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ODAMIZI,
YURTSEVER HALKÇI TOPLUMCU ÇİZGİSİYLE
GELECEĞE TAŞIYALIM
Bu çalışma dönemimiz için planlanan merkezi kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerinin sonuna geldik.
8-9 Kasım’da Mersin’de düzenlenen 8. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu’nun ardından 15-16
Kasım’da Ankara’da düzenlenen Kaynak Teknolojisi
XI. Ulusal Kongresi başarılı bir şekilde yapıldı.
Ayrıca 22-23 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da
yapılan TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu ile İzmir Şubemizin düzenlediği 20-22 Kasım
tarihlerindeki Ölçümbilim Sempozyumu ve 28-30
Kasım tarihlerindeki 7. Endüstri Mühendisliği Bahar
Konferansları’na katıldık.
Oda Enerji Çalışma Grubumuzun üyeleri, Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından düzenlenen 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nin 27 Kasım’da yapılan
“Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor?” başlıklı oturumunda sunuşlar yaptılar.
Bu çalışma döneminin son iki etkinliği olan I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı 5-7 Aralık’ta
Adana’da; etkinliklerimizin finali olan TMMOB Sanayi Kongresi 2019 ise 13-14 Aralık’ta Ankara’da
yapılmış olacak. Bu etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiler
önümüzdeki sayıda yer alacaktır.
23–26 Ekim 2019 tarihlerinde Adana’da düzenlediğimiz I. Uluslararası, X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi Sonuç Bildirisi geçen ay kamuoyuna
açıklandı.
47. Dönemin üçüncü Sekreterler-Saymanlar Toplantısı, 24 Kasım’da yapıldı. Mali durum, eğitim ve
belgelendirme, teknik hizmetler, SMM, bilgi işlem
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ve yayın çalışmalarının değerlendirildiği toplantıya
Oda/Şube sekreter ve saymanlarının yanı sıra Oda/
Şube müdürleri ve Oda teknik görevlileri katıldı.
Şubelerimizin her yıl düzenlediği geleneksel geceleri tamamlamak üzereyiz.
Geride bıraktığımız 65 yıllık tarihe tanıklık eden, yaşam güçlükleri içinde işlerinden, ailelerinden zaman
ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte geçirdikleri onlarca yıl nedeniyle onurluklarını alan/alacak olan bütün büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı
emeklerinden dolayı yürekten kutluyoruz.
Odamızın 47. çalışma dönemini tamamlamak üzereyiz ve bilindiği üzere Şubelerimizin genel kurulları
8-9 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Bu nedenle
yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulları için
Şubelerimizde yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların Odamızın birliğini, yurtsever, halkçı, toplumcu çizgisini güçlendirecek şekilde yapılmasını
diliyoruz.
Bu vesileyle, iktidar baskılarının yoğunlaştığı bu güç
dönemde görev alma cesaretini gösteren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; görevden ayrılacak
arkadaşlarımızın Oda’ya katkılarının devam etmesini diliyor; yeni dönemde görev almak için aday olacak tüm arkadaşlarımızı şimdiden kutluyor, başarılar diliyoruz.
Bütün üyelerimizin yeni yılını kutluyor, esenlikler
diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Haber

EİM MEDAK 47. DÖNEM 8. TOPLANTISI YAPILDI
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu 47.Dönem 8.Toplantısı 2 Kasım 2019 tarihinde
Oda Merkezi’nde "Eğitim ve Yayın çalışmaları, Kurultayların görüşülmesi, Şube MDK çalışmaları, Görüş ve
Öneriler" gündemi ile gerçekleştirildi.

Toplantıya aşağıdaki isimler katılmıştır:
Yılmaz Yıldırım			
Oda Merkezi
H.Cem Şavur			
Oda Merkezi
Egemen Ceylan			
Oda Merkezi
Meltem Özdemir			
Oda Merkezi
Adem Erik			
Adana Şube
Tülay Yener			
Ankara Şube
Mualla Özgür Özkan		
Ankara Şube
Deniz Kaya			
Ankara Şube

Ergin Polat			
Fadime Gökkütük		
Aslı Gördebak			
Ece Gültekin			
Murat Dedeoğlu			
Ezgi Ünal Yıldız			
Ercan Adaşlık			
Gökben Gökbulut Kokmaz		
İlker Çavuşoğlu			

Bursa Şube
Eskişehir Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
İzmir Şube
İzmir Şube
Kocaeli Şube
Mersin Şube
Zonguldak Şube

ODA ONUR KURULU
TOPLANTISI
Oda Onur Kurulu Toplantısı,
23 Kasım 2019 tarihinde Oda
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurul’a iletilen
38 dosya üzerinde görüşüldü.
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EDİRNE, ADANA VE KOCAELİ ŞUBELERİMİZİN
GELENEKSEL GECE VE PLAKET TÖRENLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
EDİRNE ŞUBE GELENEKSEL GECESİ
Edirne Şubemizin geleneksel gece etkinliği 22 Kasım
2019 tarihinde Edirne Villa Restaurant'ta yapıldı.
Törene Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de
katıldı.
Geleneksel gecenin açılış konuşmalarını Şube Başkanı
Aziz Avukatoğlu ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
Yener yaptı.
Açılış konuşmalarının ardından plaket töreniyle devam
etti.

ADANA ŞUBE PLAKET TÖRENİ
Adana Şubemizin 29 Kasım 2019 tarihinde Seyhan Oteli Toros Balo Salonu’nda düzenlenen meslekte 25. 40.
ve 50. yılını dolduran üyelerimize dönük plaket törenine
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir Kavi’nin
ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener‘in açılış konuşmalarıyla başlayan gecede, meslekte 25. 40. ve 50.
yılını dolduran üyelere plaketleri takdim edildi.

KOCAELİ ŞUBE PLAKET TÖRENİ
Kocaeli Şubemizin meslekte 25, 40, 50 ve 60. yılını dolduran meslektaşlara dönük plaket töreni 30 Kasım 2019
tarihinde Mimarlar Odası Tarihi Binasında gerçekleştirildi.
Törene Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de
katıldı.
Meslekte 25, 40, 50 ve 60. yıllarını doldurmuş, plaket ve
onur belgelerini takdim edildiği törene Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, İl Koordinasyon Kurulu Oda
Başkanları, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım, KOÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Halil İbrahim Saraç, Oda Onur Kurulu ve Denetleme
Kurulu üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
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TS 825 REVİZYON ÇALIŞMASI KAPSAMINDA
ANKARA ÇALIŞMA GRUBU 2. TOPLANTISI YAPILDI
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, TSE 825’i (Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları) iyileştirme
çalışması kapsamında, 26 Kasım 2019 tarihinde Ankara Şube'de toplantı gerçekleştirildi.
TSE 825 iyileştirme Çalışma Grubu Ankara Toplantısına;
ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı
Dr. Özgür Bayer, Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü’nden Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu, BİMS Sanayicileri
Derneği’nden (BİMSADER) Murat Altuğ, Tuğla ve Kiremit
Sanayicileri Derneği’nden (TUKDER) Çetin Çelik,
Türkiye Gaz Beton Üreticileri Birliği’nden (TGÜB) Gülay
Özdemir ve Odamızı temsilen Makina Mühendisi Ömer
Ünal, Teknik Görevliler Derya Baran ile Serpil Taburoğlu
katıldı. Toplantıda, referans alınacak standartlar,
hesap metodolojileri ve Türkiye’deki standartların
uyumlaştırılmasına yönelik konular görüşüldü.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ BİRÇOK INDEX'TEN KABUL ALDI
Makina Mühendisleri Odası Endüstri Mühendisliği Dergisi, bu dönem içerisinde uluslararası yayın şartlarını
sağlayarak birçok Index’ten kabul aldı.

Bilimsel düşüncenin üretilmesi ve çoğaltılması konusunda
aktif olarak görev üstlenen Odamız, bilime ve tekniğe
ayrıcalık tanıyan çalışmaları hayata geçirmeye devam
etmektedir. Alanında önemli bir başvuru kaynağı
olarak, düzenli periyodlarla yayın hayatını sürdüren
“Endüstri Mühendisliği” dergimiz, 2019 hedeflerini
bir bir gerçekleştirmekte ve edinilen bilgi birikiminin
tüm endüstri mühendislerince paylaşılması ve ülke
çapında yaygınlaştırılması konusunda, zemin oluşturmayı
sürdürmektedir.
Dergimiz, uluslararası akademik yayın şartlarını incelemiş
ve gerekliliklerini büyük bir özveri ile yerine getirmiştir.
Mevcutta yer almakta olduğu EBSCO ve Abstracts

in Operations Research veri tabanına ilaveten yaz
döneminde Index Copernicus’dan kabul almıştır.
Bu veri tabanlarına ilaveten uluslararası birçok veritabanı
başvurusunu yapmış ve yapmaya devam etmektedir.
Her yapılan başvuru sonucunda ayrı bir inceleme ve
denetlemeye tabi tutulan dergimiz, en son SOBİAD
olmak üzere birçok başvurudan olumlu sonuç almış ve
aşağıdaki veri tabanlarında taranmaya başlamıştır.
Dergilerimiz, önümüzdeki aylarda da, araştırma
kurumları ve üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırma
ve teknolojik çalışmaları bünyesinde birleştirerek
okuyucuları ile buluşturacaktır.
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ODAMIZ 47. DÖNEM III. SEKRETER-SAYMANLAR TOPLANTISI
Odamız 47. Dönem III. Sekreterler Saymanlar Toplantısı, 24 Kasım 2019 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü
Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. "Mali Durum, Eğitim ve Belgelendirme, Teknik Hizmetler, SMM, Bilgi
İşlem ve Yayın çalışmalarının değerlendirilmesi" gündemleriyle gerçekleştirilen toplantıya Oda/ Şube Sekreter
ve Saymanlarının yanı sıra Oda/Şube Müdürleri ile Oda Teknik Görevlileri katıldı.

Toplantıya Katılanlar:
Elif Öztürk 		
Bedri Tekin		
Evren Sağ		
Aslı Çağlayan Turan
A. Sıla Ağca		
Bülent Göksülük		
Derya Baran		
Egemen Ceylan		
H. Cem Şavur		
Meltem Özdemir Çınarel
Burçin Çorbacı		
Mustafa Demiryürek
Kerem Şahin		
Hikmet Pekdur		
Seyit Ali Korkmaz		
Selim Ulukan		
Cenk A. Lişesivdin
Şenay Demiralay		
Ferudun Tetik		
Ahmet İhsan Taşkınsel
Kaan Özten		
Mehmet Sarıca		
Behice Çetinkaya Dilbaz
Sinan Öztemel		
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OYK Sekreter Üyesi
OYK Sayman Üyesi
Oda Müdürü
Oda Teknik Görevlisi
Oda Teknik Görevlisi
Oda Teknik Görevlisi
Oda Teknik Görevlisi
Oda Teknik Görevlisi
Oda Teknik Görevlisi
Oda Teknik Görevlisi
Oda Muh. ve Mali İşler Şefi
Adana ŞYK Sekreter Üyesi
Adana ŞYK Sayman Üyesi
Adana Şube Müdürü
Ankara ŞYK Sekreter Üyesi
Ankara ŞYK Sayman Üyesi
Ankara Şube Müdürü
Antalya ŞYK Sekreter Üyesi
Bursa ŞYK Sekreter Üyesi
Bursa ŞYK Sayman Üyesi
Bursa Şube Müdürü
Denizli ŞYK Sekreter Üyesi
Denizli Şube Müdürü
Diyarbakır ŞYK Sayman Üyesi

Sıdık Akman		
Kerim Burak Tünay
Emrah Gürdal		
Neşet Aykanat		
İlker Özcan		
Çetin Külah		
Kerem Yelekçi		
İbrahim M. Tataroğlu
C. Ahmet Akçakaya
Hasan Özger		
Selda Ünver		
Dilek Ferda Yamanlar
Necmi Varlık		
Cengiz Leblebici		
Dursun Ayyıldız		
Mehmet Ali Elma 		
A. Fahri Aloğlu 		
Alparslan Güven		
Adnan Kuntoğlu		
Erdal Tozoğlu		
Metin Şahin 		
M. Levent Şam 		
Önder Ova 		
Nail Yolaydin 		
Kadir Serkan Atilgan

