tadır. Eğitim merkezlerimizde mekanik tesisat ve alt 
dalları, güneş enerjisi sistemleri, doğalgaz, bina ve sanayi 
enerji yöneticisi, bina ve sanayi etüt-proje, enerji kimlik 
belgesi uzmanı eğitimi gibi konularda kurslar ve seminer-
ler düzenlenmekte; bu konularda zengin bir yayın faa-
liyeti de yürütülmektedir. Rüzgâr Enerji Santrali Temel 
Eğitimi, Jeotermal Enerji Santrali Temel Eğitimi, Hidro-
elektrik Santrali Temel Eğitimi ve Güneş Enerjisi Temel 
Eğitimi gibi yeni birçok alanda eğitim programlarımız ek-
lenmiş ve yenileri için de çalışmalar devam etmektedir. 

Odamız enerji verimliliği çalışmalarında ülkemizin gerek-
sinimi olan verimli sistemlerin kurulumu ya da oluşturul-
ması konularında görev yapacak olan mühendislerin eği-
tilmesinde temel kuruluşlardan biri olmuştur. 5627 sayılı 
“Enerji Verimliliği Kanunu” ile “Enerji Kaynaklarının ve 
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yö-
netmelik” çerçevesinde Odamız, Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı’nca 28 Ekim 2009 tarihinde Enerji Yöneticisi 
Eğitimlerinin düzenlenmesi konusunda yetkilendirilmiş-
tir. Böylece Bakanlık dışında Türkiye’de ilk “Enerji Ve-
rimliliği Yetkili” kuruluşu olarak, Kasım 2009’da ilk Enerji 
Yöneticisi eğitimlerini düzenledik. O tarihten bu yana 
yüzlerce mühendis, Odamızın açmış olduğu “Enerji Yö-
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neticisi” ile “Sanayi” veya “Bina” alanlarına yönelik  “Etüt 
Proje Eğitimlerine” katılmıştır. Ayrıca kamu kurumu ni-
teliğinde bir meslek kuruluşu olma sorumluluğumuz uya-
rınca Kocaeli’nde Odamızın öz kaynaklarıyla; İzmir’de 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü işbirliğiyle enstitü 
bünyesinde uygulamalı enerji verimliliği laboratuvarları 
oluşturduk. 2010 yılında İzmir’deki merkezi, 2011 yılın-
da Kocaeli’ndeki merkezimizi, 2017’de Mersin’de Güneş 
Park Enerji Kompleksi Uygulamalı Eğitim Merkezimizi 
hizmete açtık. Böylece Odamız ekonomik sınaî aktivite 
ve nüfus yoğunluğu olan Ege, Marmara, Akdeniz bölgele-
rinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji için gerekli 
olan eğitim altyapılarını geliştirmiştir. 

Odamız enerji verimliliği ile bağları bulunan basınçlı kap-
lar, kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolle-
ri, gaz yakma tesislerinin baca, tesis ve yerleşim uygunlu-
ğu denetimleri, baca gazı ölçümleri dâhil birçok konuda 
Akredite A Tipi Muayene Kuruluşu olarak 2004 yılından 
itibaren teknik mevzuata uyum ve uluslararası tanınırlık 
alanında ülkemiz lehine önemli adımlar da atmıştır. 

Yakından bildiğimiz üzere dünyada enerji kaynaklarının 
kullanımı ve bu kaynaklar üzerindeki hâkimiyet kavgası 
doruk noktaya ulaşmış; ülkelerin egemenlik ve bağımsız-
lıklarıyla iç içe bir sorun haline gelmiştir. 

Stratejik bir planlamanın olmaması, ithal doğalgaz ve 
kömürün yanı sıra yerli kömür gibi fosil yakıtlara dayalı 
elektrik enerjisi üretim tesislerinin teşvik edilmesi, kamu-
nun enerji yatırımlarından çekilerek mevcut zenginlikleri-
mizin değerlendirilmemesi, başlıca sorunlarımız arasında 
yer almaktadır.

Dünya enerji sektö-
rü de radikal bir de-
ğişimin eşiğindedir. 
Özellikle fosil kaynak-
lara sahip olmayan ve 
enerjide dışa bağımlı-
lığı artan sanayileşmiş 
ülkeler, bu değişim 
sürecinde hem gü-
venli enerji kaynakla-
rına yönelmek, hem 
de yenilenebilir enerji 
teknolojileri satarak 
bu yeni dönemde 
ekonomilerini güçlen-
dirmeye çalışmakta ve 

“temiz enerji ekonomisi” olarak adlandırdıkları bu sektö-
rü ciddi olarak desteklemektedir.

Gelişmiş ülkeler yenilenebilir enerji konusunu, enerji 
güvenliğinin yanı sıra gelecek için önemli bir ekonomik 
yatırım, istihdam ve teknoloji egemenliği alanı olarak 
görmektedir. Dünyanın güçlü ülkeleri bir yandan fosil 
kaynaklar üzerindeki politik etkinliklerini çatışmalı bir 
şekilde sürdürürken yeni teknoloji pazarındaki paylarını 
artırmak için de rekabet etmektedirler.

Bu noktada İklim Krizinin daha da derinleşmemesi için 
ülkemizde emisyon grafiği seyrinin aşağıya doğru çekil-
mesi, karbonsuz ekonomiye dönüşümün planlanması ve 
uzun erimde bu hedefe ulaşılmasına yönelik planlama ve 
uygulamalara ihtiyaç vardır. Bu yaklaşım enerji verimlili-
ğinde önemli artışların sağlanmasını, toplumların yüzlerini 
güneşe dönmelerini; fosil yakıtların paylarının radikal bir 
şekilde düşürülmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarına, 
temiz enerjilere daha çok yönelmeyi zorunlu hale ge-
tirmektedir. Odamız Enerji Çalışma Grubu’ndan sevgili 
Orhan Aytaç’ın yapacağı “Türkiye’nin Enerji Görünümü 
2019” sunumunda ülkemizin enerjideki durumu üzerine 
ayrıntılı olarak bilgilenmemiz mümkün olacak. Bu neden-
le kısaca güncel duruma değineceğim. 

Türkiye bugün doğalgaz, petrol, kömür, petrol koku it-
halatında ve dünya “net enerji ithalatında” ön sıralarda 
yer almaktadır. Ayrıca proje stoku gerçek ihtiyacın üze-
rindedir. Toplum yararını gözetmeyen serbestleştirme-
özelleştirme politikaları kapsamında plansızca ve ihtiya-
cın çok üzerinde elektrik üretimi amaçlı tesisin yapımı 
için lisans verilmekte ve teşvik edilmektedir. 

Diğer yandan iletim ve dağıtımdaki kayıplar ve nihai sek-
törlerde yüzde 50’nin üzerine çıkabilen enerji tasarrufu 
imkânları değerlendirilmemiştir. 

Enerji ihtiyacını karşılamak üzere genelde ithal enerji 
kaynağı kullanılmış, fosil kaynaklı ve ithalata dayalı yüksek 
maliyetli yatırımlar yapılmış, enerjideki dışa bağımlılık cid-
di boyutlara ulaşmıştır. Türkiye’nin birincil enerji arzında 
ithalatın payı yüzde 75 (43 milyar dolar); yerli üretimin 
talebi karşılama oranı ise yüzde 25 civarındadır. 

Elektrik üretiminde kamu ve özel sektör payları 2002-
2018 döneminde oldukça değişmiş; kamunun payı yüz-
de 59,8’den yüzde 15’e gerilemiş; özel sektörün payı ise 
yüzde 40’tan 84,8’e yükselmiştir. 

Finansal boyutta ise 2017 sonunda 637 milyon TL olan 
enerji sektörünün takipteki kredi miktarı, 2018 sonunda 
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6 milyar 322 milyon TL’ye yükselmiş; artış oranı yüzde 
892 olmuştur. 

Sektöre 2003-2018 döneminde 95 milyar dolarlık ya-
tırım yapılmıştır. Yatırımlar için alınan kredilerin büyük 
kısmı döviz cinsindendir ve enerji şirketlerinin bankalara 
47 milyar dolarlık kredi borcu bulunmaktadır. Takipteki 
krediler artmakta, şirketler el değiştirmekte ve sorunlu 
krediler bankalar tarafından yeniden yapılandırılmak-
tadır. Ama yanıtını iyi bildiğimiz soru şudur: Şirketleri 
kurtaran ve kurtaracak olan milyarlarca dolar kimlerin 
cebinden çıkacaktır? 

Ne yazık ki ciddi bir kamusal planlama eksikliği bulunmak-
tadır. Plansız ve abartılı talep tahminleri sonucu yapılan 
santrallerle üretim altyapısında arz fazlası oluşmaktadır. 
Diğer yandan yatırım dönemi harcamaları ve krediler, 
ağırlıklı olarak döviz bazındadır ve döviz kurları sürekli 
artmaktadır. İthal yakıt kullanan tesislerde üretim mali-
yetleri yükselmektedir. Krizden dolayı elektrik enerjisine 
talep beklenenden düşük düzeydedir. Bu vb. nedenler, 
elektrik enerjisi sektörünü darboğaza sürüklemiştir. 

Halkımız da başka bir darboğaz içindedir. Öyle ki genel 
yoksulluğa paralel olarak enerji yoksulluğu ve yoksunluğu 
diyebileceğimiz bir sorun da oluşmuştur. Yalnızca aylık 
elektrik, doğal gaz, su ödemelerinin asgari ücret içindeki 
payı dörtte bir oranına yaklaşmıştır. Son iki yılda 14 mil-
yon kişinin elektriği, 5 milyon kişinin doğal gazı borçla-
rından dolayı kesilmiştir. Bu veriler bahsettiğimiz enerji 
yoksunluğu ve yoksulluğunun birer kanıtıdır. 

Neoliberal politikalar ile enerji alanındaki kamu kuruluş-
larının parçalanması, küçültülmesi, işlevsizleştirilmesi ve 
özelleştirilmesi ulusal çıkarlarımızı oldukça zedelemiştir.

Artan enerji ihtiyacımızın ucuz, sürekli ve güvenli bir şekil-
de karşılanmasında yaşanan sıkıntılar ülkemizin en önemli 
problemlerinden biridir. Bunun en önemli nedeni, strate-
jik bir planlama anlayışı ve uygulamasının olmaması, ithal 
doğalgaz ve kömüre dayalı elektrik enerjisi üretim tesis-
lerinin teşvik edilmesi, kamunun enerji yatırımlarından 
çekilmesi; zengin rüzgâr ve güneşe dayalı elektrik üretim 
potansiyelinin yeterli bir şekilde değerlendirilmemesidir. 

Yerli kaynak üretiminde ciddi bir atılım yapılmadığı ve 
enerji verimliliği potansiyeli geliştirilmediği takdirde, dışa 
bağımlılığın önümüzdeki dönemlerde yüzde 80’lerin üze-
rine çıkması muhtemeldir. 

Sadece arz tarafına önem veren enerji politikası terk edil-
mediği; enerji arzı ve tüketiminin, toplum çıkarları doğ-

rultusunda, gerçekçi hedefler ile verimlilik kazançlarına 
dayalı olarak planlanıp uygulanmadığı sürece; yüzde 25 
olarak hesaplanan enerji verimliliği potansiyelini geri ka-
zanmak mümkün olamayacaktır.

Sorunların çözümü yerli ve yenilenebilir kaynak kullanı-
mını esas alan, toplum çıkarlarını gözeten kamusal planla-
ma ve enerji politikalarının en geniş katılımla oluşturulup 
uygulanmasından geçmektedir. Bu politikalarda enerji 
verimliliği özel bir yer tutmalıdır.

Türkiye mutlaka etkin enerji verimliliği politikaları ve 
enerjide kaynak çeşitlemesine yönelmek, bir tür bir 
“enerji aydınlanması” gerçekleştirmek zorundadır. Ener-
jinin verimli ve etkin kullanımı ulusal, toplumsal bir politi-
ka haline getirilmelidir.

Bu çerçevede, ülkelerin sahip olduğu en önemli öz kay-
nak olan enerji verimliliği daha da etkinleştirilmeli, ku-
rumlardaki kadrolar güçlendirilmeli, genel ve sektörel 
hedefler ve eylemler belirlenmeli, halk ve sanayici enerji 
verimliği önlemlerini uygulamak üzere teşvik edilmeli, 
bunlar için mevzuat gözden geçirilerek düzeltilmeli ve 
tüm bu çalışmalar ülke mühendis ve mimarları tarafından 
yürütülmelidir.

Son olarak Odamız adına kongrenin düzenlenmesini sağ-
layan Danışma, Düzenleme ve Yürütme Kurullarımıza, 
kongreyi destekleyen ve katkıda bulunan tüm kurum, ku-
ruluş ve üniversitelerimize ve özel olarak Gebze Teknik 
Üniversitesine, oturumlarda bildiri sunacak tüm konuş-
macılara, Kocaeli Şube Başkanı, Şube Yönetim ve Gebze 
Temsilcilik Yürütme Kurulu üyeleri ve çalışanlarına, üye-
lerine, Oda Enerji Çalışma Grubuna, kongre sekreterleri 
ile tüm delege ve izleyicilere Oda Yönetim Kurulumuz 
adına içtenlikle teşekkür ediyorum.

Kongremizin Türkiye’nin sanayi üretiminin ve enerji tü-
ketiminin önemli bir bölümünün gerçekleştiği Kocaeli 
ilimizde yapılmasının beklenen yararı en üst düzeye çıka-
racağını umarak etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi açış konuş-
masında şunları söyledi:

“Oda Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda, 
1 yılı aşkın süredir hazırlıklarını sürdürdüğümüz Kongre 
süreçlerinde; Kongre Kurullarımız, Kongre Sekretarya-
mız bir dizi toplantılar yapmıştır. Yine Kongremizi des-
tekleyen Üniversitelerimiz ve ilgili bölümleriyle, sektör 
dernekleriyle, Kocaeli Valiliğimiz, Kocaeli Büyükşehir 



E t k i n l i k

16 bülten 257
kasım 2019

Belediye Başkanlığımız, İlçe Belediyelerimiz, İl Müdür-
lüklerimiz, MMO’ ya bağlı Şubelerimiz ve Temsilcilikleri, 
Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Sanayi Kuruluşlarıy-
la ikili toplantılar yapılmış ve önerileri değerlendirilmiştir.

TMMOB’nin ve Odamızın bugüne kadar her etkinliğinde 
gösterdiği sanayileşmeden, üretimden yana olan tavrı; bu 
kez de, bu kongrede ülke kaynaklarının verimli bir bi-
çimde halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda; 
#geleceğimizenerji ana teması ile işlenecektir.

Üretimsizliğin ve etkilediği işsizliğin her geçen gün daha 
da arttığı, gerçek enflasyonun düşmediği, özellikle üreti-
min ana girdilerinden olan elektrik ve doğalgaza yüksek 
oranlarda yapılan zamlarla birlikte üretim maliyetlerinin 
ciddi oranda yükseldiği bir ortamda, maalesef uluslararası 
rekabet edebilirliğimiz de zayıflamıştır. Bu durumla bir-
likte, % 75’ler civarında olan enerjide dışa bağımlılığımız, 
ekonomik etkilerin yanında ulusal bağımsızlığımızı da 
zafiyete uğratmaktadır. Yine evlerimizde kullandığımız 
elektrik ve doğalgazı, yüksek yeni birim fiyatlarıyla kul-
lanmakta oldukça zorlanmaktayız. Bu durum, alternatif 
yakıtların devreye girmesini ve hava kirliği ile birlikte halk 
sağlığını da tehdit edecektir. Dünyada en önemli ener-
ji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtların hızla 
tükenmekte ve bu durum, var olan kaynakların kullanı-
mında enerji verimliliği çalışmalarını çok önemi kılmakta; 
diğer yandan enerjinin üretimi ve kullanımı esnasında or-
taya çıkan sera gazı emisyonlarının sebep olduğu küresel  
ısınma, iklim değişiklikleri gibi çeşitli çevresel sorunlar 
oluşturmaktadır.

Özetle, yenilenebilir enerji kaynaklarımıza daha fazla 
odaklanmamız ve yerli üretim kaynakların kullanılması 
artık kaçınılmazdır.

Makina Mühendisleri Odası olarak, Endüstride, Ulaşımda 
ve Binalarda Enerji Verimliliği konularında; mühendis-
lerin-mimarların, üreticilerin, halkın ve tüm ilgililerinin 
bilinçlendirilmesi ve verimliliğin bir davranış haline dö-
nüştürülmesi; ekonomik olarak enerji için ülke dışına çı-
kan paranın ülkemizde kalması; çevre ve canlı sağlığının 
korunması gibi amaçlarla, teknolojik ve bilimsel esaslar 
doğrultusunda birçok çalışmayı yürütmekteyiz.

Bu kongrede ise,
- Sanayide Enerji Verimliliği 
- Binalarda Enerji Verimliliği 
- Ulaşımda Enerji Verimliliği
- Enerjinin Geri Kazanımı
-Enerji ve Çevre

- Enerji Üretiminde Verimlilik
- Yenilenebilir Enerji Kullanımı
- Enerji İletim ve Dağıtımında Verimlilik
- Enerjinin Depolanması
- Enerji Sektöründeki Ekipmanların Yerli Üretimi
- Enerjinin Ekonomi Politiği
- Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)
- Enerji Arz Güvenliği
- Türkiye Enerji Mevzuatı ve Organizasyonu
- Enerji Yönetimi ve ISO 50001
- Enerjide Endüstri 4.0 

konu başlıklarından oluşan paralel oturumların yanı sıra, 
açılış ve kapanış oturumları ile açılış paneli yer alacak ve 
toplamda 76 adet bildiri sunulacaktır. 31 firmanın, yap-
tıkları işleri ve ürünleri tanıtacakları sergi alanı da meslek-
taşlarımızı ve firmaları enerji verimliliği alanındaki yenilik-
lerle buluşturacaktır.

Enerji Verimliliği ve Kongremiz hakkındaki kısa bilgi 
paylaşımımın ardından, başta Kongre ve Sergimizi des-
tekleyen üniversitelere, kurum ve kuruluşlara, bildiri su-
nan tüm katılımcılara, Kongre Düzenleme, Danışmanlar 
ve Yürütme Kurulları Üyelerine, Gebze İlçe Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Üyelerine, MMO Kocaeli Şube Enerji 
Komisyonu Üyelerine, Kongre Sekreterlerimize ve Şube 
çalışanlarımıza katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum.

Yine, Kongremizin gerçekleşmesi için kaynaklarını biz-
lerle paylaşan ve kongre-sergimizin sizlerle buluşmasına 
önemli katkılarda bulunan, Kocaeli Büyükşehir Belediye-
sine, İzmit ve Darıca Belediyesine, Gebze Ticaret Oda-
sına, içinde bulunduğumuz Kongre ve Sergi Merkezini 
tahsis eden Gebze Teknik Üniversitesine, SEPAŞ, TÜP-
RAŞ, Şişecam ve sergide yer alan firma ve temsilcileri-
ne Kongre Düzenleme Kurulu ve MMO Şube Yönetim 
Kurulu adına teşekkür ediyor; kongremizin ülkemize, 
halkımıza, meslektaşlarımıza ve ilgililerine ışık tutması ve 
başarılı geçmesi dileğiyle, tüm konuklarımıza ve katılım-
cılara saygılarımı sunuyorum.”
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I.ULUSLARARASI X.ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ
Odamız adına Adana Şubemiz sekreteryalığında düzenlenen I. Uluslararası, X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Adana’da Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde 
gerçekleştirildi.

Ana teması “Güvenli Yarınlar İçin Bugün İSG” olarak be-
lirlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası olarak gerçekleşen 
kongrede, toplam 29 oturumda 54 sözlü bildiri, çok sayı-
da sunum ve poster bildiri yer aldı.

Üç gün süren kongrenin açış konuşmaları Oda Başkanı 
Yunus Yener, Adana Şube Başkanımız Hasan Emir Kavi, 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Besleme, Çu-
kurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim 
Halil Elekcioğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar tarafından yapıldı.

Oda Başkanı Yunus Yener, açış konuşmasında Oda’nın 
işçi/iş sağlığı ve güvenliği alanına yönelik çalışmalarına de-
ğindikten sonra özetle şunları söyledi:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Adana Şubemizin sekretaryalığında düzenlediğimiz 
I. Uluslararası, X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi’ne hoş geldiniz.

Konuşmama başlarken iş cinayetlerinde kaybettiğimiz 
bütün emekçileri ve meslektaşlarımızı saygıyla anıyorum.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) sorunlarının doğru çö-
zümlere kavuşturulmasına yönelik güvenlik önlemlerinin 
geliştirilmesi, mesleğimiz ve Odamızın temel görevleri 
arasındadır. Uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm dallarda ol-
duğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda da gelişti-
rici, iyileştirici çalışmalara katkıda bulunmayı en önemli 
görevlerinden biri olarak gördüğümüzü belirtmek istiyo-
rum. 20 yıldan bu yana işçi sağlığı ve iş güvenliğine yö-
nelik olarak düzenlediğimiz sempozyum ve kongrelerin 
bu alana yönelik duyarlılıkların yerleşmesinde önemli bir 
rolü bulunmaktadır. Etkinliklerimizde şekillenen bütün-
lüklü öneriler, bildiri-panel kitapları ve Oda Raporumuz 
bu konuda birer başvuru kaynağı olmuştur.

İş güvenliği, periyodik kontroller, kaldırma iletme maki-
naları, basınçlı kaplar, yangın güvenliği, iş makinaları ve 
ilgili konularda birçok kitap basımı, konu özgülündeki ça-
lışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Yine Odamız, tüm meslek uygulama alanlarımızda olduğu 
gibi bu alanda çalışacak üyelerimizin bilgi ve deneyimleri-
nin geliştirilmesini; lisans eğitiminin meslek içi eğitimlerle 
desteklenmesini zorunlu görmekte ve gerekli eğitimleri 
düzenlemektedir.

Bilindiği üzere çalışma temel bir haktır. Bu hak ile uy-
gulama ve mevzuat düzenlemelerinin bir bütünlük oluş-
turması gerekir. Çalışma hak ve etkinliğinin, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği önlemleri eşliğinde gerçekleşmesi, insanca 
çalışma ve yaşama hakkının gerekliliklerini karşılayacak 
biçim ve içerikte olması, yasa/mevzuat düzenlemelerinin 
böylesi bir eksene göre şekillenmesi gerekir.

İş kazalarının tamamının önlenebilir nitelikte olduğu 
düşünüldüğünde, üretim ve hizmet yani çalışma koşul-
larının bu yaklaşımla düzenlenmesi, bilimsel-teknolojik 
gelişmelerin sağladığı olanakların bu içerikte kullanılması 
gerekmektedir. İş kazaları önlenebilir ancak iş kazaları ve 
cinayetlerinin artarak sürmesinin nedenlerinden biri de 
kazaları “ilahi takdir” vb, şeklinde değerlendiren ve ayıp-
lanması, kınanması gereken anlayışlardır.

Bugünkü İSİG, iş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği 
sorunları, özellikle neoliberal döneme damgasını vurup 
2000’li yıllarda yoğunlaşan serbestleştirme, özelleştir-
me, esnek-taşeron üretim ve istihdam politikalarında 
kök bulmaktadır. Kamu idari yapısı, personel rejimi ve 
kamusal denetim alanlarındaki dönüşüm ve tasfiyeler de 
bu alanı doğrudan olumsuz bir şekilde etkileyen başlıca 
faktörler arasındadır.



E t k i n l i k

18 bülten 257
kasım 2019

2003 yılından bu yana yapılan 4857 sayılı İş Kanunu, 
6331 sayılı İş Sağlığı İş Güvenliği Kanunu ve diğer tüm 
düzenlemeler, büyük oranda işçi sağlığı ve İş ve Güven-
liği normlarının dışında ve sermaye güçlerinin lehine ol-
muştur. Sömürüyü yoğunlaştırmaya yönelik “maliyet-ve-
rimlilik-azami kâr” kıskacı, ne yazık ki çalışma yaşamını, 
güvenli çalışma hakkını, iş ve yaşam güvenliğini olumsuz 
bir şekilde belirlemektedir. Bu nedenle iş güvenliği mü-
hendisliği/uzmanlığı ve işyeri hekimliği uygulamaları tam 
yerleşmeden geriletilmiş; mevzuat, piyasa ihtiyaçlarına 
göre düzenlenmiştir.

İSİG; tıp, mühendislik ve sosyal bilimler ile bağlantılı çok-
bilimli bir alan olmasına karşın bu disiplinler mevzuatta 
adeta cezalandırılmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
sorumlulukları işverenlerden çok uzmanlara ve hekimle-
re yüklemiştir. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer 
sağlık personelinin işyerlerindeki hizmet süreleri sürekli 
düşürülmüştür. İşyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, 
hemşire ve diğer sağlık personeline yönelik eğitim hiz-
metleri dışarıdan satın alma yoluyla ticarileştirilmiştir. 
Özel öğretim kurumlarına yetki tanınmasıyla mühendislik 
meslek örgütlerinin fonksiyonu dışlanmıştır. Tam zamanlı 
iş güvenliği mühendisliği de dışlanmış, uzmanlar işverene 
bağımlı kılınmış, iş kazalarında işverenlerin sorumluluğu 
neredeyse kaldırılmıştır. Yüzlerce eğitim kurumu ve bin-
lerce Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulmasıyla adeta 
eğitim kuruluşu ve OSGB denizi oluşmuş ancak İSİG ko-
şulları iyileşmemiş, daha da kötüye gitmiştir. Kısaca yeni 
mevzuat ile de ölümler önlenememiş, hatta daha da art-
mıştır.

İSİG alanında ulusal politikaların oluşturulması ve işyer-
lerinde denetime ilişkin kararlar bugüne kadar sosyal ta-
rafların görüşleri önemsenmeden tek başına (eski adı ile) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınmış-
tır. İş kazalarında, kaza sıklık oranında ve ağırlık oranın-
daki artışlar da alınan kararların doğru kararlar olmadığını 
göstermektedir.

İş kazaları sonucu toplu ölümlerin artması nedeniyle 
2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu da bir çözüm olmamıştır. Kanun ilk gündeme 
geldiğinde ve üzerinde değişiklikler yapılması sırasında iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının bu kanun ve mevzuat ile 
önlenemeyeceğini hep söyledik.

Ancak, daha sonra kanun ile iş güvenliği uzmanlığı, işyeri 

hekimliği ve diğer sağlık personeline ilişkin yönetmelikler 
defalarca değiştirilmesine rağmen kazalar ve iş cinayetleri 
artarak devam etmiştir.

Öyle ki 2013’te 191 bin 389 olan kaza sayısı her yıl sü-
rekli artış göstermiş ve 2017’de 359 bin 653’e ulaşmıştır.

Ölümlerde de benzer bir artış söz konusudur. SGK ve-
rilerine göre, İş kazaları sonucu 2012 yılında 744 ölüm 
vakası varken 2017’de bin 636; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Meclisi (İSGM) verilerine göre de en az 2 bin 6 emekçi 
yaşamını kaybetmiştir.

2018 ve 2019 verileri SGK tarafından henüz yayımlanma-
mıştır ancak İSGM verilerine göre 2018 yılında en az bin 
923; 2019 yılının ilk dokuz ayında en az bin 320 emekçi 
yaşamını kaybetmiştir.

Meslek hastalıkları verileri ise hepimizin bildiği gibi çok 
dramatiktir. Açıklanan SGK verilerine göre son beş yıl-
da meslek hastalıklarından dolayı ölüm hiç yoktur! Oysa 
dünyada iş kazaları oranı yüzde 44, meslek hastalıkları 
oranı yüzde 56’dır. Türkiye’de ise iş kazaları oranı yüzde 
99,998; meslek hastalıklarının oranı ise on binde 2’dir! 
Fakat meslek hastalıkları sıklığının binde 4–12 arasında 
değişmesi ve Türkiye’deki zorunlu sigortalı sayıları üze-
rinden 2017 yılı itibariyle en az 35 bin meslek hastalığı, 
tüm çalışanlar söz konusu edilirse olgu sayısının 100 bin 
ile 300 bin arasında olması gerekirdi! Ama 2017 yılında 
Türkiye’de 691 meslek hastalığı tespit edilmiştir.

Diğer yandan hemen her gün tanık olduğumuz üzere 
başta maden ve inşaat sektörleri ile göçmen işçilik, çocuk 
ve kadın işçiliği ile ilgili dramatik sorunlar da oldukça iç 
acıtıcı düzeydedir. Ülkemizde ve dünyanın birçok yerin-
de çalışma koşulları bazen 19. yüzyılın acımasız çalışma 
koşullarını andırmaktadır.

Sorunlar çok ve ben yalnızca bazılarına değindim. Kong-
remizde konuşmacılar da bu konuları ele alacaklar. Bu 
nedenle mevzuat ve işleyiş düzlemindeki çözüm önerile-
rimizi özlüce ifade ederek konuşmamı tamamlayacağım.

İSİG alanına dair bütün veriler ve sorunlar göstermekte-
dir ki bu konu sermaye güçlerinin çıkarlarına göre değil 
çalışanlardan yana; sendikalar, TMMOB, TTB ve üniver-
sitelerin görüşleri ve kamusal denetim ekseninde düzen-
lenmeyi beklemektedir.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili mevzuat yeniden 
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düzenlenmelidir. Mevzuat esnek ve kuralsız çalışmayı, 
geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal hale getirdiği, 
kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak 
ve yetkileri budadığı için iptal edilerek kamusal denetim 
mekanizmalarıyla birlikte yeniden düzenlenmeli; bütün 
tarafların katılımı ile ekseni insan olan çağdaş bir yapıya 
kavuşturulmalıdır.