Diyarbakır Şube Müdürü
Edirne ŞYK Sekreter Üyesi
Edirne ŞYK Sayman Üyesi
Eskişehir ŞYK Sekreter Üyesi
Eskişehir Şube Müdürü
Gaziantep ŞYK Sayman Üyesi
Gaziantep Şube Müdürü
İstanbul ŞYK Sekreter Üyesi
İstanbul ŞYK Sayman Üyesi
İstanbul Şube Müdürü
İzmir ŞYK Sekreter Üyesi
İzmir ŞYK Sayman Üyesi
İzmir Şube Müdürü
Kayseri ŞYK Sekreter Üyesi
Kayseri Şube Müdürü
Kocaeli ŞYK Sekreter Üyesi
Kocaeli ŞYK Sayman Üyesi
Kocaeli Şube Müdürü
Konya ŞYK Sekreter Üyesi
Konya ŞYK Sayman Üyesi
Konya ŞYK Üyesi
Konya Şube Müdürü
Mersin ŞYK Sekreter Üyesi
Samsun ŞYK Sekreter Üyesi
Samsun Şube Müdürü
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SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ-54
SANAYİ VE TÜKETİCİ KESİMİNDE ENFLASYON YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDE
Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin
54’üncüsünü, sanayi ve tüketici kesimindeki enflasyon sorununa ayırdı.
Araştırmada tek haneye düştüğü iddia edilen enflasyonun
yanıltıcı olduğu, yine TÜİK’in ürettiği 12 aylık ortalama
fiyat artışlarının, hissedilen enflasyon olduğu görüşüne
yer verildi. TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Bakanlığı
verileri kullanılarak yapılan MMO analizinde, 12 aylık
ortalama fiyat artışlarının birçok üründe yüzde 3040’ları bulduğu örneklerle sergilendi ve özellikle ücret
pazarlıklarında enflasyonda yıllık artışların değil, 12 aylık
ortalama artışların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Araştırmadaki önemli bulgular şöyle özetlendi:
- Eylül ve Ekim aylarında Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) hem tüketici fiyatlarının (TÜFE) hem de sanayici
fiyatlarının (Yurt İçi Üretici Fiyatları Yİ-ÜFE) yıllık
artışlarının tek haneye indiğini açıklaması, birçok kesimde
itirazlarla karşılaştı. Tüketicinin fiilen yaşadığı enflasyon ile
TÜİK’in açıkladığı verilerin uyumsuzluğundan söz edildi.
Hissedilen enflasyonu anlamak, yıllık artışlarla değil, 12 ay
boyunca ödenen zamlı fiyatların ortalamasının, bir önceki
12 ayın artış ortalaması ile kıyaslanarak ifade edilebilir.
Bunu, TÜİK açıklamıyor değil, açıklıyor, ama hem aylık
bültenlerinde takdim ederken arkaya atıyor hem de
kamuoyuna sunduğu enflasyon açıklamalarında bu veri
setinin ifade ettiği gerçekliği olduğu gibi anlatmıyor.
- Oysa tek haneye düştü denilen tüketicideki yıllık
fiyatlara, 12 ayın ortalama artışları dikkate alınarak
bakıldığında, Eylül enflasyonunun yüzde 18,3, Ekim
enflasyonunun ise yüzde 17’ye yakın olduğu görülecektir.
- Tüketici fiyatlarına sektörel olarak bakıldığında 12 ay
ortalama artışlarda Ekim’de mobilya ve ev aletlerinden
sonra gıda-içecek sektörü yüzde 22 dolayındaki artışla
başı çekmektedir. Tüketici, Ekim itibariyle son 1 ayda
gıda, mobilya ve ev eşyalarını ortalama yüzde 22 zamlı
almıştır.
- Bu sektörleri otel ve lokanta hizmet dalındaki yüzde
19’a yakın artışlar izlemiştir. Sağlıkta son 12 ayda yüzde
17 dolayında zamlı fiyat ödeyen tüketici için alkol ve
tütünde de son 12 ayda ödemeler aylık ortalama yüzde
17’nin üstünde olmuştur.
- Yıllık artışlar ile 12 ay ortalamasında artışlar farkı, tüketici

fiyatları kadar, sanayici ya da Yurt İçi Üretici Fiyatları için
de geçerli. Sanayicinin ürününe yaptığı yıllık zam, 2019
Eylül ayında önceki Eylül’e göre yüzde 2,5, 2019 Ekim’de
yüzde 1,7 oranında artmış görünüyor. Oysa bu iki tarih
arasında kalan aylarda etiketler sürekli değişti ve 12 ayın
fiyat artışlarının ortalaması, önceki 12 ayın ortalaması ile
kıyaslandığında sanayici fiyatlarının Eylül’de yüzde 26,4
oranında, Ekim ayında ise yüzde 22,6 oranında arttığı
görülecektir. Alt sektörler itibariyle bakıldığında 12
aylık ortalamalara göre fiyatı en çok artan, yüzde 48,5
ile elektrik ve gaz alt sektörüdür. Yani elektrik ve doğal
gaz kullananlar Ekim 2018’den bu yana her ay yüzde 48,5
daha fazla ödeyerek bu ürünleri kullanmışlardır.

- Ham petrol ve doğal gazdaki 12 aylık ortalama artış
yüzde 31’e yakındır. İthalata bağımlı kağıt ve otomotiv
sektörlerindeki 12 aylık ortalama artışlar yüzde 27’nin
üzerindedir. İthalata bağımlı öteki iki sektör kimya ve
elektrikli teçhizatta da 12 aylık ortalama artışlar yüzde
25’in üzerindedir. İlginç olan alkolsüz içecekteki artışın
yüzde 23’ü, gıdadaki artışın da yüzde 22’yi bulmasıdır.
- 12 ay ortalamalarının ortaya koyduğu enflasyon, aynı
zamanda ücretler, maaşlar, emekli gelirleri, asgari ücret
tespiti söz konusu olduğunda da dikkate alınması gereken
orandır. Bu yapılmaz da gelir artış oranları, yıllık artışlar
dikkate alınarak yapılırsa, bundan başta asgari ücretliler,
kamu çalışanları, emekliler zarar görecektir. Çünkü yıllık
artışlar, 12 aylık artışların altında seyretmektedir. Müzakerelerde mutlaka, 12 aylık ortalamaların ortaya koyduğu TÜFE üzerinden pazarlıklar yapılmalıdır.
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8. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 8. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve
Sergisi, 8-9 Kasım 2019 tarihlerinde Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Güneş enerjisiyle ilgili farkındalık yaratılması, bilginin
yaygınlaştırılarak yoğunlaştırılması, teknolojik yeniliklerin ve uygulamaların ülkemize kazandırılması amaçlarıyla
yapılan ve iki gün süren sempozyumun açış konuşmaları
MMO Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akar
Tülücü, MMO Başkanı Yunus Yener, Mersin Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Büyükşehir
Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin Valisi Ali İhsan
Su tarafından yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener
açılışta şöyle konuştu:
“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Sekizincisini düzenlediğimiz Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisine hoş geldiniz.
Odamız, 65 yıla varan tarihinde çağdaş, demokratik, üreten, sanayileşen bir Türkiye yaratılmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapmayı ilke edinmiştir.
Yalnızca örgütlü üyelerinden aldığı güç ile çalışmalarını
sürdüren Odamız, meslek alanlarına yönelik kamu ve
ilgili tarafların bilgilendirilmesini sağlamaya yönelik platformlar 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 konumundadır.
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 alanları arasındadır.
Bu nedenle Oda olarak enerji ve bağlantılı konularda geçmişten beri bir dizi çalışma yapıyoruz. Doğalgaz Kongresi, Enerji Verimliliği Kongresi, enerji konulu Tesisat
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Kongreleri, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve
Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumları, Rüzgar Enerjisi Sempozyumları, İklimlendirme Kongreleri ülkemizde
bu alandaki öncü etkinlikler arasında yer almaktadır.
Odamız Enerji Çalışma Grubu’nun hazırladığı; Türkiye’nin
Enerji Görünümü; Türkiye’de Termik Santrallar; Enerji 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; Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Özelleştirilmesiyle İlgili Deklarasyon; Enerji ile İlgili Temel Referans Belgelerine Yönelik Bir Değerlendirme ve Çözümleme; Yerel Yönetimler
ve Enerji Bildirgesi; Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları ve
Zamlarını İnceleme; 2019 Temmuz Ayı İtibarı ile Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri
Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine başlıklı Oda Raporları bu alandaki öncü ve referans oluşturan
çalışmalar arasında yer almaktadır.
Enerji konusu, Odamızın eğitim ve belgelendirme çalışmalarında da önemli bir yer tutmaktadır. Eğitim merkezlerimizde mekanik tesisat ve alt dalları, güneş enerjisi
sistemleri, güneş enerjisi santrali, doğalgaz, bina ve sanayi
enerji yöneticisi, bina ve sanayi etüt-proje, enerji kimlik
belgesi uzmanı eğitimi gibi konularda kurslar ve seminerler düzenlenmektedir. Bu konularda zengin bir yayın
faaliyeti de yürütülmektedir. Yeni olarak, Güneş Enerjisi Temel Eğitimi, Rüzgâr Enerji Santrali Temel Eğitimi,
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Jeotermal Enerji Santrali Temel Eğitimi, Hidroelektrik
Santrali Temel Eğitimi gibi birçok alanda eğitim programlarımız eklenmiş ve yenileri için de çalışmalar devam
etmektedir.
Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olma sorumluluğumuz uyarınca 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 yılında Kocaeli’ndeki merkezi, 2017’de
Mersin’de Mezitli Belediyesi işbirliğiyle Güneş Park Enerji Kompleksi Uygulamalı Eğitim Merkezimizi hizmete açtık. Böylece Odamız ekonomik sınaî aktivite ve nüfus yoğunluğu olan Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinde enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji için gerekli olan eğitim
altyapılarını geliştirmiştir.
Yakından bildiğimiz üzere dünyada enerji kaynaklarının
kullanımı ve bu kaynaklar üzerindeki hâkimiyet kavgası
doruk noktaya ulaşmış; ülkelerin egemenlik ve bağımsızlıklarıyla iç içe bir sorun haline gelmiştir. Dünyanın güçlü
ülkeleri bir yandan fosil kaynaklar üzerindeki politik etkinliklerini çatışmalı bir şekilde sürdürürken yeni teknoloji pazarındaki paylarını artırmak için de rekabet etmekte; yenilenebilir enerji konusunu da enerji güvenliğinin
yanı sıra gelecek için önemli bir ekonomik yatırım, istihdam ve teknoloji egemenliği alanı olarak görmektedirler.
Ülkemizin durumu üzerine ise, Oda Enerji Çalışma Grubumuzun Başkanı sevgili Oğuz Türkyılmaz’ın “Türkiye
Enerjide Nereye Gidiyor” bildiri sunumunda ayrıntılı olarak bilgilenmemiz mümkün olacak. Bu nedenle ben kısa
ve genel değerlendirmeler yapacağım.
Öncelikle, toplum çıkarını gözeten kamusal bir planlama
anlayış ve uygulamasının bulunmaması, kamunun enerji
yatırımlarından çekilerek mevcut zenginliklerimizin değerlendirilmemesi, önceleri ithal doğalgaz ve daha sonra
ithal kömüre, yani ithal fosil yakıtlara dayalı dışa bağımlı
elektrik enerjisi üretim tesislerinin hesapsız kitapsız biçimde teşvik edilmesinin başlıca sorunlarımız arasında
yer aldığını belirtmek istiyorum.
Öyle ki Türkiye bugün doğalgaz, petrol, kömür, petrol
koku ithalatında ve dünya “net enerji ithalatında” ön sıralarda yer almaktadır. Ayrıca proje stoku gerçek ihtiyacın
üzerindedir.
Özellikle son dönemlerde enerji ihtiyacını esas olarak

yeni enerji arzıyla karşılamaya çalışan, plansız ve özel
sermaye çıkarlarını gözeten bir politika izlenmektedir.
Toplum yararını gözetmeyen serbestleştirme-özelleştirme politikaları kapsamında, plansızca ve ihtiyacın çok
üzerinde elektrik üretimi amaçlı tesisin yapımı için lisans
verilmekte ve teşvik edilmektedir.
Bu noktada yeni bir gelişmeye değinmekte yarar var.
TBMM gündeminde olan vergi yasalarıyla ilgili değişikliklerle birlikte Elektrik Piyasası Kanunu’na yapılan bir ek ile
çevreyi koruyan yatırımları yapmayan şirketlere iki buçuk yıl süre verilmek istenmektedir. Kamu santrallarına,
özelleştirilenlere ve özelleştirileceklere; çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımlar yapmaları ve çevre mevzuatı
açısından gerekli izinlerin tamamlanması için, şimdilik 30
Haziran 2022’ye kadar süre verilmesi söz konusudur. Fakat açıklıkla belirtmek gerekir ki bu durum; yanlış elektrik
üretim faaliyetlerinin durdurulmayacağı, idari para cezası
verilmeyeceği, çevrenin, kirletilmesine ve toplumun zehirlenmesine izin verileceği anlamına gelmektedir. Güneş
ve rüzgâr enerjilerine gereken ilgiyi göstermeyip kömür
santrallarına gösterilen bu sıcak yaklaşım; çevrenin, doğanın, insanların zehirlenmesine izin verilmesi anlamına
gelmektedir. Bu nedenlerle bu değişikliğe karşı çıktığımızı özellikle belirtmek istiyorum.
Diğer yandan iletim ve dağıtımdaki kayıplar ve nihai sektörlerde yüzde 50’nin üzerine çıkabilen enerji tasarrufu
imkânları da değerlendirilmemiştir.
Enerji ihtiyacını karşılamak üzere genelde ithal enerji
kaynağı kullanılmış, fosil kaynaklı ve ithalata dayalı yüksek
maliyetli yatırımlar yapılmış, enerjideki dışa bağımlılık ciddi boyutlara ulaşmıştır. Türkiye’nin birincil enerji arzında
ithalatın payı yüzde 75,7 (döviz ile 43 milyar dolar); yerli
üretimin talebi karşılama oranı ise yüzde 25 civarındadır.
Elektrik üretiminde kamu ve özel sektör payları 20022018 döneminde oldukça değişmiş; kamunun payı yüzde 59,8’den yüzde 15’e gerilemiş; özel sektörün payı ise
yüzde 40’tan yüzde 84,8’e yükselmiştir.
Sektöre 2003-2018 döneminde 95 milyar dolarlık yatırım
yapılmıştır. Yatırımlar için alınan kredilerin büyük kısmı
döviz cinsindendir ve enerji şirketlerinin bankalara 47
milyar dolar kredi borcu bulunmaktadır. Takipteki krediler artmakta, şirketler el değiştirmekte ve sorunlu krediler bankalar tarafından yeniden yapılandırılmaktadır.
Ama yanıtını iyi bildiğimiz soru şudur: Şirketleri kurtaran
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ve kurtaracak olan milyarlarca dolar kimlerin cebinden
çıkacaktır?
Bu noktada ciddi bir kamusal planlama eksikliğine işaret
etmemiz gerekiyor. Öyle ki plansız ve abartılı talep tahminleri sonucu yapılan santrallerle üretim altyapısında
arz fazlası oluşmaktadır. Diğer yandan yatırım dönemi
harcamaları ve krediler, ağırlıklı olarak döviz cinsindendir
ve döviz kurları sürekli artmaktadır. İthal yakıt kullanan
tesislerde üretim maliyetleri yükselmektedir. Krizden
dolayı elektrik enerjisine talep beklenenden düşük düzeydedir. Bu vb. nedenler, elektrik enerjisi sektörünü
darboğaza sürüklemiştir.
Halkımız da can derdi içindedir. Öyle ki genel yoksulluğa
paralel olarak enerji yoksulluğu ciddi bir sorun olmuştur.
Aylık elektrik, doğal gaz, su ödemelerinin asgari ücret
içindeki payı dörtte bir oranına yaklaşmıştır. Son iki yılda
14 milyon kişinin elektriği, 5 milyon kişinin doğal gazının
borçlarından dolayı kesilmiş olması, bahsettiğimiz enerji
yoksulluğunun nasıl yakıcı sonuçlar verdiğinin kanıtı olmaktadır.
İklim krizinin daha da derinleşmemesi için ülkemizde
emisyon grafiği seyrinin aşağıya doğru çekilmesi, karbonsuz ekonomiye dönüşümün planlanması ve uzun erimde
bu hedefe ulaşmaya yönelik planlama ve uygulamalara
ihtiyaç vardır. Bu yaklaşım enerji verimliliğinde önemli
artışların sağlanmasını, toplumların yüzlerini yenilenebilir
enerji kaynaklarına ve güneşe dönmelerini; fosil yakıtların
paylarının radikal bir şekilde düşürülmesini, temiz enerjilere daha çok yönelmeyi zorunlu hale getirmektedir.
Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından birçok
güçlü yöne sahip bir ülkedir. Güneş enerjisi ile birlikte su,
rüzgâr, jeotermal, hidroelektrik kaynaklarımızdan elde
edilebilecek kurulu güç olanaklarının iyi değerlendirilmesi
ile ülkemizin yüzde 75 seviyesine ulaşan enerjide dışa bağımlılığını ciddi ölçülerde azaltması söz konusu olabilecektir.
Tarihte güneş enerjisi ile anılan Mersin’de, bugün bu kaynağın ülkemize kazandırabileceklerini ve yöntemlerini
konuşurken, Türkiye’nin başka ülkelerin teknoloji pazarı
olmadan, kendi araştırmacısı ve mühendisi ile bu kaynağı
nasıl değerlendirebileceğini de konuşmamız gerekiyor.
Diğer yandan güneş enerjisi kullanımının geliştirilmesi arayışlarının sadece elektrik açısından ele alınmasını
doğru bulmadığımızı özellikle belirtmek isterim. Türkiye
hemen her bölgesinde güneş enerjisinin termal kullanımı
için çok önemli potansiyele sahiptir. Bu konuda gelişen
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yerli teknoloji de olmasına rağmen sadece elektrik üretimine odaklanmak, bu önemli kaynağın göz ardı edilmesine ve yeterince değerlendirilmemesine yol açmaktadır.
Pasif düzenlemelerle güneş enerjisinden elde edilebilecek yararı çoğaltan mimari pratiklerin yaygınlaştırılması
için üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Güneş
enerjisinin bina ısıtması ve soğutulmasında ve endüstriyel
proseslerde kullanılması, ithal enerjinin azaltılması için
çok önemlidir. Fakat ülkemizde güneş enerjisi daha çok
sıcak su amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Güneş enerjisi ile elektrik üretimine birçok ülkede çatı
uygulamalarıyla başlanmış olmasına rağmen ülkemizde
bu yol tercih edilmemiştir.
Eylül 2019 sonu itibariyle ülkemizdeki kurulu gücün kaynaklara dağılımında fosil kaynaklar yüzde 52, yenilenebilir
kaynaklar ise yüzde 48, güneş enerjisinin oranı yüzde 6
dolayındadır. Elektrik üretiminin kaynaklara dağılımında
güneş enerjisinin payı ise yüzde 3,35 düzeyindedir.
Özel elektrik üreticilerine yönelik Yenilenebilir Enerji
Kaynakları-Destekleme Mekanizması (YEK-DEM) kapsamındaki elektrik üretimi içindeki güneş enerjisi payı ise
yüzde 12,39’dur.
Başlangıçta büyük destek gören YEK-DEM, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artmasını sağlamış ancak yanlış uygulamalarla çevreye zararlı
yatırımların önünü açmış ve çok büyük enerji tesislerinin
desteklenmesi, elektrik fiyatlarının yükselmesine neden
olmuştur.
Ayrıca planlama ve gerçekleşme süreçlerinde ciddi farklılıklar olduğunu belirtmeliyim. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı, ETKB 2015-2019 Strateji Belgesi ve 2023
Ulusal Yenilenebilir Eylem Planı’nda öngörülen kapasite/
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gerçekleşme verileri birbirleriyle uyuşmamaktadır.
Diğer yandan 2028 için konulan 15.000 MW gibi çok düşük bir hedefle, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim
potansiyelinin yalnızca yüzde 8’inin kullanılması planlanmıştır. Bu durum, planlama boyutunun ne kadar sorunlu
olduğunu göstermektedir.
Oysa gerek kaynaklarımızın yeterli düzeyde değerlendirilebilmesi, gerekse iklim değişikliği krizinin derinleşmemesi ve etkilerinin sınırlanması için enerji üretiminde
öncelik ve ağırlık, fosil yakıtlara değil yeni ve yenilenebilir
enerji kaynaklarına verilmelidir.
Dahası, enerji kaynaklarının çıkarılması, değerlendirilmesi, iletilmesi ve dağıtımının toplum çıkarlarını gözeten
kamusal bir planlama dâhilinde yapılması gerekmektedir.
Planlama çalışmaları da kültür ve tabiat varlıklarını koruyan, çevresel ve sosyal etkileri itibarıyla sorunsuz, bireysel 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.
Sorunların çözümü enerjinin verimli kullanımını ve yenilenebilir kaynaklarını etkin bir şekilde değerlendirmeyi
esas alan, toplum çıkarlarını gözeten kamusal planlama
ve enerji politikalarının en geniş katılımla oluşturulup uygulanmasından geçmektedir.
Türkiye mutlaka etkin enerji verimliliği politikaları ve
enerjide kaynak çeşitlemesine yönelmek, bir tür bir
“enerji aydınlanması” gerçekleştirmek zorundadır. Yenilenebilir enerji kaynakları ve güneş enerjisinin bu aydınlanma içinde özel bir yeri olmalıdır.
Son olarak Odamız adına sempozyumun düzenlenmesini sağlayan danışma, düzenleme, yürütme kurullarımıza;
sempozyumu destekleyen ve katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş, üniversite, belediye, dernek, birlik, odalar
ve firmalarımıza; özel olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine; oturumlarda bildiri sunacak
tüm konuşmacılara; Mersin Şube Başkanı, Şube Yönetim
Kurulu üyeleri ve çalışanlarına, Oda Enerji Çalışma Grubuna, kongre sekreteri ile tüm delege ve izleyicilere Oda
Yönetim Kurulumuz adına içtenlikle teşekkür ediyorum.”

Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz
Akar Tülücü açış konuşmasında şunları söyledi:
“Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi olarak 1997
yılında “Güneş Enerjisi Sistemleri” konusunda bir seminer
yaparak başladığımız bu süreç sarf edilen yoğun emekler
ile 2003 yılında “1. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi” ile devam etti. Bugün 8. sini düzenleyerek
karşınızda olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz.
Geçmişten günümüze görev alan tüm başkanlarımıza,
yönetim kurullarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza sizlerin
huzurunda bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum.
Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle diğer birçok ülkeye göre aldığı güneş ışınımı miktarı ve niteliği konusunda ciddi bir avantaja sahiptir. Bunu ne için söylüyoruz?
Çok daha fazla güneş ışınımına maruz kalan ülkeler de
var fakat bu ülkelerdeki toz ve kum fırtınalarından dolayı
yeterli verimlilik alınamıyor ve sürdürülebilir bir şekilde
enerji üretimi yapılamıyor. Yani niceliğin yanında nitelik
de önemli bir etken oluyor.
Güneş Enerjisini neden çok önemsiyoruz? Birincisi çevre dostu bir enerji, iklim değişikliklerine karşı, küresel
ısınmaya karşı bir koz bizler için. İkincisi ucuz bir enerji.
Sistemi bir kez kurduktan sonra yıllık düzenli bakım ve
revizyonlarla kesintisiz şekilde kullanabiliyorsunuz. Üretimde ve sanayide enerji ihtiyacı ciddi bir maliyet kalemidir. Ne kadar ucuz enerji o kadar düşük maliyet ve
uluslararası platformda o kadar rekabet şansı demektir.
Üçüncü durum ise fosil yakıtlar gerçeğidir.
Hepimizin bildiği gibi Ülkemiz fosil yakıtlar açısından çok
da zengin bir ülke değil bu durum da bizi dışa bağımlı
hale getiriyor. Yaklaşık olarak her yıl 40 milyar dolar civarında dışarıdan fosil yakıt temini yapıyoruz. Bu miktarı
ne kadar aşağıya çekebilirsek o kadar avantajlı duruma
geçmiş olacağız. Hem milli gelirimizi dışarıya aktarmamış
hem de düşen maliyetlerin etkisi ile ihracatımızı arttırmış
olacağız. Tüm bunların yanında bir ülkede sürdürülebilir enerji politikalarında enerji çeşitliliği çok önemlidir.
Güneş enerjileri sistemlerinin ülke enerji üretiminde ve
tüketiminde % 25’lik paylara çıkmasını hedefliyor ve diliyoruz.
8.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisinin
hazırlanmasında emeği geçen herkese ve katılımınızdan
dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sempozyum ve
Sergimizin başarılı geçmesini temenni ediyorum.”
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I. ULUSLARARASI, X. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRİSİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Adana Şubesi yürütücülüğünde düzenlediği I. Uluslararası,
X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 23–26 Ekim 2019 tarihlerinde Adana’da Çukurova Üniversitesinde
gerçekleştirilmiştir.
Kongreye 472 delege olmak üzere toplam 1.814 kişi katılmış, düzenlenen sergiye 14 firma, kurum ve kuruluş
katılmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye
Ofisi, Dünya Sağlık Örgütü(WHO) Türkiye Temsilciliği,
Uluslararası iş Sağlığı Komisyonu (ICOH), Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA), Uluslararası Sendikalar
Konfederasyonu (ITUC), Üniversiteler, TTB, DİSK,
KESK, MMO, TMMOB`ye bağlı diğer Odalar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), Sağlık Bakanlığı, diğer meslek örgütleri, kamu ve özel kurum ve
kuruluşları, Bilim insanları, mühendisler, doktorlar, işçiler, hemşireler, öğrenciler, sağlık personeli ve ilgili teknik personelin katılımıyla yapılan kongrede; 54 sözlü, 23
poster bildiri sunulmuş, iki açılış paneli, iki konferans ve
kapanış oturumu toplam 40 oturum yapılmıştır. Oturumlarda, Makedonya, Hindistan, Almanya, İngiltere, ABD,
İran ve İsviçre’den de bilim insanları, sendikacılar da katılmış ve bildiri sunmuştur.
Ayrıca kongre etkinlikleri kapsamında kısa film yarışması gerçekleştirilmiş “BABALAR ve OĞULLARI” adlı kısa
filmi ile Ömer ÇOLAK birinciliğe layık görülmüştür. Selman Vefa YILDIRIM’ın “APSİS YÜKÜ” adlı fotoğraf sergisi düzenlenmiştir.
Kongrenin panel ve oturumlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı üzerine önemli tespitler ve öneriler yapılmıştır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının doğru çözümlere
kavuşturulmasına yönelik güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, mesleğimiz ve odamızın temel görevleri arasındadır. Odamız uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm dallarda
olduğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geliştirici,
iyileştirici çalışmalara katkıda bulunmayı en önemli görevlerinden biri olarak görmektedir.
Odamızın 2001 yılından bu yana düzenlediği kongrenin,
özellikle işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin duyarlılıkların
yerleşmesinde önemli bir rolü bulunmaktadır. Kongrelerimizde şekillenen öneriler ve Oda Raporlarımız, İSİG
konusunda çalışma yapan kesimler için önemli bir başvuru kaynağı olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.
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SGK İstatistiklerine göre, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği
Kanunun kabul edildiği 2012 yılından bu yana iş cinayetleri sayısı, iş cinayetleri sıklık hızı ve ağırlık oranı her yıl
daha da artmaktadır. Meslek hastalıklarının tespit edilememesi gerçekliği ise halen sürmektedir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 2012 yılında
yürürlüğe girmesinden sonra da iş cinayetleri artarak sürdü ve toplu ölümlerin meydana geldiği her kazadan sonra
mevzuat yeniden değiştirildi.
Çalışma yaşamı düzenleyen yasa yalnızca 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan ibaret sayılmamalıdır.
Çalışma yaşamı, başta 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmak
üzere birçok yasa ile biçimlendirilmektedir. 2003 yılında yürürlüğe konulan 4857 sayılı yasa ile çalışma yaşamı tamamen esnekleştirilmiş, işlerin alt işveren/taşerona
yaptırılması olağan çalışma biçimi olmuştur. “İstihdam
büroları” ile de iş ilişkileri tamamen “bırakın yapsınlar”
“bırakın geçsinler” anlayışına dönülmüş, tüm bunların sonucunda örgütsüzlük artmıştır. İş cinayetlerinin artmasında 4857 sayılı yasa ile getirilen esnek çalışma biçimlerinin
önemli bir payı olmuştur. Dolayısı ile asıl üzerinde durul-
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ması gereken mevzuat bu olmalıdır.
İş kazaları, meslek hastalıkları “kader” değildir. İş kazalarını, meslek hastalıklarını “işin doğal bir sonucu “ olarak
görülmesi, yeni iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktadır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması öncelikle işverenin görevidir. Ancak, 6331 sayılı yasa ile getirilen sistemde bu görev işverenden çok iş güvenliği uzmanları ve
hekimlerden beklenir hale gelmiştir. 6331 sayılı yasadaki
diğer düzenlemeler gibi, uzman ve hekimlere ilişkin düzenlemeler yalnızca işveren çıkarlarını gözetmektedir.
Her iş kazasından iş güvenliği uzmanları ve hekimler sorumlu tutulur hale gelmiştir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin özel sektör eliyle yürütülmesini hedefleyen düzenlemeler sonucu ülkemizdeki Ortak Sağlık ve Güvenliği Birimi (OSGB)
sayısı 2.000’in üzerine çıkmıştır. İşyerleri ağırlıklı olarak
OSGB’lerden hizmet almayı tercih etmektedir.
Kongrenin panel ve oturumlarında sunulan görüş
ve bildiriler, tespitler ile yapılan tartışmalar sonucu
işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) alanında atılması
beklenen adım, önlem ve düzenlemeler, aşağıda
kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
1. Sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda çalışmak her çalışanın
hakkıdır.
2. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması öncelikle devletin ve işverenin görevidir.
3. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ulusal politikaların
oluşturulması, kararların alınması ve işyerlerinde denetim diğer sosyal tarafların görüşleri önemsenmeden tek
başına eski adıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(ÇSGB) yeni adı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı (AÇSHB) tarafından yerine getirilmektedir.
Gelinen nokta göstermektedir ki; doğru kararlar alınmamakta, istenen uygulamalar hayata geçirilememektedir. Sendikalar, Üniversiteler, TMMOB, TTB, AÇSHB
ve Sağlık Bakanlığı’nın katılımı ile idari ve mali yönden
bağımsız, çoğunluğunu emek örgütlerinin oluşturduğu
ulusal bir enstitü oluşturulmalıdır. Enstitü; politikaların
oluşturulması, kararların alınması ve işyerlerinde denetim
görevlerini yerine getirmelidir.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile işlevsizleştirilen, nerede ise ortadan kaldırılan “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği
Konseyi” hükümet ve işveren ağırlıklı bir yapıdan çıkartıl-

malı, çalışan, çalışan örgütleri ve meslek örgütleri ağırlıklı
hale getirilmelidir. Bu konseyin kararları tavsiye niteliğinden çıkarılarak yönlendirici ve fonksiyonel bir yapıya
kavuşturulmalıdır.
Sosyal hukuk devletinde iş yasaları, çalışanların hakkını korumak ve geliştirmek amacını temel ilke edinmesi
gerekirken, 4857 sayılı İş Yasası, 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası ve alana ilişkin yapılan diğer düzenlemeler işverenlerin
çıkarları doğrultusunda şekillendirilmiştir. Esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal
hale getiren, kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini,
sendikal hak ve yetkileri budayan işçi sağlığı ve İş güvenliğini işveren yükümlülüğü olarak görmeyen, örgütlülük
önüne engeller koyan yasa ve diğer düzenlemeler iptal
edilmelidir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsünün oluşumundan sonra, konunun taraflarının katılımı ile İş Yasası
ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası başta olmak üzere, tüm
mevzuat ve denetim mekanizması ekseni “insan” olan
anlayışla yeniden düzenlenmelidir.
Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE başta olmak üzere, ilgili diğer bakanlıklar
ve kuruluşlarla iş birliği içinde olunmalıdır.
4. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23. maddesinde belirtilen “Herkesin, kendi
özgür seçimiyle belirlediği bir işyerinde, adil ve elverişli
çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır” yaklaşımına uygun olarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerlerinde “önce insan, önce sağlık, önce
işçi güvenliği” anlayışı yerleştirilmeli, üretim süreçlerinde
işçi sağlığı ve iş güvenliği önlem ve uygulamalarına öncelik
verilmelidir. Yapılacak tüm düzenlemelerde işyerlerinde
işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında asıl sorumluluğun işverende olduğu gerçeğinden uzaklaşılmamalıdır.
Yapılacak düzenlemelerde çocukları, gençleri, kadınları
koruyucu hükümler yer almalıdır.
Ucuz işgücü olarak görülen kadınlara ve kadın emeğine
yönelik tüm olumsuz uygulamalar kaldırılmalı, eşit işe eşit
ücret uygulamaları ve istihdamda fırsat eşitliği sağlanmalıdır.
İSİG ile ilgili düzenlemeler ve uygulamalar, sektör, çalışan sayısı ayrımı dahil hiçbir ayrım olmaksızın bütün iş
yerlerini ve tüm çalışanları (Ev hizmetlerini, hükümlü ve
tutuklular dâhil) kapsamalıdır.
İSİG, işyerlerinin projelendirilmesi aşamasından başlar.
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Bu nedenle, önceki uygulamalarda bulunan “işyeri kurma
izni” ve “işletme belgesi” alınması zorunluluğu yeniden
mevzuatta yer almalıdır. Kamu kuruluşlarında ve 50’nin
altında çalışanın olduğu az tehlikeli işyerlerinde, uzman
ve hekim çalıştırılması uygulamasının sürekli öteleniyor
olması İSİG’nin önemsenmemesi sonucunu doğurmuştur. Bu işyerlerinde uzman ve hekim çalıştırılmasına hemen başlanılmalıdır.
5. İşyerlerinde örgütü olan Sendikaların, Konfederasyonların İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusuna sahip çıkmaları,
gündem yapmaları, işyerlerine ilişkin denetim mekanizmaları kurmaları, katılım sağlamaları, çalışanları, üyelerini
eğitmeleri halinde kazaların, meslek hastalıklarının azalmasını olumlu yönde etkileyecektir, Konfederasyonların
İSİG’nin daha fazla gündemlerinde olmasını bekliyoruz.
Sendikaların, Konfederasyonların gündeminde İSİG’nin
daha fazla yer alması durumunda olumlu sonuçlar alınacağı beklenilmektedir.
6. İş güvencesi ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin birbirini
tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm çalışanlar insana
yakışır “norm ve standartta” bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır. Sigortasız ve sendikasız çalıştırma
önlenmeli, kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır. Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı, çalışanların
sosyal ve ekonomik yaşamları iyileştirilmelidir.
7. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin piyasalaştırılması, yaşanan sorunların en temel kaynaklarındandır. İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri, bir
kamu hizmeti olarak ele alınmalıdır.
İşverenlerin önlem alma yükümlülüğü ve devletin denetim görevini gözetmeden, sorumluluğun iş güvenliği
uzmanları, işyeri hekimleri ve çalışanlarda olduğu anlayışı, işverenlerin umursamazlığını artıran bir anlayıştır.
İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının görevlerinin
rehberlik olduğu gerçeğini görmekle birlikte yaptıkları
tespitler, saptadıkları gereklilik ve öneriler yerine getirilmeden iş kazası ve meslek hastalıklarından sorumlu
tutulmaları ve belgelerinin askıya alınması, gerçeklerle
bağdaşmamaktadır. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri korunmalıdır. Bakanlık kamusal denetim yükümlülüklerini
yerine getirmelidir
8. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması işveren yükümlülüğüdür. Bu nedenle işyeri açacak kişilerin işyeri aça-
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bilmesi için, işyerlerinin özelliğine göre işyerini açmadan
İSİG konunda eğitim almaları zorunlu hale getirilmelidir.
Ayrıca işyerlerinde yönetim görevlerinde bulunacaklar
için de, konumuna göre İSİG eğitimi almaları zorunlu hale
getirilmelidir. İşyeri açabilmenin, yönetici olabilmenin ön
şartı bu eğitimlerin alınması ve sertifikalandırılması olmalıdır.
9. Ülkemizdeki iş kazalarının büyük bir çoğunluğunun küçük ölçekli işyerlerinde olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak İSİG Kurulu oluşturma zorunluluğunun en
az 30 çalışanın bulunduğu işyerlerinde zorunlu hale getirilmeli, kademeli olarak bu sayı daha da aşağıya çekilmelidir. İşyerinin bir bütün olduğu gerçeği doğrultusunda bir
işyerinde (tek tehlike sınıfına sahipse) tek bir İSİG Kurulu
olmalıdır. Kurul oluşturulması ve karar mekanizmaları
demokratikleştirilmelidir.
Çalışan temsilcilerinin, çalışanların katılımı kâğıt üzerinde
bir uygulama olmaktan çıkartılmalı, katılım mekanizması
güçlendirilmelidir. Çalışan temsilcilerinin iş güvenceleri,
sendika temsilciliği ile eş düzeye getirilmelidir.
10. İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında işverene rehberlik edecek ekipte, hekimler, mühendisler, teknik personel, sağlık personeli ve iş hijyenisti,
ergonomist vb. personel yer almalıdır. İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve İSİG konularında görev yapan
tüm personelin mesleki bağımsızlık, çalışma süreleri, yıllık izinleri, kişisel gelişim eğitimleri vb. hususlar yeniden
düzenlenmelidir.
50’den fazla çalışanın bulunduğu sanayi işletmelerinde
“tam zamanlı” iş güvenliği Uzmanı çalıştırılması zorunlu
hale getirilmelidir.10’dan az çalışanın bulunduğu işyerlerinde İSİG hizmet bedelinin karşılanmasında SGK prim
kaynakları kullanılmamalı bütçede bu kalem için ayrı bir
kaynak tahsis edilmelidir.
11. Lisans sonrası işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin
üniversiteler, TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odaları ve
TTB tarafından ortaklaşa verilmesi, sertifikalandırılması,
çağdaş yaklaşımların böylelikle ülkemize kazandırılması
hedeflenmelidir.
12. İSİG alanında yapılan yüksek lisans eğitimleri, akademik/bilimsel çalışmadan çok B sınıfı uzmanlık sınavına
girme hakkını kazanmaya yöneliktir. Birkaç ayda tamamlanan, derse devamın izlenmediği, tez yazımının zorunluluğu olmayan bu programlar İSİG’in ve bilimin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmelidir.
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13. İSİG Ana Bilim Dalında alana özgün öğretim üyeleri yetişmelidir. İSİG alanında bazı üniversitelerde açılan
bölümlerde eğitim yalnızca uzaktan eğitim olarak verilmektedir. İSİG’in uzaktan eğitimle öğretilmesi uygun bir
yöntem değildir. Bu alanda uzakta eğitime bir an önce
son verilmelidir.