Yapılacak tüm düzenlemelerde asıl sorumluluğun işve-
renlerde olduğu hususu yer almalıdır.

Bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi ile bileşimi ve görevleri belirsizle-
şen “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” ve bileşenleri, 
devlet ve işveren ağırlıklı bir yapıdan çıkarılmalı; sendika-
lar, üniversiteler, TMMOB, TTB ağırlıklı hale getirilmeli 
ve kararları tavsiye değil bağlayıcı nitelikte olmalıdır.

İSİG ile ilgili düzenleme ve uygulamalar sektör, çalışan sa-
yısı vb. hiçbir ayrım olmaksızın bütün işyerlerini ve tüm 
çalışanları kapsamalıdır. Kamu kuruluşlarında ve 50’nin 
altında çalışanın olduğu az tehlikeli işyerlerinde, uzman 
ve hekim çalıştırılması uygulaması ertelenmemeli ve he-
men başlatılmalıdır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki, 100’den fazla çalışanın 
bulunduğu sanayi işletmelerinde “tam zamanlı” iş güven-
liği mühendisi istihdamı zorunlu hale getirilmelidir.

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının mesleki ba-
ğımsızlıkları ve iş güvenceleri korunmalıdır.

İş kazalarının büyük çoğunluğunun küçük ölçekli işyerle-
rinde olduğu gözetilerek İSİG Kurulu oluşturma zorunlu-
luğu en az 30 çalışanın bulunduğu işyerlerini de kapsama-
lı, bu sayı kademeli olarak daha da aşağıya çekilmelidir. İş 
ve işyerlerinin bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, 
alt işveren bulunan işyerlerinde tek bir İSİG Kurulu olma-
lıdır. Kurul oluşturulması ve karar mekanizmaları demok-
ratikleştirilmelidir.

Sigortasız, sendikasız çalıştırma önlenmeli, esnek/güven-
cesiz ve kayıt dışı çalışma yasaklanmalı, sendikalaşmanın 
önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Son olarak belirtmek isterim ki Odamız, İSİG mevzu-
atındaki tüm olumsuzlukların giderilmesi, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarına yönelik önleyici yaklaşımlar gelişti-
rilmesi, iş güvenliği mühendisliğinin ve işyeri hekimliğinin 
çalışma yaşamının sorunlarını çözmeye katkı koyacak 
şekilde yaşama geçirilmesi, tüm emekçilerin yaşamları-

nın güvenceye alınması için etkinlik, öneri ve katkılarını 
sürdürecektir.

Sözlerime son verirken, ev sahibimiz Çukurova Üniversi-
temizin Rektörlüğüne, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası 
Çalışma Örgütü, Bakanlık, TMMOB, TTB, DİSK, KESK 
yetkililerine, oturumlara katılacak-bildiri sunacak tüm 
konuşmacılara, Odamız adına kongrenin düzenlenme-
sini sağlayan danışma, düzenleme, yürütme kurulları ile 
kongre sekreterlerine, Adana Şube Başkanımız nezdinde 
Şube Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarına, tüm delege 
ve izleyicilere, Oda Yönetim Kurulumuz adına içtenlikle 
teşekkür ediyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, 
saygılar sunuyorum.”

Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir 
Kavi açış konuşmasında şunları söyledi:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şube Yö-
netim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyo-
rum. “1.Uluslararası X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi” ne, hoş geldiniz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak; birincisini 
2001 yılında düzenlediğimiz ve o tarihten beri toplamda 
dokuz kez ulusal boyutta gerçekleştirdiğimiz kongremiz-
de şu ana kadar toplam 110 oturumda 235 sözlü bildiri, 
112 poster bildiri ile 6.196 kişinin katılımıyla gerçekleş-
miştir. Bugün istikrarlı şekilde 10.kez gerçekleştirdiğimiz 
kongremizi Uluslararası platforma taşımanın gururunu 
yaşıyoruz.

Emekten, halktan ve bilimden yana bir meslek örgütü 
olmanın bilinci ve sorumluluğuyla bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da her şeyden önce insan yaşamının 
geldiğini vurgulamaya devam edeceğiz. Kongremizde 
asıl amacımız; bu toplumsal ve ekonomik sorunu, ulusal 
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ve uluslararası deneyimlerle her boyutuyla bir kez daha 
tartışmak, ülkemizde kanayan bir yara olan işçi sağlığı ve 
iş güvenliği konusunda geliştirici ve iyileştirici çalışmalara 
katkı verme mücadelemizi sürdürmek, ortaya çıkan çö-
zümleri kamuoyunun ve yetkililerin bilgisine sunmaktır.

Ülkemiz iş kazalarında Dünya’da ilk sıralarda; Eurostat ve 
SGK istatistikleri birleştirildiğinde ölümlü iş kazalarında 
ise Avrupa’da birinci sırada yer almakta olduğunu hepi-
miz biliyoruz. İSİG MECLİSİ verilerine göre Türkiye’de 
2019 yılının ilk dokuz ayında en az 1.320 işçi iş cinayetle-
rinde yaşamını yitirdi… Bu kongrenin önemi, içinde bu-
lunduğumuz vahim tablonun artık değişmesinin sorumlu-
luğunu taşıyan ilgili tüm kesimleri halkımızla buluşturarak 
çözümler sunmaktır.

23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında 4 gün sürecek et-
kinliğimiz; “GÜVENLİ YARINLAR İÇİN BUGÜN İSG” 
temasıyla gerçekleşecek olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongremizde açılış ve kapanış oturumları hariç 29 otu-
rumda 54 sözlü bildiri, çok sayıda sunum ve poster bildiri 
yer alacaktır.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü), ILO (Uluslararası Çalışma 
Örgütü, ICOH (Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu) gibi 
saygın kurumların temsilcileri, ABD, Almanya, Hindistan, 
Makedonya ve İran gibi ülkelerden katkılar sunacak bilim 
insanları, ülkemizin alanlarında uzman saygın akademis-
yenleri, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının yetkin 
isimleri, sendikal ve örgütlenme mücadelesinin değerli 
temsilcileri ve duyarlılığıyla gündem yaratan çok değerli 
gazetecilerimizin de yer alacağı kongremizde konunun 

muhatabı olan tüm tarafları buluşturarak, ortaya çıkan 
çözümleri kamuoyunun ve yetkililerin bilgisine sunmayı 
amaçlamaktayız.

Başta Kongre için bize bu ortamı sağlayan Ç.Ü. Rektörlü-
ğüne, Kongremize gerçekleşmesinde

Akademik destek sağlayan, BİLİM KURULU, Düzenleme 
Kurulu ve Yürütme Kurulu üyelerine,

Maddi destek sağlayan Adana Büyükşehir Belediye Baş-
kanımıza, Seyhan Belediye Başkanımıza, Çukurova Bele-
diye Başkanımıza, Sarıçam Belediye Başkanımıza, Adana 
Sanayi Odasına, Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlü-
ğüne, Aksagaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve adına sayamadı-
ğım diğer kurum, kuruluş ve şirketlere,

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki teknolojileri Kongre 
katılımcılarıyla paylaşmak için sergi açan tüm firma, ku-
rum ve kuruluşlara,

Delege katılımı ile destek veren tüm firma, kurum ve ku-
ruluşlara,

Tabi ki İşin emek yoğun mutfağında bulunan başta kongre 
sekreterlerimiz Arzu ÖZDAL İDEM ve Sercan ŞAHİN’e, 
Şube Müdürümüz Hikmet PEKDUR ve tüm şube emek-
tarlarına, şahsım ve Şube Yönetim Kurulumuz adına te-
şekkür ediyorum.

Üreterek Büyüyen, Paylaşarak Gelişen, Bağımsız, Sanayi-
leşmiş, Demokratik bir ülke ve İnsanına Çalışanına Değer 
Veren Bir Toplum yolunda hepinizi tekrar selamlıyorum, 
hoş geldiniz.”
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E T K İ N L İ K  T A K V İ M İ

* Gerçekleştirilen etkinliklerimiz

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

Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi 15-16 Kasım 2019 Ankara Şube Ankara

Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XII. Endüstri ve 

İşletme Mühendisliği Kurultayı 
5-7 Aralık 2019 Adana Şube Adana

TMMOB Sanayi Kongresi 13-14 Aralık 2019 Oda Merkezi   Ankara
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2020 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KARA DELİKLERİ 
KAPATMAYA YÖNELİKTİR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 25 Ekim 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaparak 2020 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi üzerine Oda görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM’ye 
sunuldu ve Kasım ayında Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
Aralık ayında ise Genel Kurul’da görüşülmeye başlanacağı 
açıklandı.

2020 bütçesi, 17 yıldır uygulanan rant odaklı, dışa bağım-
lılığı pekiştiren, sanayisiz ve istihdamsız ekonomi politi-
kalarının bir sonucu olan ekonomik bunalımın gölgesinde 
hazırlanmıştır. Bu koşullarda oluşturulan bütçe, hangi ke-
simlerin gözetildiğini açıklıkla ortaya koymaktadır.

17 yıldır iktidarın sosyal sınıflara, toplumsal hak ve öz-
gürlükler ile demokrasiye ilişkin duruşunun bir belgesi 
olan bütçe, bu yıl da ülkemizin içinden geçmekte oldu-
ğu ekonomik bunalımın faturasını emeğiyle geçinen tüm 
yurttaşlara ödetecek nitelikte hazırlanmıştır. Gelir vergi-
lerinde yüzde 11’lik bir artış öngörülürken, çoğu emekçi 
halk tarafından üstlenilen ÖTV, Harçlar, Motorlu Taşıtlar 
Vergisi (MTV) ve KDV gibi dolaylı vergilerde yüzde 35’e 
yakın artış öngörülmektedir. Dolayısıyla 2020’nin yüksek 
işsizlik ve enflasyonun yanında ağır vergi artışlarıyla geçe-
ceği şimdiden bellidir.

Bilindiği gibi yılın bitmesine üç ay kala kamu bütçe den-
gesi açığı şimdiden Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan 
hedef olan 80,6 milyar TL’nin üzerine çıkmıştır. Bugüne 
dek dolaylı vergilerde artış, kamu mal ve hizmetlerine 
yapılan zamlar derken bütçe açığının finansmanı için “tek 
seferlik” gelir artışlarına yönelerek bedelli askerlik, imar 
affı, Merkez Bankası temettüleri ve yedek akçesine baş-
vurulmuştur. Ne var ki tüm bu “arka kapı” yöntemleri 
işe yaramamış, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinde 
gördüğümüz üzere 2018’in ilk 9 ayına göre yüzde 82 gibi 
devasa bir artış ile 2019’un ilk dokuz aylık döneminde 
bütçe dengesi açığı yaklaşık 90 milyar lirayı bulmuştur. 
Dolayısıyla önümüzdeki aylarda ve 2020 yılında bütçe 
açığının daha da büyüyeceği, bu açığın finansmanında bu-
güne dek yapıldığı ve bütçe tasarısında izleri görüldüğü 
üzere doğalgaz, elektrik, köprü ve otoyol geçişleri, tren, 
posta, alkollü içecek, sigara fiyatları ve birçok kamusal 
hizmete yapılan zamlar hız kesmeden devam edecektir.

İşçinin, emekçinin, köylünün, emeklinin, yoksulun, kadı-
nın, çocuğun, gencin, bir bütün olarak toplumsal alanın 
büyük bir bölümüne ağır vergiler ve zamlar dayatılırken, 
kamu ve sosyal güvenlik harcamaları daha da kısılmakta, 
özelleştirmelerle eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetlerin 
paralı hale getirilmesi ve fiyatlarının artırılması çalışmaları 
sürmektedir. Halka “mali disiplin, kemer sıkmayı” daya-
tan iktidar Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamındaki halkın 
geçemediği köprüler ile mega projelere yüklü bir kaynak 
ayırmaktadır. 2020’de söz konusu KÖİ projeleri için 18,9 
milyar TL ayrılmaktadır.

17 yıldır uygulanan yanlış politikalar ülkemizi borç bata-
ğına sürüklemiştir. Döviz cinsinden borçlarda yüzde 244 
artış olmuştur. Son iki yılda çoğu iktidara yakın inşaat 
ve enerji şirketlerine ait döviz cinsinden borçların “arka 
kapı” yöntemleri ile iktidar tarafından halkın cebinden fi-
nanse edildiği bilinmektedir. Bunlardan biri Merkez Ban-
kası temettüleri ve yedek akçesi iken, diğer yöntemler 
arısında Türkiye Varlık Fonu AŞ’nin kullanımı da bulun-
maktadır. Bugüne kadarki en büyük ve en denetimsiz, 
büyük ölçekte bütçe dışı fon sistemine ve devletin şirket-
leşmesine geçişin simgesi olan Türkiye Varlık Fonu AŞ, 
ülke kaynaklarını kullanarak borçlanmaya ve bu borçla 
iktidara yakın şirketleri kurtarmaya devam etmektedir.

Dışa bağımlılığı pekiştiren iktidar politikaların bir sonucu 
da ülkemizin sırtında büyüyen faiz yüküdür. 2019 yılında 
bütçe gelirlerinin yüzde 16’ya yakın bir kısmı faiz ödeme-
lerine aktarılmıştır. 2020’de ise bu oranın yaklaşık yüzde 
18’i bulacağının belirtilmesi, bütçe gelirlerinden yani halk-
tan alınıp faiz odaklı uluslararası rantlara aktarılan gelirin 
her geçen gün daha da büyüdüğüne işaret etmektedir.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde öne 
çıkan bir diğer husus, hesap verilmeden kullanılan örtülü 
ödenek ve yedek ödeneğin bütçe teklifi içindeki toplamı-
nın 14,1 milyar liraya ulaşmasıdır. 2012 yılında 138 milyon 
TL olan ödenek 2014’te 199 milyona; 2015’te 397 milyo-
na, 2016’da 434 milyona, 2017’de 648 milyona, 2018’de 
845 milyona, 2019’da 4 milyar 805 milyona,  2020 yılında 
5 milyar 410 milyon TL’ye; 2019’da 7 milyar 318 milyon 
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lira olan yedek ödenek toplamı da 8 milyar 763 milyon 
TL’ye çıkmıştır. Son bir yıl içindeki ödenek artışı yüzde 
13’e, yedek ödenekteki artış da yüzde 20’ye yaklaşmıştır.

Ülkemizde süregiden sanayisizleşme ve yatırımsızlık 
2019 yılında da sürmüş ve bütçe teklifi ile 2020 yılına ta-
şınmıştır. Ekonomide küçülme yaşanırken üretim ve yatı-
rım daha fazla düşmüştür. 2020 bütçesinde sanayiyi, üre-
timi güçlendirmek adına yeterli kaynak ayrılması bir yana, 
sanayisizleşme, yatırımsızlığa ilişkin anlayış korunmuştur. 
2019 bütçesinde yüzde 4 düşürülen Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bütçesi, 2020’de de olduğu gibi korunmuştur.

Temel göstergeleriyle 2020 bütçesi, ekonomimizin ve 

ülkemizin bugün geldiği durumu ve iktidar politikalarının 
yaratığı çarpıklıkları tam anlamıyla yansıtmaktadır. İktidar 
Halkın zaten dar olan bütçesi ile ve halka hiçbir yarar sağ-
lamayan KÖİ projeleri ve özellikle enerji ve inşaat şirket-
leri milyarlarca dolarlık borçlarından kurtarılmakta, krizin 
tüm faturası halka çıkarılmaktadır.

Sonuç olarak bu anlayış ve uygulamalardan farklı, demok-
ratik, kalkınmacı ve toplumsal gereksinimlerle yükümlen-
miş bütçe hakkını esas alan adaletli bir bütçeye duyulan 
gereksinim sürmektedir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, bir açıklama yayınlayarak 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

96 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetle birlikte ülkemizde 
hilafet ve saltanat yerine halk egemenliği, laiklik ve çağdaş 
toplumsal yaşam, eğitim-öğretim birliği, kamu işletmeci-
liği ve kamu-toplum yararını esas alan bir kalkınma yakla-
şımı benimsenmiş ve bu tarihsel kazanımlar ülkemizi çok 
ciddi bir gelişme sürecine sokmuştu. Bilimsel temellere 
dayalı mesleğimiz olan mühendislik de böylece yapıcı-
kurucu bir işlev üstlenmiş, saygınlık kazanmış ve giderek 
örgütlenmesini de tamamlamıştı.

Ancak kuruluşunun 96. yılında ülkemiz cumhuriyet, de-
mokrasi, laiklik değerleri ve söz konusu tarihsel kazanım-
lardan hayli uzaklaşmıştır. Cumhuriyet ve ulus-halk ege-
menliğinden ümmet, zümre, yandaş, kişi egemenliğine 
doğru bir içerik ve anlam kayması yaşanmıştır. Kamu ya-
rarı ve kamu işletmeciliği tasfiye edilmiştir. Parlamenter 
rejim, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ile demokra-
tik hak ve özgürlükler ayaklar altına alınmıştır. Geleneksel 
“yurtta sulh, cihanda sulh” politikası terk edilmiştir. Ülke-
miz emek sömürüsünün, işçi, kadın, çocuk cinayetlerinin 
mekânı olmuştur. Mühendislik bilimlerinin gerekleri terk 
edilmiş, mesleklerimiz itibarsızlaştırılmaya ve meslek ör-
gütlerimiz tasfiye edilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyetin 
ilanının 96. yılını böylesi bir ortamda kutluyoruz!

Bütün olumsuzluklara karşın söz konusu tarihsel kaza-
nımlar Türkiye’de kök salmıştır. Bağımsızlık, cumhuriyet, 
demokrasi, laiklik, kamucu kalkınma politikaları, barışçı 

dış politika gibi tarihsel değer ve gerekliliklerin savunusu 
dinmemiş ve dinmeyecektir. Odamızın TMMOB çatısı 
altındaki safı ve yeri de burasıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu olarak her düzeyde eşitlikçi, özgürlükçü, de-
mokratik, laik, bilimin, aydınlanmanın, planlama-sanayi-
leşme-kalkınma-istihdam bütünlüğünün, kamu-toplum 
yararının, ülkede, bölgede, dünyada barış politikasının 
esas alındığı bir Türkiye özlemiyle bütün üyelerimizin 
ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, 
esenlikler diliyoruz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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02/23.10.2019
Odamız tarafından düzenlenen I. Uluslararası, X. Ulusal İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi hazırlıkları, Adana Zirve Ga-
zetesinde “Adana’da Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi hazırlığı” (23.10.2019) Medya Yenigün Gazete-
sinde “I. Uluslararası X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi’ne davet” ve Adana Çukurova Metropol Gazete-
sinde “MMO’dan iş güvenliği kongresi” başlıklarıyla haber 
yapıldı. 

03.10.2019
Odamız tarafından yayınlanan “2019 Temmuz Ayı İtibarı ile 
Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyet-
leri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine Oda Ra-
poru” Ankara Başkent Gazetesinde “Elektrik zamları yargıya 
taşınıyor” başlığıyla haber yapıldı. 

09.10.2019
Odamız tarafından düzenlenen, X. Ulusal Uçak, Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği Kurultayı hazırlıkları, Eskişehir Yenigün 
Gazetesi, Eskişehir’in Sesi Son Haber ve Eskişehir Anadolu 
Gazetelerinde “Havacılık konuşulacak” ve İstikbal Gazete-
sinde “Makina mühendisleri kurultay yapıyor” başlıklarıyla 
haber yapıldı. 

10/17.10.2019
Odamız tarafından düzenlenen V. Enerji Verimliliği Kongre ve 
Sergisi hazırlıkları, Çağdaş Kocaeli Gazetesinde “Enerjinin 
paydaşları kongrede buluşacak,” (16.10.2019) Kocaeli Bizim 
Yaka Gazetesinde “MMO Gebze’den enerji verimliliği kong-
resi” ve (17.10.2019) Gebze Yeni Haber Gazetesinde “Enerji 
milli bir mesele” başlıklarıyla haber yapıldı. 

12/15.10.2019
Odamız tarafından düzenlenen, X. Ulusal Uçak, Havacılık 
ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Ankara Başkent Gazete-
sine “Havacılıkta gerçekçi planlamalar yapılmalı,”  2 Eylül 
Gazetesi’nde “Havacılık ve uzay sanayiinde ar-ge olması 
gerekli,” Eskişehir Anadolu Gazetesinde “Gündem milli pro-
jeler,” Eskişehir Sakarya Gazetesinde “Havacılık sektöründe 
ar-ge vurgusu,” Eskişehir Yenigün Gazetesi’nde “Havacılık-
ta başarılıyız,” ve “Havacıları bekleyen tehlike ve riskler,” 
Eskişehir’in Sesi Son Haber Gazetesinde “Diğer ülkelerden 
öndeyiz,” İstikbal Gazetesinde “Savunma sanayimizin can 
damarı özelleşiyor,” Milli İrade Gazetesinde “Uçak havacılık 
kurultayı başladı,” Şehir Gazetesi’nde “Havacılık kurultayı 

başladı,” (13.10.2019) 2 Eylül Gazetesi’nde “Savunma sana-
yisinde yeni teknolojiler” ve  (15.10.2019) Bursa’da Meydan 
Gazetesinde “Havacılık ve uzay gerçekçi planlanmalı” başlık-
larıyla haber yapıldı. 

13.10.2019
Oda TV Haber Sitesi Muhabiri Nurzen Amuran’ın Oda Enerji 
Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ile yaptığı söyleşi 
“Nurzen Amuran sordu, Oğuz Türkyılmaz yanıtladı... Akku-
yu’daki tehlike ne?” başlığıyla haber yapıldı. 

19/21.10.2019
Odamız tarafından yayınlanan “Ekonomide kırılganlık artıyor, 
sanayi üretimi düşüyor, işsizlik tırmanıyor” başlıklı araştırma 
raporu, BirGün Gazetesinde “Savaş iklimi daha da yalnızlaş-
tıracak,” Evrensel Gazetesinde “Ekonomide kırılganlık artıyor 
üretim düşüyor işsizlik tırmanıyor,” Cumhuriyet Gazetesinde 
“Ekonomik krizin ömrü uzayacak,” Siirt Gazetesi’nde “Türki-
ye çift haneli yüzde 15 dolayına ulaşacak bir enflasyon ile 
boğuşmak zorunda kalabilir,” Yeni Yaşam Gazetesinde “Enf-
lasyon yüzde 15’i bulabilir” ve (21.10.2019) Ankara Başkent 
Gazetesinde “Kırılganlık artıyor işsizlik tırmanıyor!” başlıkla-
rıyla haber yapıldı. 

19/23.10.2019
Odamız tarafından düzenlenen V. Enerji Verimliliği Kongre ve 
Sergisi, Çağdaş Kocaeli Gazetesinde “Enerjiyi konuştular,” 
Gebze Yeni Haber Gazetesinde “Çözüm yerli enerjide,” Ko-
caeli Bizim Yaka Gazetesinde “Yener 14 milyonun elektriği, 
5 milyonun doğalgazı kesildi,” (21.10.2019) Kocaeli Gaze-
tesinde “Büyükakın: Hedefimiz tramvay süresini 2 dakikaya 
indirmek,” (22.10.2019) Damla Gazetesi’nde “Sepaş Enerji 
projelerini anlattı,” Kocaeli Bizim Yaka Gazetesinde “Sepaş 
ile Enerji Verimliği Kongresi tamamlandı,” Yeni Sakarya Ga-
zetesinde “Enerji Verimliliği Konferansı” (23.10.2019) Koca-
eli Gazetesinde “Sepaş Enerji projelerini anlattı” ve Muğla 
Menteşe Gazetesi’nde “Muğla’dan 35 öğrenci Enerji Verimli-
liği Kongresine götürüldü” başlıklarıyla haber yapıldı. 

22/23.10.2019
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın ener-
ji şirketlerinin kapanması konusunda verdiği demeç, Sözcü 
Gazetesinde “Yatırımcıları elektrik çarptı,” (23.10.2019) Yeni 
Asya Gazetesinde “Elektrik üreticileri kilit vuruyor” ve Yeni-
çağ Gazetesinde “Elektrik şirketleri bir bir kapanıyor” başlık-
larıyla haber yapıldı. 
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4 Ekim 2019 BirGün

24.10.2019
Oda Başkanı Yunus Yener, Odamız tarafından düzenlenen I. 
Uluslararası, X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi 
dolayısıyla, Kanal B televizyon kanalının Güne Bakış progra-
mına demeç verdi. 

24/28.10.2019
Odamız tarafından düzenlenen I. Uluslararası, X. Ulusal 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, BirGün Gazetesinde 
“Uluslararası İSİG Kongresi Başladı,” Evrensel Gazetesinde 
“Taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma ve özelleştirme iş ci-
nayetlerini arttırıyor,” Hürriyet Çukurova-GAP Gazetesinde 
“İşçi Sağlığı ve Güvenliği,” Ankara Başkent Gazetesinde 
“Gerekenler yapılırsa iş kazaları önlenebilir,”  Gazette Gaze-
tesinde “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi,”  (25.10.2019) 
Adana Bölge Gazetesinde “Bilimi ilk sıraya koymak çok 
önemli,” Adana Çukurova Barış Gazetesinde “Karalar iş 
kazalarını içine sindiremiyor,” Adana Çukurova Press Ga-
zetesinde “İşlerimizi bilimsel yapmalıyız,” Adana Günaydın 
Gazetesinde “İş kazalarını içime sindiremiyorum,” Adana 
Güney Haber Gazetesi’nde “Uluslararası X. Ulusal İsçi Sağ-

lığı ve İş Güvenliği Kongresi,” Adana İlk Haber Gazetesinde 
“Kongre devam ediyor,” Adana Toros Gazetesinde “Karalar 
Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’ne katıldı,” Bizim 
Adana Gazetesinde “Karalar: İşlerimizi bilimsel yapmalıyız,” 
Medya Yenigün Gazetesinde “Bilim kurumlarından yeterince 
yararlanmalı, işlerimizi bilimsel yapmalıyız,” (26.10.2019) 
Hürriyet Çukurova-GAP Gazetesinde “10. Ulusal İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Kongresi,” Kozan Ekspres Gazetesi’nde “Bi-
lim kurumlarından yeterince yararlanmalı, işlerimizi bilimsel 
yapmalıyız” ve (28.10.2019) Mersin Tanık Gazetesinde “İş 
kazalarının önüne geçilmeli” başlıklarıyla haber yapıldı. 

26/28.10.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “2020 Yılı Merkezi Yö-
netim Bütçesi Kara Delikleri Kapatmaya Yöneliktir” başlıklı 
açıklama, BirGün Gazetesinde “Bütçe halkı değil şirketleri 
kolluyor,” Evrensel Gazetesinde “2020 bütçesi kara delikleri 
kapatmaya yöneliktir,” Aydınlık Gazetesi’nde “MMO: 2020 
yılı bütçesi ile krizin yükü emekçilere” ve Ankara Başkent 
Gazetesinde “Yener: Bütçe şirketleri kolluyor” başlıklarıyla 
haber yapıldı. 

24 Ekim 2019 Evrensel

24 Ekim 2019 Gazetta

12 Ekim 2019 Yenigün

24 Ekim 2019 Aydınlık
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Ekim 2019'da Eğitimlere Katılım

Eylül ayı boyunca 13 şubemizde, 17 konu başlığı altında düzenlenen eğitimlere 587 kişi katıldı.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Katılımcı Sayısı

Asansör Avan Proje Hazırlama 4-5 Ekim 2019 İstanbul 11

8-9 Ekim 2019 Bursa 10

Asansör 4-6 Ekim 2019 Kocaeli 10

11-13 Ekim 2019 İstanbul 12

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 3-6 Ekim 2019 İstanbul 18

7-10 Ekim 2019 İzmir 9

Doğalgaz İç Tesisat 3-6 Ekim 2019 Samsun 17

7-10 Ekim 2019 Bursa 15

10-13 Ekim 2019 Trabzon 14

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü 1-4 Ekim 2019 Adana 9

10-13 Ekim 2019 İstanbul 6

15-18 Ekim 2019 Trabzon 18

17-20 Ekim 2019 Samsun 12

17-20 Ekim 2019 Eskişehir 6

21-24 Ekim 2019 İzmir 7

21-24 Ekim 2019 Bursa 7

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) 8-10 Ekim 2019 Gaziantep 14

8-10 Ekim 2019 Ankara 20

24-26 Ekim 2019 İstanbul 18

Mekanik Tesisat 21-27 Ekim 2019 Diyarbakır 11

11-20 Ekim 2019 İstanbul 8

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 7-8 Ekim 2019 Mersin 12

10-11 Ekim 2019 Ankara 24

15-16 Ekim 2019 Gaziantep 20

23-24 Ekim 2019 İzmir 26

24-25 Ekim 2019 Kocaeli 25

18-20 Ekim 2019 İstanbul 7

24-26 Ekim 2019 Adana 8

Basınçlı Hava Tesisatı 23-25 Ekim 2019 Ankara 2

Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı 16-18 Ekim 2019 Ankara 2

Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı 19-21 Ekim 2019 Ankara 3

Klima Tesisatı 9-13 Ekim 2019 İzmir 4

Yangın Tesisatı 4-6 Ekim 2019 Ankara 8

14-16 Ekim 2019 Bursa 12

Temel Bilirkişilik 1-4 Ekim 2019 Bursa 13

3-6 Ekim 2019 Mersin 19

15-18 Ekim 2019 İzmir 12

10-13 Ekim 2019 Antalya 23

12-20 Ekim 2019 İstanbul 21

15-18 Ekim 2019 İzmir 9

18-27 Ekim 2019 Ankara 22

Enerji Kimlik Belgesi 19-21 Ekim 2019 Eskişehir 6

23-25 Ekim 2019 Gaziantep 3

24-26 Ekim 2019 Diyarbakır 15

23-25 Ekim 2019 Ankara 9

Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon 24 Ekim 2019 Gaziantep 4

26 Ekim 2019 Diyarbakır 3

28 Ekim 2019 Ankara 9

Üretim Planlama 19 Ekim-2 Kasım 2019 İstanbul 14

Toplam 587
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Kasım 2019 Eğitimleri Programı

Ekim ayında düzenlenecek olan eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali www.
mmo.org.tr/egitimler adresinden takip edilebilir.

* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi
Asansör Avan Proje Hazırlama 1-2 Kasım 2019 İstanbul 3 Kasım 2019

12-13 Kasım 2019 Diyarbakır 14 Kasım 2019
27-28 Kasım 2019 İzmir 29 Kasım 2019

Asansör 4-6 Kasım 2019 Bursa 7 Kasım 2019
8-10 Kasım 2019 İstanbul 11 Kasım 2019
15-17 Kasım 2019 Diyarbakır 18 Kasım 2019

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 1-4 Kasım 2019 İstanbul 5 Kasım 2019
5-8 Kasım 2019 Ankara 9 Kasım 2019

Doğalgaz İç Tesisat* 4-7 Kasım 2019 Konya 8 Kasım 2019
18-21 Kasım 2019 Diyarbakır 22 Kasım 2019
18-21 Kasım 2019 Ankara 22 Kasım 2019

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü* 9-12 Kasım 2019 Konya 13 Kasım 2019
23-26 Kasım 2019 Diyarbakır 27 Kasım 2019
23-26 Kasım 2019 Ankara 27 Kasım 2019

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) 1-3 Kasım 2019 Bursa 3 Kasım 2019
9-11 Kasım 2019 Eskişehir 12 Kasım 2019

13-15 Kasım 2019 Samsun 16 Kasım 2019
21-23 Kasım 2019 İstanbul 24 Kasım 2019

Mekanik Tesisat 15-24 Kasım 2019 İstanbul 25 Kasım 2019
18-24 Kasım 2019 Samsun 25 Kasım 2019
18-24 Kasım 2019 İzmir 25 Kasım 2019
18-24 Kasım 2019 Adana 25 Kasım 2019

Medikal Gaz Tesisatı 22-24 Kasım 2019 İstanbul 25 Kasım 2019
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 9-10 Kasım 2019 İstanbul 10 Kasım 2019

21-22 Kasım 2019 Kayseri 22 Kasım 2019
28-29 Kasım 2019 Ankara 30 Kasım 2019

Şantiye Şefliği 15-17 Kasım 2019 Bursa 17 Kasım 2019
27-29 Kasım 2019 Ankara 29 Kasım 2019

Yangın Tesisatı 6-8 Kasım 2019 İzmir 9 Kasım 2019
25-27 Kasım 2019 Trabzon 28 Kasım 2019

Temel Bilirkişilik 2-10 Kasım 2019 İstanbul
7-10 Kasım 2019 Adana
9-17 Kasım 2019 İstanbul
11-14 Kasım 2019 İzmir
16-24 Kasım 2019 İstanbul

Adli Trafik Kazaları Bilirkişilik 14-17 Kasım 2019 İstanbul 17 Kasım 2019
Enerji Kimlik Belgesi 4-6 Kasım 2019 Kayseri 7 Kasım 2019

19-20 Kasım 2019 Bursa 21 Kasım 2019
Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon 7 Kasım 2019 Kayseri
Yalın Üretim ve Yönetimi 2-10 Kasım 2019 İzmir 11 Kasım 2019
Enerji Yöneticisi Eğitimi 11-20 Kasım 2019 İstanbul

4-15 Kasım 2019 İzmir
4-15 Kasım 2019 Kocaeli
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TMMOB EMEKLİ MÜHENDİS MİMAR ŞEHİR PLANCILARI 
SORUNLARI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Emekli, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı 5 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da 
İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Çalıştay TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. sonrasında 
gerçekleşen ilk oturumda oturum başkanlığı görevi-
ni TMMOB Yönetim Kurulu eski Başkanı Kaya Güvenç 
üstlendi. 1. Oturumda önce Özgür Üniversite Kurucusu 
ve Başkanı Fikret Başkaya “Neoliberal Çağda Emekliler 
Neden Bir Yük” adı altında bir sunum yaptı. ardından 
Pamukkale Üniversitesi – Yaşlı Sorunları Araştırma Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Velittin Kalınkara 
“Kente Yaşlı Üzerinden Bakmak: Yerimde Yaşlanabile-
cek miyim?” sunumunu gerçekleştirdi. 

Öğleden sonra devam eden çalıştay programında oturum 
başkanlığı görevini yine Kaya Güvenç gerçekleştirdi. Ak-
deniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Tufan “Türkiye’de Demografik Değişim, 
Dönüşüm, Sağlık  ve İntervention Gerentolojisi” ismiyle 
bir sunum yaptı. Son olarak TMMOB Emekli Mühendis 
Mimar Şehir Plancıları Sorunları Çalışma Grubundan Ma-
hinur Şahbaz “Sendikal Mücadele ve Emekliler” sunumu-
nu gerçekleştirdi. Soru-Cevap bölümü sonrası çalıştay 
son buldu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
açılış konuşması şöyle:

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yöne-
tim Kurulu adına selamlıyorum. Emekli mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının sorunlarını tartışacağımız çalıştayı-
mıza hepiniz hoş geldiniz.

Bildiğiniz gibi 45. Genel Kurulumuzda, ülkemizde yaşa-
nan gelişmelerin meslek alanımıza yansımalarını ve mes-
lektaşlarımızın sorunlarını ortaya koyabilmek için bir dizi 
çalıştay ve kurultay yapma kararı almıştık. Bu doğrultuda 
“Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza 
Sahip Çıkıyoruz” kampanyamız çerçevesinde Kamuda 
Çalışan Meslektaşlarımızın, Ücretli Çalışan-İşsiz Meslek-
taşlarımızın ve OHAL KHK’larıyla İhraç Edilen Meslek-
taşlarımızın sorunlar ilişkin üç ayrı çalıştay düzenledik.

Daha sonrasında da İş Güvenliği Uzmanı meslektaşları-
mızın ve Bilirkişilik alanının sorunlarına ilişkin çalıştaylar 
gerçekleştirdik.

Önümüzdeki aylarda Engelli meslektaşlarımızın sorunla-
rına ilişkin bir çalıştay ve TMMOB Kadın Kurultayı ger-
çekleştirilecek.

Bütün bu çalıştay ve kurultaylarımızda elde ettiğimiz ve-
riler ve tartıştığımız konular ışığında 2020 yılı Nisan ayı 
içerisinde TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının 
Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı’nı ger-
çekleştireceğiz.

2 yıllık çalışma dönemimizde yürüttüğümüz tüm bu çalış-
malardan elde ettiğimiz veriler, içinden geçtiğimiz krizin 
ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarına etki-
sini bütünlüklü olarak ortaya koyabilmemizi sağlayacak. 
Böylece 46. Genel Kurulumuzda çok daha sağlıklı bir tar-
tışma yürütme ve mücadele programa hazırlama olanağı 
bulacağımıza inanıyorum.

Bugünkü çalıştayımızın konusu daha öncekilerden çok 
daha kapsayıcı bir başlık. Tüm meslek disiplinlerinden ve 
tüm çalışma alanlarından meslektaşlarımızı kapsıyor.

Yasalara göre belirlenmiş çalışma süresini dolduran ve 
yaşlılık, hastalık gibi bir nedenle işinden ayrılan, kendisine 
geçmiş emeklerinin karşılığında aylık bağlanan tüm mes-
lektaşlarımız emekli statüsüyle yaşamlarını sürdürüyor.
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Aslına bakarsanız emekli olacak kadar çalışabilmenin, 
emekliliğe kadar sağlıklı yaşayabilmenin büyük bir mucize 
olduğu ülkedeyiz. Trafik kazaları, afetler, kitle katliamla-
rı, iş cinayetleri, terör saldırıları gibi doğal sayılamayacak 
ölümler nedeniyle pek çok yurttaşımız emekli olacak ka-
dar yaşayamıyor bile.

Emekli olabilen yurttaşlarımız için ise emeklilik bir fırsat 
olarak değil, yeni bir yaşam zorluğu olarak yaşanıyor. 
Bugünkü çalıştayımızda emeklilik hakkı kazanan meslek-
taşlarımızın karşılaştıkları sorunları ele alıp, bu sorunların 
çözümü için yapılması gerekenler üzerine konuşacağız.

Az önce bu ülkede emekli olabilmenin zorluğundan bah-
setmiştim. O yüzden emeklilere geçmeden önce emekli 
olamayanların, şimdilerde bilinen adıyla Emeklilikte Yaşa 
Takılanlar yani EYT’lilerle ilgili durumu hakkında konuş-
mamız gerekiyor.

Biliyorsunuz Türkiye’de siyasal iktidarlar yaşanan top-
lumsal felaketleri siyasal fırsata çevirmek konusunda us-
tadırlar. Bugün karşı karşıya geldiğimiz EYT sorununun 
kaynağı olan 4447 sayılı Kanun, DSP, ANAP, MHP koalis-
yonu döneminde 17 Ağustos 1999 depreminden 1 hafta 
sonra Meclis’te kabul edildi.

Dönemin Hükümeti insanların bedenleri hala enkaz al-
tındayken, IMF ve Dünya Bankasına verdikleri sözü ye-
rine getirebilmek için Sosyal Güvenlik Yasasını meclisten 
geçirerek emeklilik yaşını kadınlarda 58, Erkeklerde 60’a 
çıkardılar.

Getirilen bu yaş sınırı sadece yeni işe girenleri değil eski 
çalışanları da kapsıyordu. Yani çalışanların kazanılmış 
hakları gasp edilmiş oluyordu. Geçmişe dönük uygulama 
nedeniyle sigortalılık süresi ve prim gün şartlarını yerine 
getirenler ama yaş şartını yerine getiremeyenler emekli-
lik için yaş beklemek zorunda kaldı. Kademeli geçiş hü-
kümleri ve ekonomik kriz nedeniyle bu sorun giderek 
büyüyor. Bugün artık EYT önemli toplumsal bir sorun 
haline gelmiş durumda.

TMMOB olarak bu konudaki tutumumuz nettir. Çalışan-
ların kazanılmış haklarını gasp eden, bu sorun ekonomik 
maliyet ve kaynak gerekçesiyle görmezden gelinemez. 
Ekonomi politikaları, mevcut kaynakların hangi ihtiyaçla-
ra harcanacağıyla ilgilidir. Bugün siyasal iktidar tüm kay-
nakları yandaş sermaye kesimlerinin hizmetine yönlen-

dirmektedir. Birbiri ardına çıkarılan kurtarma yasaları ile 
yandaş şirketlere kamu kaynakları aktarılmaktadır. Kamu 
bankalarının tüm kredileri olanakları sermaye kesimleri-
ne sunulmaktadır. Şirketlerin zararlarının maliyeti, tüm 
topluma ödetilmektedir.

Bizim talebimiz, kamu kaynaklarının emekçiler için kul-
lanılmasıdır, emekçilerin alın terinin ödenmesi için kul-
lanılmasıdır. Bugün EYT’liler kendileri için bir lütuf de-
ğil, emeklerinin, alın terlerinin karşılığını istemektedir. 
Bu soruna duyarsız kalınmamalıdır. Sorunun tarafı olan 
EYT’liler, sendikalar, toplumsal kesimler ve Siyasi Partiler 
derhal bir araya gelmelidir. Herkesi ikna ederek toplum-
sal sorunu ortadan kaldıracak bir çözüm üretilmelidir.

2018 yılı verilerine göre ülkemizde 12 milyon 828 bin 
emekli ve hak sahibi bulunuyor. Ülke nüfusumuzun yüz-
de 15’inden fazlası emekli statüsünde yaşamını devam 
ettiriyor. Türkiye’de yıllardır yaratılan toplumsal algı, bu 
büyük nüfus kesiminin toplumsal yaşamın aktif bir parçası 
olduğu gerçeğinin görmezden gelinmesidir.

Ülkemizde emekli denildiğinde akla gelen ilk şey, ayın 
belirli günlerinde bankalar önünde oluşan kuyruklardır. 
Gazete ve televizyon haberlerinde yıllardır aşina olduğu-
muz bu görsel, emeklileri maaş günlerinde sokağa çıkan, 
diğer günlerde evde oturup torun bakan bir kesim olarak 
algılanmasının göstergesidir. Bu durum aslında egemen 
kesimlerin emeklilere yüklediği roldür. Emeklilik, bir tür 
toplumsal dışlama mekanizması olarak işlev görmektedir. 
Bu anlayışa göre üretimin aktif bir parçası olmayanlar, 
toplumsal zenginliklerin de hak sahipleri olamaz.

Bu dışlayıcı anlayış, emek ile emekli arasındaki bağı ko-
parmak, görünmez kılmak istemektedir. Emekliler top-
lumun sırtında bir yükmüş gibi gösterilmektedir.

Oysa her şeyden önce bilinmelidir ki sosyal güvenlik dev-
letin en temel görevi, yurttaşın da en öncelikli hakkıdır. 
Sosyal güvenliğin temel amacı bireyleri karşılaşacağı sos-
yal risklere karşı korumak ve bu risklerle karşılaştıkları 
zaman, riskin etkilerini en aza indirmektir. Bunun için 
çalışanların maaşlarından sosyal güvenlik primi tahsil edi-
lir ve bu primler devlet tarafından kullanılır. Yani sosyal 
güvenlik mekanizmasının temel mantığı toplumun bütü-
nünün, her bir parçasına ve geleceğine ortaklaşa sahip 
çıkmasıdır.
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Neoliberal anlayış bu toplumsal mekanizmayı ortadan 
kaldırmak istemektedir. 1980’li yıllardan beri ülkemiz-
de emekçilerin ve emeklilerin yaşadığı hak kayıplarının 
temelinde bu neoliberal anlayış yatmaktadır. Neolibe-
ralizm, eğitim ve sağlık gibi kamusal hizmetlerle birlikte, 
sosyal güvenlik sistemini de ticarileştirmek, özelleştirmek 
istemektedir. Bu anlayış, yıllar içerisinde emeklilerin hak-
larının, maaşlarının ve sosyal durumlarının kötüleşmesine 
neden olmaktadır.