19. SGK tarafından yayımlanan “İş Kazası ve Meslek
Hastalıkları İstatistikleri” gerçekleri yansıtmaktan çok
uzaktadır. İşyerlerinde kaza ve meslek hastalıklarına ait
bilgiler bir veri tabanında toplanmalı, meslek hastalıkları
polikliniği ve ana bilim dalı kurulmalı elde edilen bu bilgilerden ölçme ve değerlendirme amaçlı yararlanılmalıdır.

14. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde,
resmi makamların denetimlerinin önemli yeri bulunmaktadır. Ancak son yıllarda işyerlerinde denetim çok azalmıştır. Siyasi kaygılardan uzak olacak şekilde işyerlerinde
denetimler nicel ve nitel şekilde artırılmalıdır. Denetim
görevinin yerine getirilmemesi durumunda, sorumlu bakanların ve bakanlık görevlilerin yargılanmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Bakanlık, SGK tarafından yapılan incelemeler sonrası
hazırlanan iş kazaları ve meslek hastalıkları inceleme raporlarına ilişkin olarak kamuoyu ile sadece sayıları değil
kaza ve hastalıkların kök nedenlerine inilebilecek detaylı
analizleri de paylaşmalıdır.

15. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının asli görevlerinin yanında
aynı kurum içinde veya diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilmeleri, ek iş yükü ile uzmanlığın belirli bir yetkinlikle uygulanmasını ortadan kaldırıcı niteliktedir. İşyeri
Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarına başka görev verilmemelidir. Kamu işyerlerinde, iş güvenliği uzmanlığı yapanların ücretsiz görev yapması uygulamasına son verilmelidir.
16. Tüm çalışanlara hak ve sorumlulukları, İSİG ile ilgili sürekli olarak eğitim verilmeli, bu eğitimler, işverenin
süre ve içeriğe müdahalesi önlenecek tarzda gerçekleştirilmelidir.
Mesleki Eğitim Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Belgesi uygulamasının sadece ticareti yapılan birer uygulama halinden
çıkartılmalı mesleki eğitim ve yeterlilik sitemini işveren ve
kamu yükümlülüğü olarak gören bir sistem oluşturulmalıdır.
17. Eğitim ve öğretim müfredatı, ortaöğrenimden başlanarak sağlık ve güvenlik konusunu da içerecek şekilde
yeniden düzenlenmeli, bütün okullarda sağlık ve güvenlik
eğitimi yapılmalı; iş güvenliği uzmanı olunabilen mesleki
bölümlerin bulunduğu yükseköğretim kurumlarında işçi
sağlığı-güvenliğinin zorunlu ders olması ile yetinilmemeli,
üniversitelerin ilgili fakültelerinde İSİG ana bilim dalları
kurulmalıdır.
18. Çalışanlar ile işverenler arasında İSİG duyarlılığı ve bilincinin oluşması sağlıklı ve güvenli işyerinin oluşumu ile
paralellik taşımaktadır. Bunun için güvenlik kültürü, aile
kültürü, toplumsal işçi sağlığı kültürü bir arada oluşturulmalı ve özendirilmelidir.

20. Meslek hastalıklarının tespit edilmemesi halen bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışma yapmak ve işyerlerinde
hekim, uzman işbirliğinin daha etkin olmasını sağlamak
için TMMOB, TTB ortak çalışma yapmalıdır.
Meslek hastalıklarının önlenmesi için hekim, uzman işbirliği mekanizması oluşturulmalıdır.
Meslek hastalığı bildiriminde bulunan iş sağlığı profesyonellerinin ve tanı konulan çalışanın iş güvencesinin sağlanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından çalışma yapılmalıdır.
21. Dünyada ve ülkemizde ürkütücü boyutlara ulaşan çocuk emeği sömürüsü ortadan kaldırılmalı, çocuk işçiler
rehabilite edilerek, örgün eğitime yönlendirilmelidir.
22. AÇSHB Bakanlığı Aile ve Çalışma hayatına ilişkin bakanlıklar olarak ayrı ayrı yeniden yapılandırılmalıdır.
23. İşyerleri açılmadan önce işyerlerinde işçi sağılığı ve iş
güvenliğine uygun olması için işyerlerine açılma ruhsatı
veren yerel yönetimlerin, işyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliğine uygun olup olmadığını denetlemelidir. Yerel yönetimlere bu değerlendirmeyi yapacak kadrolar verilmelidir.
24. Mevzuatta yer alan Diğer Sağlık Personeli “DSP” unvanı “İşyeri Sağlık Personeli” olarak değiştirilmeli, bunun
yanında işyerlerinde aktif görev yürütecek hale getirilmelidir.
Kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olmanın sorumluluk ve bilinciyle, ülkemizde kanayan bir yara olan
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geliştirici ve iyileştirici
çalışmalara katkı vermeye hazır olduğumuzu, bu yöndeki
mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
bülten 258
aralık 2019

15

Etkinlik

KAYNAK TEKNOLOJİSİ XI. ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ
Odamız tarafından düzenlenen 11. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi, 15-16 Kasım 2019 tarihlerinde
Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM)’de gerçekleştirildi.
İki gün süren kongrenin açış konuşmaları Ankara Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender, Oda Başkanı Yunus Yener, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek ve Ankara
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir
tarafından yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener
açılışta şöyle konuştu:
“18 Şubesi, 97 il–ilçe temsilciliği, 100 bini aşan üyesi, 10
mesleki denetim bürosu, 121 farklı noktada eğitim yapan
eğitim merkezleri, 10 uygulamalı eğitim merkezi, mesleki
denetim, teknik ölçüm, bilirkişilik hizmetleri ve akredite
onaylanmış kuruluşları bulunan Odamız, üyelerimiz ve
sanayiyi kapsayacak çalışmalar yapmayı başlıca görevleri
arasında saymaktadır.
İki yılda bir ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz
kongre, kurultay, sempozyum etkinlikleri çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.
Bu kapsamda Odamız; uzmanlık alanlarımızla ilgili, işçi
sağlığı ve iş güvenliğinden uçak, havacılık, uzay, tesisat,
endüstri işletme, bakım ve kaynak mühendisliklerine,
kısaca sanayinin bütünü ve uzmanlık alanlarımızdaki mühendislik disiplinlerine yönelik bir dizi ulusal ölçekli kongre, kurultay, sempozyum etkinliği düzenlemektedir.
Bu etkinlikler, meslek alanlarımızın kamusal ve etik bir
çerçevede düzenlenmesini, mühendislik uygulamalarının
geliştirilmesini, nihai planda da ülkemizin sanayileşmesi,
kalkınması ve demokratikleşmesini amaçlamaktadır.
Kaynak teknolojisi alanında kurumsal kimliğe kavuşmuş
en kapsamlı platform olan Kaynak Kongrelerimiz de
1997 yılından beri bu çerçevede bir işleve sahiptir.
Kongremizin bugünlere ulaşmasında dünden bugüne
emeği, katkısı bulunan herkese içten teşekkürlerimizi
sunuyorum.
Bu kongre öncesinde, “XI. Kaynak Kongresine Giderken” etkinliği kapsamında 28 Eylül’de Bursa’da Kaynak
Eğitim ve Muayene Merkezimiz (KEMM) tarafından,
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“NDT Günleri” etkinliğini düzenlediğimizi de bu arada
belirtmek isterim.
Değerli katılımcılar, konunun uzmanları, genç mühendisler ve geleceğin kaynak mühendisi olacak sevgili öğrenci
arkadaşlarım,
Bildiğiniz üzere Kaynak Mühendisliği çok önemli ve vazgeçilmez meslek alanlarından biridir. Bu kapsamda bugün çeşitli teknolojik ipuçlarını alacağınız, işyerlerindeki
kaliteyi artıracak fikirlerle donanacağınız, görsel muayeneden, tahribatsız muayeneye kadar çeşitli konuları konuşacağınız bir kongreye geldiniz.
Kaynakta çatlak gibi önemli konulardan, malzeme seçimine, kaynaklı birleştirmelerde risk yönetimi ve risklerden nasıl kaçınacağımızın tekniklerine kadar çok detay
çalışmalar ilgimizi çekiyor ve bu kongreler, bu konulardaki tartışma ve bilgi paylaşımının rahatlıkla yapılabildiği
demokratik platformlardır.
Bu kongrede amacımız mühendisleri, muayene uzmanları ile işletmelerinde yıllarca kaynak teknikleri uygulayanlar
ve bu alanda eğitim veren insanları bir araya getirmektir.
Sektörün öncülerinin bilgilerinin aşırı özelleşmesinin ve
piyasalaşmasının önüne geçmeyi ve genç mühendislere,
gelecek kuşaklara gereksindikleri bilgi ve teknolojileri
olabildiğince hızlıca aktarmayı sağlamayı önemsiyoruz.
“Kaynak Teknolojileri Uygulamalarında Personel Eğitimi”
ile ilgili eksiklikleri yıllardır her kongremizde dile getirdik.
Bu eğitimleri ülkemizde çeşitli kurumlar verir oldular ve
bir nebze eksiklikler giderildi. Yine de bu alanda bir üst
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aşamada toplumsal fayda verecek uygulamalara gereksinim var. Hazırlıklarımız bu yönde devam etmektedir.
Son yıllarda üretim teknolojileri ve malzeme alanındaki
gelişmelere paralel olarak kaynak yöntemleri, tahribatsız
muayene yöntemleri ve kalite güvence gereklilikleri daha
önemli hale gelmiştir. Bu yöntemlerin doğru kullanımının
sağlanması için bu alanda çalışacak personelin eğitimi ve
belgelendirmesi önemli bir gerekliliktir.
Bu noktada öncelikle, tahribatsız muayenenin önemli bir
toplumsal denetim mekanizması olduğunu belirtmek istiyorum. Bu mekanizma, imalattan işletme sürecine kadar
birçok aşamada devreye girmekte ve güvenli bir sürecin
oluşmasını sağlamaktadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak eğitim merkezimiz tarafından verilen belgelerin ulusal ve uluslararası
tanınırlığı ve hizmetin niteliğinin yükseltilmesi için sektöre destek veriyor ve gelişmesi için önemli adımlar atmaya
çalışıyoruz. Kaynak sektöründeki ara teknik personelin
belgelendirilmesine yönelik çalışmalar da Odamızca yapılmaktadır.
Tahribatsız muayenenin yaygınlaşması, iyi kalitede, ulaşılabilir ve vazgeçilmez olması için işbirliklerine devam ediyoruz. Bugün burada bulunan birçok kurumun temsilcilerine, ortak çalışmalara başladığımız için ayrıca teşekkür
ediyorum.
Odamız kaynak teknikleriyle ilgili mühendis ve ara teknik personel eğitimi ve belgelendirilmesine büyük önem
vermektedir. Düzenlenen kongrelerin yanı sıra bu alanda
ciddi çalışmalarda bulunan Odamız, özellikle eğitim ve
belgelendirme konusunda önemli bir altyapıya sahiptir.
Bu altyapı özellikle bu çalışma dönemimizde daha da güçlendirilmektedir.
Bu kapsamda, farklı konulardaki uygulamalı eğitim merkezlerimize 4 Mayıs 2019 tarihinde Bursa’da açılışını yaptığımız Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’ni (KEMM)
ekledik. Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’mizin akredite çalışmaları başlıca üç alanda; eğitim, denetim ve belgelendirme konuları üzerinedir. Nisan ayında yayımlanan
KEMM Kataloğunda ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.
Kuşkusuz gelişen teknoloji, standartlar ve oluşan yeni gereksinimler doğrultusunda çalışmalarımız geliştirilmeye
açıktır.
Odamız bu konudaki olanaklarını ve birikimini kaynak