2008 yılında, TMMOB’nin içinde bulunduğu emek ve 
meslek örgütlerinin etkin muhalefetine rağmen çıkarılan 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, sağlıkta 
ve sosyal güvenlikteki bu neoliberal dönüşümün, ticari-
leşmenin en önemli adımı oldu.

Daha önce söylemiştim siyasal iktidarlar krizleri fırsata 
çevirmek konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir diye. 
2008 yılında Türkiye’nin dört bir yanında SSGSS yasası-
na karşı geniş bir muhalefet örgütlenmişti. Birbiri ardına 
yapılan sokak eylemleriyle AKP’nin sarsılmaz gibi görülen 
toplumsal hegemonyası büyük bir yara almıştı. Ama tam 
o dönemde açılan Kapatma Davası, oluşan bu toplumsal 
dalganın geri çekilmesine neden oldu. AKP bu krizi fırsat 
bilerek SSGSS Yasasını meclisten geçirdi.

Yasayla beraber emeklilik yaşı uzatıldı, çalışma gün sa-
yısı artırıldı, aylık bağlama oranları düşürüldü, sağlığın fi-
nansman modeli değiştirildi. Sonrasında özel hastanelere 
büyük kaynaklar aktarıldı. Bireysel emeklilik sistemleri 
ortaya çıktı. Zamanla Bireysel Emeklilik Sistemi zorunlu 
hale getirildi.

Sosyal güvenlik sisteminin dönüştürülmesindeki amaç 
emeklilik primlerimizin toplandığı fonların kamunun 
değil, özel şirketlerin kontrolünde olmasıdır. Bizim alın 
terimizden, sermaye kesimleri için kaynak yaratılmak is-
tenmesidir.

Tüm bu süreçler sermayenin küresel ihtiyaçlarına para-
lel olarak yürütülmektedir. Bu açıdan bakıldığında 199 
yılında DSP, ANAP ve MHP Koalisyonu’nun IMF-Dünya 
Bankası güdümünde yaptığı düzenlemeler ile 2008 yılında 
ve sonrasında AKP’nin uluslararası sermaye odaklarının 
güdümünde yaptığı düzenlemeler ortak bir amaca hiz-
met etmektedir. O amaç da kamunun tasfiyesi, kamusal 
zenginliklerin sermayeye aktarılmasıdır. Bu anlayış emek-

liliği zorlaştırdığı gibi, emeklilerin yaşamını da zorlaştır-
maktadır.

Bu durumdan meslektaşlarımız da etkilenmektedir. Bu-
gün için kamuda en üst düzey bir görevden emekli ol-
mamışlarsa, mimar, mühendis ve şehir plancılarının ala-
cakları emekli maaşıyla günümüzde insanca yaşamaları 
mümkün değildir. Toplumun dar ve sabit gelirli diğer 
kesimleri gibi, emekli meslektaşlarımız da büyük sıkın-
tılar içinde yaşamaktadır. Kriz dönemiyle birlikte artan 
yaşam maliyetleri bu sıkıntıları sürdürülemez boyutlara 
taşımıştır.

Bildiğiniz gibi yıllardır yapılan tüm neoliberal düzenleme-
ler reform adı altında topluma sunuluyor. Sosyal güvenlik 
adı altında yapılan reformlara da gerekçe olarak hızla ar-
tan emekli sayısı nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
aktüeryal dengesinin bozulması öne sürülüyor. Çalışan 
nüfus başına düşen emekli sayısının fazlalığını ülkenin ge-
leceği için tehdit olarak göstermek istiyorlar.

AKP’nin her alanda kullandığı ayrıştırma-çatıştırma politi-
kasını bu konuda da uygulayarak emekliler ile çalışanlar, 
gençler ile yaşlılar arasında uzlaşmaz bir karşıtlık varmış 
gibi gösteriliyor. Oysa konuşmamın başında da değindi-
ğim gibi temel mesele toplumsal kaynakların nereye ak-
tarılacağı sorunudur.

Sorun çalışan sayısı ile emekli sayısı arasındaki orantısız-
lığın giderilmesiyse, çözüm, çalışan sayısının yani istihda-
mın artırılmasıdır. Ülkede % 14 işsizlik varken, emeklilik 
yaşını 80 yaşına da çıkartsanız, bu sorunu çözemezsiniz. 
Ülkemizin sorunu emeklilerin çokluğu değil, çalışanların 
daha doğrusu iş bulabilenlerin azlığıdır.

İstihdamı artırmadan, kayıt dışı istihdamı ortadan kaldır-
madan hangi reformu yaparsanız yapın bu konuda ileri 
bir adım atılamaz. Fakat AKP iktidarı istihdamı artırma 
konusunda beceriksiz olduğu kadar, kayıt dışı istihdamı 
azaltmak konusunda da isteksiz görünmektedir.

Bunun en önemli delili, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birli-
ğimiz arasında 2012 yılında imzalanan İşbirliği Protokolü-
nün 2017 yılında iptal edilmesidir.

Hatırlayacaksınız TMMOB ile SGK arasında imzala-
nan protokol, mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
TMMOB tarafından duyurulan ücretin üzerinde çalıştırıl-
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masını ve SGK’nın gerçek ücretler üzerinden prim topla-
masını sağlamayı hedefliyordu.

Bu protokolle mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
istihdam edildiği çalışma alanları disipline edildi ve kayıt 
dışılığın önlenmesinde ciddi adımlar atıldı.

SGK, 2017 yılında bu protokolü tek taraflı olarak feshet-
ti. Bunun sebebi olarak da işverenlerin isteklerinin bu 
doğrultuda olduğunu tarafımıza bildirdi. Yani çalışanların 
sosyal güvenliğinden sorumlu SGK açık biçimde işveren-
den yana tutum alarak, kayıt dışılığa ve eksik prime göz 
yumduğunu dile getirdi.

Protokolün iptal edilmesi mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının hak kaybına uğraması ve SGK’nın pirim kay-
bına uğraması anlamına gelmektedir. Devlet bu duruma 
çanak tutmaktadır.

Bizler TMMOB olarak SGK protokolü öncesinde de as-
gari ücret açıklıyorduk, sonrasında da açıklamaya devam 
ettik. TMMOB ve Odalarımız olarak bu konunun takipçi-
si olmaya devam edeceğiz. Üyelerimizi bu konuda daha 

fazla bilinçlendirip, daha fazla cesaretlendirmeliyiz. On-
ların yanında olduğumuzu, hukuki olarak yaptırımımızın 
olduğunu üyelerimize göstermemiz gerekiyor.

Emekli meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal sorunları 
konusunda Birliğimiz bünyesinde oluşturduğumuz ve bu 
çalıştayı organize eden çalışma grubumuz emekli meslek-
taşlarımızın farklı alanlarda yaşadığı sorunlar ve talepleri-
miz konusunda bugüne kadar oldukça detaylı çalışmalar 
yaptılar. Bugünkü çalıştayımızda sizlerin de katkısıyla bu 
konudaki birikimlerimizin zenginleşeceğine kuşkum yok.

Her zaman söylediğimiz gibi emekli üyelerimizin sorunla-
rı, TMMOB’nin sorunudur. Emekli üyelerimizin talepleri, 
TMMOB’nin talepleridir.

Çalıştayımızın düzenlenmesinde emeği geçen düzenleme 
kurulu üyelerimize hepinizin huzurunda teşekkür ediyo-
rum. Burada yürütülecek tartışmaların sorunlarımızın 
çözümüne ve örgütlülüğümüzün büyütülmesine katkı 
vereceğine olan inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!”

TMMOB, KESK, DİSK VE TTB HEYETİ
 CHP BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,  TTB 
Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, KESK Eş Baş-
kanı Mehmet Bozgeyik, KESK Genel Sekreteri Rama-
zan Gürbüz ve DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. CHP 
Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Muharrem 
Erkek’in de katıldığı toplantıda ülkemizde yaşanan hukuk 
ve demokrasi ihlalleri ile adalet sistemimizin içerisinde 
bulunduğu durum konuşuldu.

Ziyarette TBMM’ye AKP tarafından sunulan yargı refor-
mu paketi üzerine emek meslek örgütlerinin değerlen-
dirmesi aktarıldı. CHP’nin ve muhalefet partilerinin yargı 
paketine ilişkin sunduğu değişiklik önergeleri ve teklifleri 
olumlu bulmakla birlikte yargı paketinin Türkiye’nin de-
mokratikleşmesi yönündeki beklentileri karşılamadığı, 
kapsamı ve içeriği açısından Türkiyede’ki demokrasi ve 
yargı krizini çözebilecek bir nitelikte olmadığı ifade edildi.

Görüşmede hakkında verilmiş herhangi bir mahkeme ka-
rarı bulunmayan, hukuksuz biçimde işinden ihraç edilmiş 
kamu emekçilerinin geçmişe dönük tüm haklarıyla birlik-
te işlerine iade edilmesi  konusunda bir yasa teklifi hazır-
lanması önerisi iletildi. Toplantıda ayrıca 10 Ekim Ankara 
Gar Katliamının dördüncü yıl döneminde ülke genelinde 
yapılacak anma programları ile TMMOB, KESK, DİSK, 
TTB ve 10 Ekim Barış ve Demokrasi Derneği tarafından 
düzenlenecek  “Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı Anıt 
Meydan ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Pro-
jesi Yarışması” hakkında bilgi verildi.

Görüşmede, Odalar ve belediyeler tarafından yürütülen 
ortak kamusal mesleki denetimlerde karşılaşılan  sıkıntı-
lar da dile getirildi. Genel Başkan Odalar ve Yerel Yöne-
timler arasındaki  işbirliğinin  güçlendirilerek sürdürüle-
ceğini ifade etti.
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10 EKİM KATLİAMININ DÖRDÜNCÜ YILINDA KAYBETTİĞİMİZ 
ARKADAŞLARIMIZI ANDIK

10 Ekim katliamının dördüncü yıl dönümünde TMMOB, DİSK, KESK, TTB ve 10 EKİM-DER çağrısıyla saat 
9.00’da Ulus Metro önünde buluşan barıştan, hukuktan, demokrasiden yana tüm kesimler kaybettiğimiz 103 
canı anmak için sloganlar eşliğinde Gar’a yürüdüler.

Gar önünde Katliamda yaşamını yitiren 103 kişinin isim-
leri tek tek sayıldı. İsmi okunan her kaybın ardından “Ya-
şıyor” sloganı atıldı. 

Anmada bombaların patladığı saat 10.04’te bir dakikalık 
saygı duruşu gerçekleştirildi. Ardından ortak basın açıkla-
masını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
yaptı. Açıklama ardından yine Gar önünde bir dakikalık 
oturma eylemi gerçekleştirildi ve yitirdiğimiz canlar adına 
karanfiller alana bırakıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
beş örgüt adına yaptığı açıklama şöyle:

“Dört yıldır dinmeyen acımız, bitmeyen öfkemiz ve ço-
ğalan özlemimizle bir kez daha Ankara Garı önündeyiz.

Bundan tam dört yıl önce, 10 Ekim 2015 sabahında bu 
alanda yüreklerinde sevgi, gözlerinde gülücük, dillerinde 
barış türküleri olan on binlerce kişi kardeşçe yan yana 
bulunuyordu.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yaptığı emek-barış ve 
demokrasi çağrısına kulak vererek Türkiye’nin dört bir 
yanından buraya gelen on binlerce kardeşimiz dünya tari-
hinin en alçak saldırılarından birisine hedef oldu. 

Saat tam 10’u 4 geçe birbiri ardına patlayan iki bomba 
sonucunda 103 arkadaşımız hayatını yitirdi. 500’e yakın 
arkadaşımız yaralandı ve sakat kaldı.

Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiği-
miz bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. 
Arkadaşlarımıza olan hasretimiz, her geçen gün daha da 
büyüyor.

Bugün söylersek söyleyelim, yaşadıklarımızın ve kaybet-
tiklerimizin yanında önemsiz kalacak. 

Yitirdiklerimizi sonsuzluğa uğurladık ve bizler, o meydan-
dan sağ çıkanlar, katliamın içimizde bıraktığı derin boş-
lukla ve tarifsiz kederle yaşamaya devam ediyoruz.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 10 Ekim Da-
vası karara bağlandı ve 9 kişi hakkında 101 kez ağırlaştı-
rılmış müebbet cezası verildi. Dosyaları ayrılan 16 firari 
sanık hakkındaki davanın üçüncü duruşması 21 Kasım’da 
görülecek.

Katliama ilişkin dava iddianamesi mahkemeye sunulduğu 
günden itibaren yürütülen soruşturmanın olayı tüm bo-
yutlarıyla açıklığa kavuşturmaktan uzak olduğunu ifade 
ettik.

3 yıldır katıldığımız her duruşmada, katliamda ihmali olan 
kamu görevlilerinin ve sorumlulukları bulunan siyasetçi-
lerin de yargılanması gerektiğini dile getirdik. Ne yazık 
ki mahkeme bu doğrultuda cesur bir adım atmadı ve bu 
eksik karar sonucunda kamuoyu vicdanında adalet tecelli 
etmedi.

Saldırı sonrasında yaptığı “patlama sonrasında oylarımız 
yükseliyor” sözleriyle hafızalarımızda yer eden dönemin 
Başbakanı, geçtiğimiz aylarda “7 Haziran-1 Kasım seçim-
leri arası dönemdeki defterler açılırsa birçok siyasetçi in-
san içine çıkamaz” açıklamasında bulundu.

Bu sözler, katliamın siyasal boyutları konusundaki endişe 
ve iddialarımızın haklılığını göstermiştir. Buradan dava-
nın görülmekte olduğu mahkeme heyetini bir kez daha 
göreve çağırıyoruz: Bu açıklama hem bir ihbar, hem de 
itiraf kabul edilmelidir. Başta dönemin başbakanı ve içiş-
leri bakanı olmak üzere dönemin siyasilerini davaya dâhil 
edilmelidir.

Yakın tarihimizin en karanlık döneminin aydınlığa kavuş-
ması için siyasetçileri de ellerine vicdanlarına koymaya, 
gerçekleri açıklığa kavuşturmaya çağırıyoruz: Türkiye’nin 
barış umuduna darbe vuran, insanları sokağa çıkamaz 
hale getiren 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 seçimleri ara-
sında yaşanan olayların arkasında hangi siyasetçiler var? 
Suruç ve Ankara Garı’nda yaşanan katliamların siyasal 
sorumluları kim?
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Bilinmelidir ki, insanlığa karşı işlenen bu suçların failleri-
ni gizleyenler, bu suçların ortağıdır. İktidarını korumak 
için toplumu kaos ve şiddet sarmalına sürükleyenleri asla 
unutmayacağız. Kardeşlerimizin hayatlarından, bizlerin 
acılarından oy devşirenleri asla affetmeyeceğiz.

Bildiğiniz gibi 10 Ekim Katliamı sonrasında Ankara Bü-
yükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla, Ankara Garı 
önündeki alana, “Demokrasi Meydanı” adı verildi. Bu ala-
nın ortasına da üç ayrı yüzünde katliamda kaybettiğimiz 
arkadaşlarımızın fotoğraflarının ve Emek-Barış-Demok-
rasi ifadelerinin olduğu geçici bir pano yerleştirildi.

Bugüne kadar anmalarımızı bu geçici sembolik anıt etra-
fında gerçekleştirdik. Ne var ki geçici olarak yerleştiri-
len bu sembolik anıt katliamın neden olduğu derin acının 
temsili için yeterli değildir. Üstelik kaybettiğimiz arkadaş-
larının fotoğraflarının olduğu bu geçici pano zaman za-
man faşist saldırılara maruz kalmaktadır.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yürüttüğümüz gö-
rüşmelerde, katliamın yaşandığı meydanda kalıcı bir 
mekânsal düzenleme yapılması konusunda fikir birliğine 
vardık.

Bu doğrultuda hazırlanacak projenin belirlenmesi için 
TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim Barış ve Daya-
nışma Derneği olarak “Emek, Barış ve Demokrasi Mey-
danı Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarımı Uluslararası 
Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması” düzenliyoruz.

İlerleyen günlerde yarışma şartnamesini paylaşarak ya-
rışma sürecini başlatacağız. İnsanlığa karşı işlenen bir suç 
olan 10 Ekim katliamını uluslararası kamuoyunun da gün-
demine taşımak için yarışmayı uluslararası formatta ger-
çekleştireceğiz.

Proje kapsamında Gar önü ve çevresi bir bütün olarak 
yeniden ele alınacak ve alan anıtsal biçimde yeniden  dö-
nüştürülecektir. Yarışmayı kazanan proje 14 Mart 2020 
tarihinde kamuoyuna açıklanacak ve umuyoruz ki hızla 
uygulanacaktır. Yarışma projesine ilişkin şartları ve detay-
ları önümüzdeki birkaç gün içerisinde paylaşacağız.

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi yitirdi-
ğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bu 
emanete sahip çıkacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdü-
receğiz.

Barış için, eşitlik için, özgürlük için canı toprağa düşenler, 
barışa, eşitliğe ve özgürlüğe can olsunlar!

Ve ant olsun ki, kaybettiklerimizi unutmayacağız, unut-
turmayacağız!

Ve ant olsun ki, sorumlularını unutmayacağız, 

affetmeyeceğiz!

Yaşasın Emek, Barış ve Demokrasi Mücadelemiz

Yaşasın Halkların Kardeşliği
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB: “BU TOPRAKLARIN İHTİYACI 
ADALET, DEMOKRASİ VE BARIŞTIR”

Ülkemizde son günlerde yaşanan gelişmeler ve Suriye’nin kuzeyinde başlatılan askeri operasyon hakkında 
DİSK-KESK-TMMOB ve TTB tarafından 10 Ekim 2019 tarihinde ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, 
mimarları, şehir plancıları ve hekimleri olarak tehlikenin 
farkındayız.

Türkiye’yi yönetenlerin yıllardır tüm uyarılara kulak tı-
kayarak, ve hatta uyarıda bulunanları “hain” ilan ederek 
Suriye’deki savaşa müdahil olmaları ülkemize ve bölgeye 
bugüne kadar büyük bedeller ödetti.

Dört yıl önce bugün, 10 Ekim 2015’te Ankara’da Emek-
Barış-Demokrasi mitinginde yaşanan ve 103 insanımızı 
yitirdiğimiz katliam, bu ağır bedellerden sadece biridir. 
Ortadoğu’daki savaş politikalarının besleyip, büyüttüğü, 
Türkiye’de yüzlerce insanımızı aramızdan alan katliamları 
gerçekleştiren IŞİD’in, dünyanın dört bir yanından gelen 
ve yurttaşı oldukları hiç bir ülkenin geri almak istemediği 
binlerce üyesinin “gardiyanlığı” gibi ciddi bir tehlikeyle 
karşı karşıyayız.

Emperyalist güçlerin kapışma alanı haline gelen bir ba-
taklıkta, emperyalist güçlerle girilen pazarlıklarda izin 
verilen bir kapsamda, onların sattığı ve satacağı silahlarla, 
hepimizin geleceğini tehdit edebilecek tehlikeli vaatlerde 
bulunarak, üstelik başka bir ülkenin toprağında askeri bir 
operasyona girişmenin kimin ihtiyacına yanıt verdiği bü-
yük bir soru işaretidir.

Ülkemize, bu ülkede yaşayan yurttaşlara, temsil ettiğimiz 
üyelerimize sorumluluğumuzun gereği olarak tarihe not 
düşmek boynumuzun borcudur: Böylesi bir askeri mace-
ranın hiçbir sorunu çözmeyeceğini, aksine ülkemizin te-
mel sorunlarını derinleştireceğini görenler için, göz göre 
göre susma zamanı değildir.

Ülkemizin temel sorunu rekorlar kıran işsizliktir, yağmur 
gibi yağan zamlardır, yoksullaşan milyonlardır.

Ülkemizin temel sorunu demokrasinin ve adaletin yıkı-
mıdır.

Ülkemizin temel sorunu bir arada, barış içerisinde, kar-
deşçe yaşama umudunun karşına dikilen ayrımcı, kutup-
laştırıcı, ötekileştirici politikalardır. 

Suriye’de girilmek istenen yeni maceranın, daha önce gi-
rilen maceralarda olduğu gibi, bu temel sorunları çözmek 
bir yana daha da derinleştireceği açıktır.

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak, 103 arkadaşımızı 
yitirdiğimiz 10 Ekim Ankara katliamının dördüncü yıldö-
nümünde bir kez daha söz veriyoruz: Emeğin, barışın ve 
demokrasinin egemen olduğu Türkiye’yi yitirdiğimiz can-
lara armağan edeceğiz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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TMMOB BÜYÜK MENDERES HAVZASINDA JEOTERMAL ENERJİ 
SANTRALİ GERÇEĞİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Büyük Menderes Havzasında Jeotermal Enerji Santrali Gerçeği Çalıştayı 12 Ekim 2019 Cumartesi 
günü Aydın Özel Başak Koleji Salonunda gerçekleştirildi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açı-
lış konuşmasıyla başlayan Çalıştayda sırasıyla Germencik 
Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Efeler Belediye Başkanı 
Mehmet Fatih Atay da birer konuşma yaptılar.

Çalıştayda öncelikle TMMOB’nin yaptığı çalışmalar çer-
çevesinde oluşturulan TMMOB Raporu, TMMOB Yöne-
tim Kurulu Üyesi Baki Remzi Suiçmez tarafından katılım-
cılarla paylaşıldı.

Sonrasında gerçekleşen ilk Oturumda Oturum Başkanlığı 
görevini Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı 
Mahmut Nedim Barış üstlendi. İlk Oturumda TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başka-
nı Oğuz Türkyılmaz, Uludağ Üniversitesi Toprak Bilimi 
ve Bitki Besleme Bölümünden Doç. Dr. Ertuğrul Aksoy, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümün-
den Dr. Öğretim Üyesi Sevgi Tokgöz Güneş ve Jeoloji 
Mühendisi Tahir Öngür birer sunum yaptılar.

Öğleden sonra gerçekleşen ikinci Oturumun Başkanlığını 
TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Nec-
det Evlimoğlu yaptı. Avukat Akın Yakan “Hukuk Boyutu” 
başlıklı bir sunum yaparken Dr. Metin Aydın “Halk Sağlığı 
Boyutu” başlıklı sunumunu yaptı.

Son olarak TMMOB Yönetim Kurulu Eski Başkanı Meh-
met Soğancı moderatörlüğünde forum gerçekleştirildi. 
Forum sonrası gösterilen kısa film sonrası çalıştay sona 
erdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
açılış konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde TMMOB bünyesinde 
oluşturduğumuz heyetimiz Aydın’ı ziyaret ederek Jeoter-
mal Enerji Santrallerinin durumunu yerinde inceleme fır-
satı bulmuştu. Bu ziyaret sırasında Aydın İl Koordinasyon 
Kurulundaki arkadaşlarımızla yürüttüğümüz istişareler 
sonrasında, bu önemli konuyu daha derinlikli olarak tartı-
şabileceğimiz bir çalıştayın yapılması doğrultusunda karar 
verildi. Başta Aydın İl Koordinasyon Kurulumuz olmak 

üzere, bu kısa sürede çalıştayın hazırlanmasında emeği 
geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Aydın ilimiz benzeri olmayan bir zenginliğe sahip. Aydın 
ilimizde jeolojik konumundan kaynaklı olarak, bugüne 
değin ülkemizde bulunan en zengin jeotermal kaynaklar 
var. Büyük Menderes Grabeni boyunca devam eden bu 
kaynaklar, kentin tam altından da geçiyor. Geçmiş dö-
nemde bu topraklar üzerinde kurulan pek çok medeni-
yetin sonunu getiren fay hareketleri, bugün Aydın ilimiz 
için büyük bir zenginlik kaynağı yaratmış bulunuyor.

Bildiğiniz gibi doğal kaynaklar bilimsel ve teknik ilkeler 
ışığında kamu yararına kullanıldığı zaman hepimiz için 
zenginlik kaynağı olabilirken, uygunsuz tekniklerle ve 
kamusal çıkar gözetilmeden kullanıldığında toplumsal bir 
tehdide de dönüşebiliyorlar.

TMMOB olarak bundan tam 13 yıl önce, 2006 yılında 
“Jeotermal Enerji ve Aydın’daki Geleceği Sempozyumu” 
için Aydın’da buluşmuştuk. O dönemde henüz bu alanda 
yasal düzenleme bulunmuyordu ve santraller henüz ya-
pılmamıştı. Ülkemiz için nispeten yeni bir enerji kaynağı 
olan Jeotermal Enerji Santrallerinin taşıdığı potansiyeli ve 
Aydın için yaratacağı fırsatları konuşmuştuk.

Bildiğiniz gibi 2007 yılında “Jeotermal Kaynaklar ve Mi-
neralli Sular Kanunu” kabul edildi. Sonrasında da birbiri 
ardında santraller kurulmaya başlandı. Bugün ülkemizde 
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devrede olan 48 Jeotermal Elektrik Santralinin 28 tane-
si Aydın’da bulunuyor. Halen yatırım sürecinde olan, ön 
lisans ve planlama aşamasındaki 25 yeni Jeotermal Elekt-
rik Santrali’nin de 10 tanesi Aydın il sınırları içinde bu-
lunuyor. Jeotermal enerji sektörünün hızla büyüdüğü bu 
dönemde yasada ve uygulamada gördüğümüz yanlışlıkları 
2007, 2009 ve 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz TMMOB 
Jeotermal Kongrelerimizde ve 2009 yılında gerçekleş-
tirdiğimiz Aydın Kent Sempozyumun da dile getirmeye 
çalıştık. Tüm uyarı ve çözüm önerilerimize rağmen mev-
zuatta ve uygulamadaki sorunlar giderilmedi.

Bugün geldiğimiz noktada başta Aydın ilimiz olmak üzere 
ülkemizdeki Jeotermal Enerji üretimimiz, temiz, sürdü-
rülebilir ve yenilenebilir niteliğini kaybetmiş durumdadır. 
Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz keşif ve göz-
lemlerde, mevcut jeotermal santral kuyu ve iletim hatla-
rının, gerek işletme gerekse de yer seçimi aşamalarında 
bilimsel ve teknik gereklilikler ile mevzuata aykırılıklar 
içerdiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra denetim aşama-
sında sorunlar olduğu ve ölçüm sonuçları konusunda ka-
muoyunu bilgilendirme ve şeffaflık ilkelerine uyulmadığı 
görülmüştür.

Bu durumun Aydın’daki incir ve zeytin başta olmak üzere 
tarımsal faaliyetlere, çevre ve halk sağlığına yönelik olum-
suz etkileri bulunmaktadır. Konunun önemine binaen 
Birliğimiz bünyesinde bir komisyon oluşturduk. Komis-
yonumuz tarafından hazırlanacak “Jeotermal Enerji Sant-
rallerinin Çevresel Etkileri” konulu kapsamlı bir Raporu 
kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız.

Doğanın ve doğal kaynakların insan ihtiyaçları doğrultu-
sunda dönüştürülmesi çabası, biz mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının mesleki faaliyetlerinin ortak unsuru-
dur. Bu çabanın, dünyamızın ve insanlığın ortak geleceği-

ni güvence altına alacak biçimde sürdürülebilmesi, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin en önemli önce-
liklerinden birisidir.

Bölge halkı da yıllardan bu yana bu olumsuz gidişata tep-
kisini göstermektedir. “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkı” hepimizin anayasal hakkıdır. Bu hakkını 
savunmak için, havasını, suyunu, doğasını savunmak için 
verilen tüm mücadelelerin yanındayız. Jeotermal Enerji 
Santrallerine karşı başta Kızılcaköy, Kıyıköy ve diğer yöre 
halklarının sergilediği haklı tepki ve mücadelesinin des-
tekçisi ve takipçisiyiz.

Sorunun daha da büyümemesi için mevcut Jeotermal 
Enerji Santralleri etkin bir şekilde denetlenmelidir. Yanlış 
yerde yanlış projelendirilen ya da yanlış uygulamalarla iş-
letilen santraller kapatılmalıdır. Kapasite aşımı nedeniyle 
Aydın ilinde yeni JES yatırımlarına izin verilmemelidir.

TMMOB olarak doğayı ve insan hayatını yok sayan bu 
üretim anlayışına karşı hukuki mücadelemizi sürdürece-
ğiz. Kamu yararı görmediğimiz ihale ilanlarına karşı açtığı-
mız davalar görülmeye devam ediyor. Bu davaların peşini 
bırakmayacağız.

Jeotermal Enerji Santrali sorunu, sadece Aydın ilinin so-
runu değildir. Manisa, Denizli, İzmir, Çanakkale, Afyon, 
Van, Elazığ, Bolu dâhil birçok ilimiz kontrolsüz ve dene-
timsiz jeotermal enerji yatırımları tehdidiyle karşı karşı-
yadır. Bu nedenle konuya bütüncül yaklaşmalı, ülke dü-
zeyinde gerekli bilimsel ve teknik çalışmalar yürütülmeli, 
mevzuat yeniden değerlendirilmeli, kamu denetimi etkin 
bir şekilde sağlanmalıdır. Bildiğiniz gibi TMMOB ülkemiz-
deki mühendis, mimar ve şehir plancılarının hak ve çıkar-
larını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştir-
mek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak 
ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının 
zeminini yaratmakla görevlidir.