teknolojisi alanında hizmet sunan tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya hazırdır. İlgili tüm kurum ve kuruluşların
bu çabalara destek vermesi ve işbirliğine açık olmaları
gerektiğine inanıyoruz.
Kongreyi Ankara’nın bir sanayi bölgesinde yapıyoruz. Fakat sanayicilerimizin ve meslektaşlarımızın yakından bildiği üzere sanayide durum iç açıcı değildir.
Ülkemizin bugün kimsenin iyimser olamadığı bir süreç
içinde olduğunu sanırım hepimiz biliyoruz. Sanayi sektörleri sıkıntıyı bizzat yaşıyor. Büyük borçlar, yüksek döviz
kurları, yüksek enflasyon, büyük sosyal yaralara yol açan
işsizlik bir yanda, kayırmacı ekonomi politikaları diğer
yanda; ülkemizi, sanayimizi, meslektaşlarımızı ve halkımızı zorlayan bir toplu durum söz konusudur.
Sanayimizdeki hâkim yapının % 98 ile küçük ve orta boy
işletme-KOBİ ölçeğinde olduğu gözetildiğinde, firmaların
ayakta kalabilme mücadelesi sanayideki tahribatla birlikte
güçleşmektedir.
Diğer yandan sanayi üretiminde gerileme olduğu, net ithalatçı konumda olduğumuz ve nitelikli personel yetersizliği görülebilmektedir. Bu durum mühendis istihdamının mutlaka olması gereken sanayiler için kabullenilecek
bir tablo sunmamaktadır.
Bu duruma karşı mühendisliğin korunması ve geliştirilmesi, sanayinin güçlendirilmesi ve geleceğinin oluşturulması
anlamına da gelecektir. Kaynak mühendisliği ve uygulamalarının geliştirilmesini de bu kapsamda değerlendiriyor
ve önemsiyoruz.
Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkması için doğru yatırımlar yapılmalı, serbestleştirme ve özelleştirmeler durdurulmalı, ithalat politikaları gözden geçirilmeli,
yerli yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı, katma değeri
yüksek ileri teknoloji isteyen alanlarda yapılacak yatırımlar desteklenmelidir.
Kamusal üretim-hizmet, denetim ve planlama, yeniden
saygın bir konuma sahip olmalıdır. Sanayinin fason yapısı
değiştirilmeli; yerli girdi oranını artıran, kredi mekanizmalarını kayırmacılıktan arındırarak KOBİ’lere yönelik
olarak yaygınlaştıran, istihdamı ön plana çıkaran, bölgesel
eşitsizliklerin üzerine giden bir strateji yürürlüğe girmelidir.
Eksenine refahı, sosyal devlet ve sosyal adalet anlayışını,
hukukun üstünlüğünü oturtan, öz kaynak ve birikimleribülten 258
aralık 2019
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mize, mühendislik disiplinlerine, bilim-teknoloji politikalarına ve tam istihdama dayalı bir sanayileşme ve kalkınma planı yaklaşımı benimsenmelidir. Bu adımları atmadan
sanayileşen, kalkınan bir ülke örneği yoktur.
Konuşmamı tamamlarken kongre ve serginin gerçekleşmesine katkıda bulunan kurum, kuruluş ve firmalara, ASO Başkanına, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi
Yönetimine, panel ve oturumlarda bildiri sunacak değerli konuşmacılara, delege ve izleyiciler ile etkinliğin
gerçekleşmesini sağlayan düzenleme, danışma, yürütme
kurullarına, Ankara Şube Başkanı, Yönetim Kurulu, Şube
çalışanları ve kongre sekreterlerine, Oda Yönetim Kurulu adına içtenlikle teşekkür ediyor; kongre ve sergimizin
başarılı, verimli geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz açılışta şöyle konuştu:
“Kongrenin düzenlenmesinde emekleri bulunan Danışma, Düzenleme, Yürütme Kurullarımıza, Makina Mühendisleri Odamızın Ankara Şube ve Oda merkez yöneticilerine, kongre sekreterleri ve Oda çalışanlarımız ile
görüşlerini bizlerle paylaşacak uzmanlar ve bilim insanlarına teşekkür ediyorum.
Kaynak teknolojileri alanındaki yeni gelişme ve yaklaşımlar ile bu alanda üretilen bilgi ve teknolojileri paylaşma
amacıyla 22 yıl önce düzenlemeye başladığımız Kaynak
Teknolojisi Kongreleri, oluşturduğu bilgi birikimi ile sektörün en önemli bilimsel-teknik platformlarından biri haline gelmiştir.
Teknolojik gelişmelerin giderek hızlanması, sanayinin ve
her teknik alanın özgül gereksinimleri, bu gibi bilimsel
kongre ve sergilerin önemini daha da artırmaktadır. Konunun farklı alanlardaki uzmanlarını ve uygulayıcılarını bir
araya getirerek bilgi ve tekniğin yaygınlaşmasını, ihtisaslaşmasını ve toplumsallaşmasını sağlayan Odalarımızın bu
önemli çabalarını kutluyorum.
Ülkemizdeki mühendis, mimar, şehir plancılarının 550 bininden fazlasının meslek örgütü olan Birliğimiz TMMOB,
meslektaşlarımızın mesleki, ekonomik, sosyal, kültürel
alanlardaki gelişimleri kadar, mesleki birikimlerini toplum
yararına kullanmalarını sağlamayı da amaç edinmiştir. Bu
nedenle meslek alanlarımızla ilgili tüm konularla yakından
ilgilenerek, ülkemiz, sanayimiz ve halkın çıkarlarının bütünü doğrultusunda görüş oluşturmaya çabalıyoruz.

18

bülten 258
aralık 2019

Fakat halkın çıkarını, ülke çıkarlarını, kalkınmayı ve kesintisiz sanayileşmeyi esas alan bu anlayışımız çoğu zaman
rant çevrelerinin ve siyasi iktidarların hoşuna gitmiyor.
Rant için, para için, yandaşlara imtiyaz sağlamak için üretim potansiyellerimizi, şehirlerimizi, doğamızı, tarihimizi
yani ortak geleceğimizi yok sayan anlayışla uyuşmamız
tabii ki mümkün değildir.
Kamusal kaynaklarla kurulmuş büyük sanayi kuruluşlarını
özelleştirenlerle, ortak zenginliklerimizi satanlarla uyuşmamız mümkün değildir.
Derelerimizi, kıyılarımızı, meralarımızı yapılaşmaya açıp
doğayı tahrip edip yağmalayanlarla uyuşmamız mümkün
değildir.
Şehirleri biçimsiz gökdelenlerle, kaçak yapılarla dolduranlarla, parklarımızı, bahçelerimizi, depremlerde toplanılacak alanları AVM’lere, iş merkezlerine dönüştürenlerle uyuşmamız mümkün değildir.
Tarihi yapılarımızı, ortak kültürel mirasımızı ortadan kaldıranlarla uyuşmamız mümkün değildir.
TMMOB olarak bizler yıllardır açtığımız davalarla, yaptığımız kongre ve sempozyumlarla, hazırladığımız raporlarla bu yağma düzenini durdurabilmek, kamusal değerlerimiz ile ortak geleceğimizi savunmak ve kazanmak için
büyük mücadeleler verdik. İktidar sahipleri aksini istiyor
diye doğruları savunmaktan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.
Konuşmamın başlangıcında dile getirdiğim gibi teknoloji geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak bir hızla gelişip
yaygınlaşıyor. Her geçen gün yeni teknolojik atılımlar
sadece teknoloji kullanımının yoğunluğunu artırmıyor;
geleneksel üretim tekniklerinin egemen oluğu alanları da
teknolojiyle buluşturup dönüştürüyor.
İletişimden haberleşmeye, ulaşımdan lojistiğe, sanayiye,
enerjiye kadar pek çok alan, yeni teknolojik gelişmelerle
sürekli olarak yeniden yapılandırılıyor. Pek çok sektörde
farklı kullanımları olan kaynak teknolojileri de bu hızlı değişimin en önemli unsurlarından biridir.
Tasarımdan imalata, bakım ve montaja kadar birçok
alanda çalışan işletmelerin yaygın olarak kullandığı kaynak
teknolojileri, sanayileşme gereksinimlerine paralel olarak
gelişim göstermektedir. Endüstri 4.0 uygulamalarının
kaynak teknolojileri ile entegrasyonu ve robotik uygulamaların yaygınlaşması sektörü yeni bir boyuta taşımak-
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tadır. Üretim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte
kontrol yöntemleri, kalite güvence sistemleri, eğitim ve
belgelendirme konularında da yenilikler söz konusudur.
Biliyoruz ki, yaşanan her teknolojik gelişme, o teknolojiye sahip olup kullananlarla kullanmayanlar ve sahip olanlar ile bağımlı olanlar arasındaki üretim ve gelişme hızını
daha da artırmaktadır.
Gönül isterdi ki, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin, inovasyonun ve teknoloji yoğun üretimin desteklenmesi ülkemizin asli ekonomik önceliği olsaydı. Ne yazık ki, siyasi
iktidar teknolojiye değil, arsalara yatırım yapıyor; inşaat
ve enerji sektörlerindeki az sayıdaki şirketleri kollamakla
meşgul oluyor. Dolayısıyla bizim gibi teknoloji bağımlılığı
olan ülkelerde, uluslararası alandaki yeni gelişmeleri takip
etmek ve teknik gelişmelere uygunluğu sağlamak son derece önem kazanıyor.
Diğer yandan uluslararası gereklilikler de kaynak alanında
nitelikli personel istihdamını ve gelişmiş kaynak mühendisliği uygulamalarını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda
kaynak tekniği alanında çalışan mühendis ve ara teknik
personelin eğitimi ve belgelendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Bununla birlikte teknolojinin iki aşamalı bir süreç olduğunu gözetmek gerekir. Teknolojiyi geliştirmek kadar,
geliştirilen teknolojiyi kullanmak da o sürecin parçasıdır.
Bunun da üretim, denetim, kontrol yöntemleri, kalite güvence sistemleri, eğitim, denetim, akreditasyon ve belgelendirme gibi pek çok aşaması bulunmaktadır.
22 yıldır gerçekleştirdiğimiz kongrelerde özellikle kaynak
teknolojilerinin kullanımındaki standartların geliştirilmesi
yolunda önemli adımlar attık. Bu kongrelerde ortaya çıkan bilimsel-teknik veriler ışığında üretim, kontrol, kalite
standartlarını oluşturduk ve eğitim, belgelendirme, denetim gibi alanlarda da gerekli mevzuatlarımızı hazırladık.
Ulusal düzeyde yeterli teknik altyapı ve hukuki düzenlemenin olmadığı bir alanda benim de üyesi olmaktan
gurur duyduğum Makina Mühendisleri Odamızın bu eksikliği doldurmaya yönelik cesur mesleki girişimlerini çok
değerli buluyor, kutluyor ve kesintisizce sürdürülmesini
diliyorum.
Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Yıllarca uygulanan rant temelli politikalar nedeniyle üretimi, yatırımı, sanayileşmeyi, bilimi, teknolojiyi,

mühendisi ve insanı ikincilleştiren bir ekonomik yapı
oluşmuştur. Bugün yaşadığımız yüksek enflasyon, yüksek döviz kurları, aşırı borçluluk, kronik işsizlik ve sürekli
zamlar, yanlış ekonomik tercihlerin sonucudur. Bu durumun acı toplumsal sonuçları arasında İstanbul ve Antalya’daki toplu çaresizlik intiharları da bulunmaktadır.
Bu noktada gerek duyduğumuz şey toplumsal kalkınmadır. Bunun için stratejik ön görüyle tüm alanlarda ve tüm
sektörlerde uzun erimli ulusal-toplumsal çıkarları esas
alan politikalar gerekmektedir.
Bilim ve teknolojide yetkinleşmeli; bunu ülke ölçeğinde
refah sağlayıcı toplumsal ekonomik faydaya dönüştürmeli
ve bu amaçla kapsamlı bir ulusal strateji belirlenmelidir.
Yaklaşık olarak son 35 yıldır özelleştirme, serbestleştirme, kuralsızlaştırma, finans ve rant uygulamalarıyla tahrip
edilen ekonomik ve sosyal yapı, kamusal bir anlayışla yeniden ayağa kaldırılmalıdır.
Doğaya ve insan yaşamına saygı gösteren bir yaklaşımla
üretim, sanayileşme, kalkınma tam istihdam ve toplumsal
refah perspektifi benimsenmelidir.
Topraklarımız, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, mühendislerimiz ve emekçilerimiz az sayıdaki türedi için değil,
ülkemizin, toplumumuzun gelişmesi için seferber edilmelidir.
Bizler TMMOB olarak 70’li yıllardan beri sahip olduğumuz bilimsel-teknik aklı, sömürgenlerin değil halkın çıkarları için kullanmanın mücadelesini verdik, veriyoruz.
Bugün burada bizi bir araya getiren de, bilimsel-teknik
alandaki gelişmeler ile birikimlerimizi paylaşmak ve toplum yararına kullanabilmektir.
Bu anlayışla kongremizin hepimiz adına verimli geçmesini
diliyor; TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve
dostlukla selamlıyorum. Teşekkür ederim.”

MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Sadettin Özkalender açış konuşmasında şunları
söyledi:
“Sizleri Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve şahsım adına sevgi, saygı ve dostlukla
selamlıyorum.
Şubemiz yürütücülüğünde gerçekleştirilen, sektördeki
teknolojik gelişmelerin yanı sıra sorunların ve olası çözüm önerilerinin paylaşılacağı Kaynak Teknolojisi 11.
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Ulusal Kongre ve Sergisine hoş geldiniz. Siz değerli mühendislerin, bilim insanlarının, delegelerin, katılımcıların,
kurum ve kuruluşların desteği bizler için çok önemli.
Odamız; meslek ve uzmanlık alanlarımızla ilgili gelişmeleri
tartışmaya açmak, görüş ve önerilerimizi yetkililere iletmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve ilgili taraflarla birlikte
çözüm önerileri üretmek amacıyla çok sayıda etkinlik düzenlemektedir. 1997 yılında ilkini düzenlediğimiz Kaynak
Teknolojisi Kongresi de, ülkemiz ve sanayimiz açısından
çok önemli yere sahip olan bu etkinliklerimizden biridir.
Öncelikle, kurultaylarımızı var eden, çalışmalarını büyük
bir özveri ve kararlılıkla sürdüren Düzenleme, Yürütme
ve Danışmanlar Kurulu üyelerimiz ile Oda emekçisi arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.
Odamız, ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli
iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi amacıyla
birçok alanda eğitimler düzenlemekte, belgelendirme
yapmaktadır. Kaynak Teknolojisi Kongresi aracılığıyla
ise, bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve
geliştirilmesine yardımcı olan tarafların aynı platformda
buluşması hedeflenmiştir. Tasarım, imalat, bakım, montaj gibi alanlarda çalışan birçok firma tarafından çok geniş
bir alanda kullanılan kaynak teknolojisi, ülkemizin sanayileşmesi ile paralel bir hızda artmıştır. Üretim teknolojisindeki ilerlemelerin yanı sıra koruyucu bakım, kontrol
yöntemleri, kalite güvence sistemleri, eğitim ve belgelendirme konularında da yeniliklerle karşılaşılmaktadır.
Artık kaynak teknolojisi, gelişen sanayimize önemli girdiler sağlayan alanların başında gelmektedir. Uluslararası
boyutun önemli ölçüde gelişmesi, kaynak tekniği alanında
çalışan mühendisten ara teknik personele, nitelikli personel istihdamını ve gelişkin kaynak mühendisliği uygulamalarını zorunlu kılmaktadır. Bu anlamıyla, kaynak tekniği
alanında çalışan personelin eğitimi ve belgelendirilmesi
büyük önem taşımaktadır.
İmalata yönelik prosesler arasında bulunan ve çoğunlukla
da özel proses kategorisinde yer alan kaynaklı imalat süreçleri, her yönü ile üzerinde titizlikle durulması gereken
işlemler arasında yer almaktadır. Kaynak işlemleri uygun
yapılmadığında hemen fark edilemeyen ancak yüksek
maliyetli sonuçlar doğuran proseslerdir. Uygun olmayan
kaynak işlemleri doğrudan verimliliği düşürmekte, maliyetleri artırmakta, tehlike potansiyeli olan, yüksek risk
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içeren ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle, kaynak teknolojilerine her zaman yakından bakılması, kaynaklı imalat süreçlerinin kontrol altına alınması gerekmektedir.
Son yıllarda demiryollarında artan kazalar hepimizi derinden üzmüştür. Demiryolu taşımacılığı can ve mal güvenliği açısından oldukça yüksek bir öneme sahiptir. Demiryolu taşımacılığında güvenliğin sağlanmasında en önemli
noktalardan biri güvenli demiryolu araçları üretilmesinin
sağlanmasıdır.
Demiryolu araç gövdelerinin kaynaklı yapılar olduğu düşünüldüğünde, kaynaklı imalatın bu alanda da denetim
altında tutulması gereği ortaya çıkmaktadır.
Ülkemiz aktif bir deprem kuşağında yer almaktadır. Yakın zamanda İstanbul’da yaşanan deprem, konunun her
yönüyle ele alınması gerekliliğini bir kez daha göstermiştir. Özellikle çelik üretiminde önemli bir yere sahip
olan Ülkemizde, deprem konusu Kaynak teknolojilerini
ilgilendiren boyutlarıyla da irdelenip tartışılmalıdır. Kuşkusuz ki demir ve çelik aynı zamanda kaynak demektir.
Kaynak teknolojilerinin bu alanlardaki öneminin daha da
artacağı açıktır.
Özellikle son dönemde kullanımı artan robotik uygulamalar, mekanize kaynak uygulamaları, hata oranını azaltıcı önlemler verim artırmada etkili uygulamaların başında
gelmektedir.
Endüstri 4.0 uygulamalarının devreye alınarak kendi içinde uyumlu bir hat tasarımı, teknoloji ve iletişimin süratle
geliştiği bu dönemde üretimin ve yatırımın geleceğe taşınmasında büyük rol oynamaktadır.
Tüm dünyada geniş bir biçimde ele alınarak tartışılmaya
başlanan Endüstri 4.0’ın üretimde verimlilik, hız, maliyet,
karlılık, yatırım, büyüme, istihdam, iletişim, eğitim, giri-
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şimcilik, inovasyon gibi birçok konuda geniş bir etki alanı
yaratacağı tartışılmaz. Geleceğe ilişkin girişimlerin, üretimin, pazarlamanın, iletişimin, iş ve çalışma alanlarının ve
hatta mesleklerinin yeterli şekilde tartışılıp değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu konuda yeterli teşvik ve uygulamaya da ihtiyaç vardır. Ülkemizi teknoloji pazarı olmaktan çıkarıp, küresel
rekabet içerisinde başarı elde edebilmemiz için yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesinde gerekli
desteğin oluşturulması elzemdir.
Özellikle kaynak teknolojisi uygulamalarında Ar-Ge, inovasyon, standardizasyon anlayışının oluşturulması, artık
bir zorunluluk arz etmektedir.
Kurulduğu yıldan bu yana Odamız içinde kaynak teknolojisi konusunda önemli birikimler oluşmuştur. Konuyla
ilgili, üniversite ve sanayi kuruluşlarında görev yapan uzmanlarla yakın ilişkilerde bulunulmuş; 1988-89 yıllarında
iki kez MMO ve TÜV Stuttgart işbirliği ile Almanya’da
480 saatlik “Kaynak Uzman Mühendisliği” eğitimi gerçekleştirilmiştir. ODTÜ’de kurulan “Kaynak Teknolojisi
ve Tahribatsız Muayene Merkezi” ile ortak birçok çalışma yürütülmüştür.
1994 yılında Odamız bünyesinde bir Kaynak Komisyonu
oluşturulmuş ve bu komisyon; kaynak konusunda çalışan,
konuya ilgi duyan herkesi tek çatı altında toplayacak bir
kongreyi, kurulduğu andan itibaren gündemine almıştır.
Tüm bu birikimlerin sonucunda, 1997 yılından bu yana
gerçekleştirdiğimiz on kongremizde, bu zamana kadar
toplam 270 bildiri sunulmuş ve 4 bini aşkın katılımcıya
ulaşılmıştır.
Yine, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizde; Kaynak Teknolojisi Alanındaki Yenilikler, Yeni Uygulamalar, Malzemelerin Kaynak Edilmesi ile ilgili Gelişmeler, Kaynaklı Yapıların Tasarımı, İmalatı, Bakım ve
Onarımı, Kaynak Personelinin Eğitimi, Belgelendirilmesi
ve Yeniden Belgelendirme ile ilgili Yürütülen Çalışmalar,
Kaynaklı Parçaların Tahribatlı/Tahribatsız Muayenesi, İş
Güvenliği ve İş Sağlığı, Tehlike Değerlendirmesi, İmalat
Alanına Özel Kalite Güvence Uygulamaları/Yaklaşımları, Kaynak Mühendisliği, Toplumsal Kullanımına Yönelik
Uygulamalar, Kalite ve Bakım gibi birçok konuda verimli
tartışmalar yürütülmüş, sonuç bildirileri sektörle ilgili kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere tüm kamuoyunun
bilgisine sunulmuştur.

İki gün boyunca sürecek bu yıl ki kongremizin ana teması ise, ülkemizin endüstriyel yapılanma süreci ve gelişim
alanları göz önüne alınarak dört başlık altında toplanmıştır. “Kaynak Teknolojisindeki Gelişmeler, Enerji Üretim
Sektöründe Koruyucu Bakım ve Kontrol Uygulamaları,
Ağır Çelik Yapılarda Koruyucu Bakım ve Kontrol Uygulamaları, Endüstri 4.0 ve Kaynak Teknolojileri Uygulamaları” olarak belirlenen ana temalar ışığında yeni teknolojik
gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı oluşturulması hedeflenmektedir. Sözünü ettiğim bu amaçlar doğrultusunda; konunun
uzmanları ve akademisyenler tarafından hazırlanan 30
bildiri, kongre kapsamında düzenlenen 7 oturumda katılımcılara sunulacaktır.
Ayrıca Kongremizin bu yıl ki sergisine sektörün önde gelen 19 firması katılım sağlamış bulunmaktadır.
Kongremize sunulacak bildiriler ve yürütülecek tartışmalar, Kongre Kurullarımız tarafından özenle değerlendirilip
sonuç bildirisine dönüştürülerek, sektörle ilgili kurum ve
kuruluşlar başta olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Ankara Şube
yürütücülüğünde gerçekleştirilen Kaynak Teknolojisi XI.
Ulusal Kongre ve Sergisinin düzenlenmesinde emeği geçen Düzenleme, Danışmanlar, Yürütme Kurulu üyelerine, bildiri sunacak konuşmacılara, Oturum başkanlarına,
Ankara Büyükşehir, Çankaya, Yenimahalle Belediyeleri,
Ankara Sanayi Odası ve Ostim Sanayici İş İnsanları Derneği başta olmak üzere destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara, Oda ve Şube Yönetim Kurulu üyelerine, Kurultay Sekretaryasına, Şube çalışanı arkadaşlarıma, Öğrenci
kardeşlerime ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor,
sizlerin katkılarıyla verimli bir kongre geçireceğimize
olan inancımı bir kez daha paylaşmak istiyorum.
“Bilim aklın şiiridir; şiir de yüreğin bilimidir”
der, Maksim Gorki
En çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, bilimin ve sanatın yol gösterici ışığıyla hepinizi tekrar selamlıyorum.
Hoş geldiniz.”
İki gün süren kongrenin son oturumunda hazırlanan sonuç bildirisi, kamuoyuna ayrıca açıklanacaktır.
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ÖLÇÜMBİLİM SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
İzmir Şubemiz tarafından düzenlenen Ölçümbilim Sempozyumu ve Sergisi 20-22 Kasım 2019 tarihlerinde
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu’nda gerçekleştirildi.
Açılış etkinliğinde ilk olarak MMO İzmir Şubesi Ritim
Topluluğu sahne aldı. Sonrasında etkinlik İzmir Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener’in açış konuşmaları ile devam etti. Ardından, açılış kurdelesi kesilerek sempozyuma paralel olarak
düzenlenen serginin açılışı gerçekleştirildi.

İzmir Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin’in Açış
Konuşması:
“Ölçümün bilimsel yöntemler ile uygulanması olan “Metroloji”, kısaca “ölçümbilim”, günümüz dünyasının önemli
vazgeçilmezlerinden olup, fiilen yaşantımızın her alanında son derece önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde, ölçümbilimin halka inen boyutta hayata yansımasını,
ticaret ve endüstriyel üretimden, tüketicinin korunması,
enerji, çevre, sağlık, güvenlik, bilişim, telekomünikasyon
ve ulaşım alanlarına kadar geniş bir yelpazede görebiliriz. Ölçümbilim, tüm disiplinlerdeki temel araştırma ve
inovasyon çalışmaları için anahtar olan, destekleyici bir
teknolojidir. Doğru ve güvenilir ölçüm, endüstri, bilim,
politika gibi günlük yaşamın tüm alanlarında gereklidir.
Ülkemizin en önemli meslek örgütlerinden biri olan Odamız, ölçümbilim alanında düzenlediği etkinlikler ve yaptığı faaliyetlerle önemli bir görevi yerine getirmektedir.
Bu alandaki değişimleri, gelişmeleri, teknik-yasal düzenlemeleri ve sektörel sorunları, MMO İzmir Şubesi olarak,
“#ne değişti” ana temasıyla dokuzuncu kez düzenlediğimiz ve üç gün sürecek olan Ölçümbilim Sempozyumu ile
tartıştırmayı amaçlıyoruz. Sempozyumumuzun, ölçümbilim alanındaki konuların derinlemesine tartışılmasına
olanak sağlayacağına inanıyoruz. Ölçümbilimin temeli
olan birimlerden kilogram, amper, kelvin ve mol birimlerinin tanımlarındaki değişiklikler ve tüm temel birimlerin,
doğanın sabitleri ile tanımlanması göz önünde bulundurularak Sempozyumun ana temasını #nedeğişti olarak
belirledik. Sempozyumda, izlenebilirliğin temel sabitler
ile sağlanmasının avantajı, tüm dünyanın kullandığı ‘tüm
zamanlarda, herkes için’ sloganı ile ne anlatılmak istendiği
detaylandırılarak, günümüz dünyasına ve ülkemize yansımaları tartışılacak.
Sempozyum kapsamında, “Yasal Metroloji”, “Akreditasyon Uygulamaları ve Sorunlar”, “Bilim, Savunma, Sağlık
İçin Metrolojinin Etkinleştirici Rolü”, “Sıcaklık Ölçümle-
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ri”, “Elektriksel Ölçümler”, “Mekanik Ölçümler” gibi konularda 17 oturumda 56 bildiri, 11 poster bildiri sunumu
gerçekleştirilmesi planlanırken, sempozyum paralelinde
düzenlenecek sergide yer alacak 21 kurum ve kuruluş,
ölçümbilim alanında ürün, hizmet ve çalışmalarını katılımcılarla paylaşma imkânı bulacak.
Etkinliğimizde ilk gün UME Eski Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Uğur’un sunacağı “SI Birimlerinde Ne Değişti?” konulu konferans ile başlayacak ve ardından düzenlenecek
panelde “SI Birimlerindeki Değişimin Yaşam ve Bilimsel
Çalışmalara Etkileri” konusu uzmanlarınca ele alınıp masaya yatırılacak. Yine ilk gün son oturumda UME’den
Uğur Akkaya “Ne Kadar Metroloji” başlıklı söyleşisinde
metrolojinin hayatımızdaki yerine dair paylaşımda bulunacak.
Sempozyumun ikinci günü gerçekleştirilecek çeşitli bildiri
sunumlarının yanında Doç. Dr. Tanfer Yandayan tarafından düzenlenecek çalıştayda ‘Takım Tezgâhları Metrolojisi’ konusu ele alınacak. Etkinliğimiz, üçüncü gün gerçekleşecek olan sekiz ayrı oturumda yapılacak sunumların
ardından sona erecek.
Ayrıca üç gün boyunca sergi alanımızda Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde yer alan ve koleksiyoner Yüksek Mimar A. Naim Arnas’ın kültür hayatımıza armağan
ettiği farklı dönemlere ait 4 bin 500 terazi, ağırlık ve ölçü
aletinden oluşan ‘Kantarın Topuzu’ Sergisi’nin bir kısmı
da yer alacak. Ölçümbilim alanına ilgi duyan, bu alanda
faaliyet gösteren tüm kesimlerin üç gün boyunca bir arada olacağı sempozyumumuza ve sergimize ilgi gösteren
sizlere, etkinliğimizin hazırlanmasında emeği geçen Yürütme ve Düzenleme Kurulu üyelerimize, Şubemiz çalışanlarına ve desteklerini esirgemeyen Oda Yönetimimize
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teşekkürlerimizi sunuyor, sempozyumumuzun hepimiz
için verimli geçen bir etkinlik olmasını diliyorum.”