Bugünkü çalıştayımızı da bu görevin bir parçası olarak gö-
rüyorum. Çalıştayımızın başta Aydın ve Büyük Menderes 
Havzası olmak üzere Türkiye’nin her yerindeki Jeoter-
mal Enerji Santrallerinde yaşanan sorunların çözümüne 
katkı vereceğine inanıyorum.

Bu anlayışla çalıştayımıza katkı veren tüm arkadaşlarımıza 
yeniden teşekkür ediyor, önümüzdeki süreçte hepimize 
kolaylıklar diliyorum.”
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DOĞASINA YAŞAM ALANLARINA SAHİP ÇIKAN AYDIN 
HALKININ YANINDAYIZ

TMMOB tarafından 12 Ekim 2019 tar Aydın’da gerçekleştirilen “TMMOB Büyük Menderes Havzasında 
Jeotermal Enerji Santrali Gerçeği Çalıştayı’nın” ardından, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve 
beraberindeki Çalıştay katılımcıları Aydın Kızılcaköy’de kurulan Direniş Çadırı’nı ziyaret ederek, köy halkınının 
hazırladığı aşureyi ve mücadele deneyimlerini paylaştılar.

Aydın’da gerçekleştirilen çalıştayın ve forumun ardından, 
Kızılcaköy Direniş Çadırın’a gerçekleştirilen ziyarette, 
köyde jeotermal enerji santrallerinin güncelik yaşamdaki 
etkileri ve halkın yaşadığı sorunlar tartışıldı. Buluşmada 
Kızılcaköylüler JES mücadelelerinin nasıl başladığına, han-
gi koşullar altında sürdürdüklerine ilişkin deneyimlerini 
aktardılar. 

Ziyarette TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın gerçekleştirdiği açıklamanın satırbaş-
ları ise şöyle;

“Bildiğiniz gibi doğal kaynaklar bilimsel ve teknik ilkeler 
ışığında kamu yararına kullanıldığı zaman hepimiz için 
zenginlik kaynağı olabilirken, uygunsuz tekniklerle ve 
kamusal çıkar gözetilmeden kullanıldığında toplumsal bir 
tehdide de dönüşebiliyorlar. 

Aydın’da, Kızılcaköy’de yaşadığımız bu büyük tehdidin 
gerçeğe dönmüş halidir. Bugün geldiğimiz noktada başta 
Aydın olmak üzere ülkemizdeki, jeotermal enerji üreti-
mimiz, temiz, sürdürülebilir ve yenilenebilir niteliğini kay-
betmiş durumdadır. Temmuz ayı içerisinde gerçekleştir-
diğimiz keşif ve gözlemlerde, mevcut jeotermal santral 
kuyu ve iletim hatlarının, gerek işletme gerekse de yer 
seçimi aşamalarında bilimsel ve teknik gereklilikler ile 
mevzuata aykırılıklar içerdiği tespit edilmiştir. Bu temel 
nitelikteki kurallara uyulmadığında ise Jeotermal enerji 
havamıza, suyumuza, toprağımıza, tarım ürünlerimize ve 
sağlığımıza zarar verebilmektedir. 

Bu durum bölgedeki ekolojik sistemi ve tarımsal üretimi 
geri dönülemez derecede tahribata uğratmıştır. Havaya 
salınan gazlar ve koku rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır. 
Geçmişte inciriyle, zeytiniyle, pamuğuyla meşhur bu yö-
rede tarımsal ürünü kalitesi ve verimi hızla düşmektedir.

Jeotermal enerjinin yenilenebilir, sürdürülebilir ve eko-
lojik niteliklerini korumak için santrallerin yaşam alan-

larının yakınına kurulmaması, yeraltından çıkan gazların 
atmosfere salınmaması ve yeraltından çıkan akışkanın 
yerüstüne deşarj edilmemesi gerekiyor. Yaşanan süreç-
te, Jeotermal enerji kaynaklarının yoğunluklu olduğu Ege 
bölgesinde ve özellikle de Aydın’da; kâr odaklı, çevresel 
tahribatların görmezden gelindiği ve buna ilişkin önlem-
lerin alınmadığı bir uygulama söz konusudur.

Sorunun daha da büyümemesi için mevcut Jeotermal 
Enerji Santralleri etkin bir şekilde denetlenmelidir. Yanlış 
yerde yanlış projelendirilen ya da yanlış uygulamalarla iş-
letilen santraller kapatılmalıdır. Kapasite aşımı nedeniyle 
Aydın ilinde yeni JES yatırımlarına izin verilmemelidir.

Bu durumun Aydın’daki incir ve zeytin başta olmak üzere 
tarımsal faaliyetlere, çevre ve halk sağlığına yönelik olum-
suz etkileri bulunmaktadır. 

TMMOB, başta Kızılcaköylüler olmak üzere, doğasına, 
yaşam alanlarına sahip çıkan halkımızın; Aydın’da JES 
mücadelesinin, Çanakkale’de madencilik mücadelesinin, 
Karadeniz’de HES mücadelesinin yanındadır. 

Yöre halkının istemediği, bilime ve tekniğe uygun olma-
yan, kamu çıkarlarını değil sermaye çıkarlarını gözeten 
tüm yanlış uygulamalara karşı yürütülen mücadelede 
TMMOB yanınızdadır. Mücadeleniz, mücadelemiz; dire-
nişiniz, direnişinimizdir.”
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65. YILIMIZDA GÜÇLENEREK VE BÜYÜYEREK… 
YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

18-21 Ekim 1954 yılında gerçekleştirilen TMMOB’nin Birinci Genel Kurulu’nun 65. yıldönümünü ve Mühendislik-
Mimarlık Haftasını kutlamak amacıyla TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 18 Ekim 
2019 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Ülkemizin mühendis, mimar ve şehir plancılarının uzun 
geçmişe dayanan meslek örgütü kurma çabaları, 1954 
yılının Ekim ayında, Ankara’da gerçeğe dönüşmüştür. 
Farklı meslek alanlarında mühendis ve mimar temsilci-
lerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, 
TMMOB tüzüğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10 
meslek odası kurularak TMMOB’nin örgütsel hayatı fiilen 
başlamıştır. Bu tarihleri kapsayan hafta ise mühendislik 
mimarlık haftası olarak ilan edilerek 65 yıldır kutlanmaktadır.

65 yılın ardından bugün TMMOB bünyesinde 24 Oda, bu 
Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu 
bulunmaktadır. 102 farklı mühendislik, mimarlık ve şe-
hir plancılığı disiplininden toplam 550 bine yakın üyesiyle 
Türkiye’nin en büyük mesleki demokratik kitle örgütü 
TMMOB’dir. 65 yıl önce başlayan örgütlü mücadelemiz, 
TMMOB’nin bugüne ulaşan kimliğini ortaya çıkarmıştır. 
Bu kimlik, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim 

ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu 
yararı ve adil paylaşımdan yana, yurtsever, ilerici ve top-
lumcu geleneğimizdir.

TMMOB bir yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelin-
de korumak ve geliştirmek için mücadele verirken, diğer 
yandan da mesleki birikimlerimizin toplum yararına kulla-
nılmasının zeminini yaratmak için mücadele vermektedir. 
Çünkü TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir plan-
cılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulma-
yacağı, sorunlarımızın çözümünün büyük ölçüde emekçi 
sınıfların sorunlarının çözümünde yattığının bilincindedir. 
Bu yüzden mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını, ülke 
sorunlarıyla bütünlüklü olarak ele alır.

TMMOB, yani bu ülkenin mühendis, mimar ve planlama-
cıları; meslek alanları ile ilgili her konuda bilgi üretmeyi, 
üretilen bilgiyi kamuoyu ile paylaşmayı asli görevleri ara-



TMMOB’den

39bülten 257
kasım 2019

sında görmektedir. Bu doğrultuda yayınlanan raporlarla, 
açılan kamu davalarıyla, düzenlenen kongre-sempoz-
yumlarla, yapılan açıklamalarla, bilimin ve tekniğin halk-
tan ve doğandan yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın 
mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır.

İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, halkımızı ve 
meslek alanlarımızı doğrudan etkilemekte; tüm halkımı-
zın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şe-
hir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal 
yatırımların ortadan kalkması, kamu çıkarlarının göz ardı 
edilerek sermayenin çıkarlarının gözetilmesi, rant hır-
sının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, zenginlerin ihti-
yaçlarının yoksulların ihtiyaçlarının önünde tutulması ile 
halkımızın refahı, çıkarları; meslektaşlarımızın da mesleki 
yetki ve sorumlulukları giderek geriletilmektedir.

Ülkemizde emeğiyle geçinenlerin gündemleri neredeyse 
hiç değişmemiştir. İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücret-
ler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları 
ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. İktidarın 
ekonomi politikaları, özelleştirme uygulamaları, sosyal 
devlet anlayışının terkedilmesi ve uluslararası sermaye 
çevrelerinin artan etkinlikleri nedeniyle teknik eleman-
ların ekonomik ve sosyal durumları giderek daha da kö-
tüleşmektedir.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakı-
nı yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sek-
törün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, 
esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve 
reel ücret kaybı gibi sorunlar tüm meslektaşlarımızı teh-
dit etmektedir. Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asga-
ri ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak 
feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız 
biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır.

Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı 
olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimiz-
den faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir. Bi-
lime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve yapılan 
mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli mü-
hendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması engel-
lenmektedir.

TMMOB, geçmişte olduğu gibi bu engellemelerle de 

mücadelesini sürdürecektir. Bu amaçla Birliğimiz, mes-
lektaşlarımızın temel sorunlarını ve bu sorunlara yönelik 
çözüm önerilerinin geliştirildiği bir dizi etkinlik gerçek-
leştirmiş; bu etkinliklerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaş-
mıştır. Bu etkinliklerin bir düzey ilerisinde ise “TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları 
ve Çözüm Önerileri Kurultayı”; yerel kurultayları ile ör-
gütlenerek gerçekleştirilecektir.

TMMOB’nin 54 il koordinasyon kurulunca, meslektaş-
larımızın olduğu her yerde gerçekleştirilecek olan yerel 
kurultaylardan, meslektaşlarımızın sorunları bölgesel ola-
rak toplanacak, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri mer-
kezi kurultayda karar altına alınacaktır.

Biliyoruz ki; mühendis, mimar ve şehir plancılarının mes-
leki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun 
geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek ala-
nımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlı-
lığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve 
meslektaşlarımıza sahip çıkarken, ülkemizin ve toplumu-
muzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin gelece-
ğini hedef alan bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. 
Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan 
yanan kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsü-
yüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, 
kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden 
yana tavrını korumaya devam edeceğiz.

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, 
dün olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki insan sevgisini 
ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemleri-
nin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği 
emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hiz-
metine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme 
yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Tüm meslektaşlarımızın mühendislik mimarlık haftası 
kutlu olsun!

65. yılında daha da güçlenerek ve büyüyerek: 

Yaşasın TMMOB, Yaşasın Mücadelemiz!

 Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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G ü n c e

Ekim 
2019

Günce

1 Ekim Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

5 Ekim Cumartesi
MMO ve EMO İzmir Şubeleri tarafından düzenlenen 5. 
İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi 3-5 Ekim 2019 tarih-
lerinde İzmir'de gerçekleştirildi. Sempozyuma Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Oda Enerji Çalışma Grubu Baş-
kanı Oğuz Türkyılmaz katıldı.
TMMOB Emekli, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının So-
runları Çalıştayı, İMO Rüştü Özal Salonu'nda gerçekleştirildi. 
Çalıştaya Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk ve 
Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin katıldı. 

8 Ekim Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

10 Ekim Perşembe
Ankara Gar katliamının dördüncü yıl dönümünde TMMOB, 
DİSK, KESK, TTB ve 10 EKİM-DER çağrısıyla buluşan kitle 103 
canı anmak için Gar'a yürüdü.

11 Ekim Cuma
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender, Başkan Vekili 
Cemal Gedikoğlu, Sekreter Üye Seyit Ali Korkmaz ve Şube 
Müdürü Cenk Lişesivdin tarafından oluşan heyet, Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret 
ederek, görevinde başarılar diledi.
Mesleğinde 5. yılını dolduran Ankara Şube üyelerimize 
onur yılı sertifikaları verildi. Törene Oda Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öz-
türk ve Oda Müdürü Evren Sağ katıldı.

12 Ekim Cumartesi
Eskişehir Şube yürütücülüğünde düzenlenen, X. Ulu-
sal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, 11-12 
Ekim 2019'de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kurultaya Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif 
Öztürk ve Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selçuk Soylu katıldı.
TMMOB Büyük Menderes Havzasında Jeotermal Enerji 
Santrali Gerçeği Çalıştayı Aydın'da gerçekleştirildi. Çalıştaya 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Oda Enerji Çalış-
ma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz katıldı.

16 Ekim Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

17 Ekim Perşembe
TÜRKAK Sistem Akreditasyon Başkanlığı tarafından Yöne-
tim Sistemi Belgelendirme Kuruluşlarına yönelik bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi.Odamız adına Teknik Görevliler Bü-
lent Göksülük ve S. Zafer Güneş katıldı.
Eskişehir Şube 4. Danışma Kurulu Toplantısı, Büyükşehir 
Belediyesi Ergin Orbey Sahnesinde yapıldı. Toplantıya Oda 
Başkanı Yunus Yener katıldı.
Mesleğinde 10. yılını dolduran Ankara Şube üyelerimize 
onur yılı sertifikaları verildi. Törene Oda Yönetim Kurulu Sek-
reter Üyesi Elif Öztürk ve Oda Yönetim Kurulu üyesi Yılmaz 
Yıldırım katıldı.

18 Ekim Cuma
Ankara Şube öğrenci üye tanışma toplantısı Ankara Şu-
bede gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Üyesi 
Yılmaz Yıldırım ve Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Mehmet So-
ğancı katıldı.

19 Ekim Cumartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde yapıldı.
Odamız tarafından düzenlenen V. Enerji Verimliliği Kongre 
ve Sergisi, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Gebze Teknik Üni-
versitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Bedri Tekin ve Oda Müdürü Evren Sağ katıldı.
Doğal Gaz İç Tesisat ve Endüstriyel ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü eğitimlerinin geliştirilmesi, 
eğitimlerde ve sınav uygulamalarında karşılaşılan sorunların 
tespiti ve çözüm yollarının tartışıldığı toplantı, İstanbul Şu-
bemizde gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Teknik Görevlileri 
Meltem Özdemir Çınarel ve Aslı Çağlayan Turan katıldı.
24 Ekim Perşembe
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

26 Ekim 2019
Odamız tarafından düzenlenen I. Uluslararası, X. Ulusal İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 23-26 Ekim 2019 tarihleri 
arasında Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde ger-
çekleştirildi. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim Kuru-
lu Sayman Üyesi Bedri Tekin ve Oda Teknik Görevlisi Meltem 
Özdemir Çınarel katıldı.

31 Ekim Perşembe 
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 