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in
açış konuşması:
“Yalnızca örgütlü üyelerinden aldığı güç ile bilimi odak
noktasına alarak çalışmalarını sürdüren Odamız, çağdaş,
demokratik, üreten, sanayileşen bir Türkiye yaratılmasına katkıda bulunacak çalışmalar gerçekleştirmeyi ana ilke
edinmiştir.
18 Şubesi, 97 il–ilçe temsilciliği, 100 bini aşan üyesi, 10
mesleki denetim bürosu, 121 farklı noktada eğitim yapan
eğitim merkezleri, 10 uygulamalı eğitim merkezi, mesleki
denetim, teknik ölçüm, bilirkişilik hizmetleri ve akredite
onaylanmış kuruluşları bulunan Odamız, üyelerimiz ve
sanayiyi kapsayacak çalışmalar yapmayı başlıca görevleri
arasında saymaktadır.
Odamız taşıdığı toplumsal sorumluluk gereği her çalışma
döneminde enerjiden tesisata, işçi sağlığı ve iş güvenliğinden, uçak, havacılık, uzay, kaynak, endüstri mühendisliğine ve sanayiye varan, uzmanlık alanlarımızla ilgili bir dizi
kongre, kurultay, sempozyum etkinliği düzenlemektedir.
Şimdi de Ölçümbilim alanında çalışan mühendisler, bilim
insanları ve sanayiciler olarak bilgi alışverişinde bulunmak
ve son bilimsel gelişmeler ile teknolojik gelişmeleri izlemek amacı ile İzmir Şubemizin düzenlediği Ölçümbilim
Sempozyumunda bir araya geldik.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Ölçümbilim konusunda toplumun bilincini artırmak, bilim ve teknoloji
alanında daha etkin olmak amacıyla Ölçümbilim Kongrelerini 1995-2013 yılları arasında, ikişer yıl aralıklar ile
periyodik olarak sekiz kez düzenlemiş ve bu alandaki
öncülüğünü pekiştirmiştir. Bu kongrelerde; ölçümbilim ile ilgili, eğitim, sağlık, ticaret, gıda, kimya, makine,
elektrik-elektronik ve çevre konularındaki izlenebilirlik,
akreditasyon, ulusal ve uluslararası ilişkiler, teknik/yasal
düzenlemeler ve sektörel sorunların yanı sıra, toplumun
tüm kademelerini ilgilendiren ölçümbilim konularının derinlemesine tartışılmasına olanak sağlamıştır.
Odamız uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm dallarda olduğu
gibi, birçok sektörle ilişkisi bulunan Ölçümbilim alanında
da ciddi çabalar sarf etmektedir. Bu alanda konunun tüm
taraflarını bir araya getiren birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bu platformlarda dile getirilen görüşler ve tartışmalar, sürecin gelişimine olumlu katkı sağlamış ve Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK 1999 yılında çıkarılan bir
yasa ile oluşturulmuştur.

Ancak gelinen noktada alınan yol yetersizdir. İzlenebilirlik konusunda kurumumuz TÜBİTAK UME’nin öncü
ve değerli çalışmaları vardır. Ancak medikal alanda hala
eksiklikler mevcuttur. Ülkemizde nitelikli işgücü ve eğitim eksikliği, özel alanlarda kalibrasyon, test, muayene,
belgelendirme ve akreditasyon konusunda hala ciddi
eksiklikler bulunmaktadır. Akredite kalibrasyon laboratuvarları tarafından üretilen belgelerin değerleri sürekli
düşmektedir. Laboratuvarlarımız yurt dışından satın
alınan referans sistemler ile hizmet vermek zorunda
kalmaktadır. Üreticilerimiz uygunluk değerlendirme faaliyetlerini çok yüksek bedellerde AB test ve belgelendirme kuruluşlarına yaptırmak zorunda kalmakta ve bu
alandaki mühendislik hizmetleri hala yurt dışından satın
alınmaktadır. Sanayicilerimiz üretimde çok önemli bir
alt yapı hizmeti olan ölçüm ve kalibrasyon işlerine yeteri kadar önem vermemekte, ayrıca bu konuda da bilgili
personel bulmakta zorlanmaktadır. Odamız çalışmaları
bu nedenle önemlidir ve ülkemizin kazanç hanesinde yer
almaktadır.
1998 yılından bu yana sürdürdüğümüz eğitim ve belgelendirme çalışmalarının ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve
hizmetin niteliğinin yükseltilmesi için kurduğumuz Personel Belgelendirme Kuruluşu 2007’de TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Odamız uygunluk değerlendirme
alanında da somut adımlar atmış akredite olan Asansör
Kontrol Merkezimiz Onaylanmış Kuruluş faaliyetlerini
sürdürmektedir.
TÜRKAK tarafından akredite edilen A Tipi muayene
Kuruluşumuz; işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik olarak
“Basınçlı Kaplar ve Kaldırma İletme Makinalarının Periyodik Kontrolleri İle Teknik Ölçüm ve Analiz Hizmetleri”
vermektedir. Çevre laboratuvarımız; emisyon, partikül,
gürültü ve iş hijyeni ölçümleri konusunda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve bakanlıklarca yetkilendirilmiş
olarak ülke sanayisine hizmet üretmektedir.
İzmir’de bulunan Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji
Eğitim Merkezi’miz ile 1998 yılından bu yana bölgedeki
sanayi kuruluşlarına hizmet veriyoruz. Kalibrasyon Merkezimizde elektrik, basınç, kütle-terazi, boyut, hacim,
tork, sıcaklık ve hava hızı ölçüm ve kalibrasyon hizmetlerinin yanı sıra çeşitli konularda uygulamalı eğitimler
de gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ülkemizin son yıllarda
giderek artan rüzgar enerjisi çalışmalarında ortaya çıkan
ölçüm ihtiyacını, ilgili uluslararası standartlara uygun olarak Akredite olan merkezimiz karşılamaktadır. Rüzgar
Enerjisi alanında uzman ekibimiz, Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kontrolü ve Meteorolojik Ölçüm Veri Analizi hizbülten 258
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metlerini, uluslararası izlenebilir nitelikte akredite olarak
verebilen tek ulusal akredite deney kurumudur.
Odamız uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında
ISO 17020, 17021, 17024, 17025 ve 17065 standartlarından akredite olan muayene, belgelendirme, eğitim,
test ve kalibrasyon alanlarında ülkemize hizmet üreten
ana aktörlerden biri olma görevini sürdürmeye devam
edecektir.
Kısaca, Türkiye kalite altyapısının en önemli başlıklarından biri olan metroloji alanında hem endüstriyel hem de
yasal alanlarda sektöre ve sanayiye hizmet veren Odamız, son bilimsel gelişmelerin tartışılacağı bu üç günlük
önemli sempozyuma ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Bilimin temel üretken gücü, bilgi
ve ürüne dönüşüm, ölçüme ilginin artmasıyla doğrudan
ilişkilidir. Ölçümbilim, gerçekte, bilimsellik, adalet ve uygarlığın temel yapı taşları arasında yer alır. Makine imalat,
hassas mekanik ve mekatronik, savunma teknolojileri,
elektronik, uzay teknolojileri, enerji, sağlık, adli bilimler,
çevre gibi kritik sanayi alanları ve ticarette kullanılan ölçümler, mevzuat gereği zorunlu olarak yapılması gereken
denetimler ve bu konularda yapılan çalışmaların tamamı
ölçümbilim ve uygulamalarına dayanmaktadır.
Bilim, endüstri, ticaret, savunma gibi alanların temel gereklerden biri olan yüksek duyarlılık ve doğrulukta ölçüm
yapabilme yeteneği, ortaya çıkan ürünün kaliteli, hassas,
dayanıklı ve güvenilir olmasında vazgeçilmez bir rol oynamakta, bu nedenle endüstrileşmenin de kaçınılmaz şartlarından birisi olmaktadır. Ölçüm, her iktisadi faaliyet ve
mesleğin icrasında, farkına varılmasa da toplumun refahı,
sağlık, güvenlik ve bilimin her alanında, günlük hayatımızın
her anında yer almaktadır. Ayrıca uygarlıkların gelişmişlik
seviyesinin ölçüsü olarak, bir tarihi belge niteliğindedir.
Gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilen ölçümlerin uluslararası tanınırlığı, bu alandaki faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak
amacıyla gerekli yapısal organizasyon ve teknik altyapıya
sahip Ulusal Ölçüm Sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bu
sistem ile ölçümlerin doğruluğu, bilimsel ölçüm yöntemlerine uygun olarak sonuçların güvenirliliği ve doğruluğu
ispat edilmek durumundadır. Ülkenin ölçme organizasyonunu ve ölçme altyapısını geliştirmek, diğer ülkelerin
ölçme sistemleri ile koordinasyonunu sağlamak ve uyumlaştırmak bu sistemin yükümlülükleri arasındadır. Ulusal
Ölçüm Sistemi, ölçü birliğini sağlamaya yönelik Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosundan (BIPM), ülkedeki kullanıcı seviyesine kadar kesintisiz bir ölçüm zinciri
içinde ulusal kalite oyuncularını da içeren ve bağlantısını
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sağlayan bir sistem olarak tanımlanmaktadır.
Hepinizin bildiği gibi 20 Mayıs 2019 tarihi ölçümbilimde
bir milat olarak tarihe düşüldü. Fransa’da gerçekleştirilen
26. Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansında kilogram,
amper, kelvin ve mol birimlerinin tanımlarındaki değişiklikler oy birliğiyle kabul edildi. Ülkemizin de katıldığı
ve 60 ülkenin oylaması sonucu alınan karar ile uluslararası ölçü birimlerinin tamamı artık doğanın sabitleri ile,
metre’nin ışık hızı ile tanımlandığı gibi tanımlanacaktır.
Birimlerin tanımlarındaki değişiklikler 20 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Tam bu noktada İzmir şubemiz öncülüğünde düzenlenen
bu sempozyum konunun taraflarının bir araya geldiği bir
ortamı sağlamıştır. Siz değerli katılımcılar üç gün boyunca Endüstriyel, Bilimsel ve Yasal Ölçümbilim (metroloji)
alanlarındaki son güncel gelişmeleri UME, TÜRKAK ve
Sanayi Bakanlığından katılan uzmanlarca yapılan sunumları dinleme ve tartışma şansı bulacaksınız. Bu platforma
ev sahipliği yaptığımız için mutlu olduğumuzu belirtmek
isterim.
Bugün ülkemizin zor bir süreç içinde olduğunu sanırım
hepimiz biliyoruz. Bu durum biz mühendisleri birçok
yönden etkilemektedir. Çalışma alanlarımız olan sanayi
sektörleri sıkıntıyı özellikle yaşıyor. Büyük borçlar, yüksek döviz kurları, yüksek enflasyon, büyük sosyal yaralara
yol açan işsizlik ülkemizi, sanayimizi, meslektaşlarımızı ve
halkımızı zorlamaktadır. Bu duruma karşı mühendisliğin
korunması ve geliştirilmesi, sanayinin ithalat bağımlılığından kurtarılarak güçlendirilmesi ve geleceğinin oluşturulması anlamına da gelecektir. Odamızın bütün çabası
da bu yöndedir. Eksenine toplumsal refahı, sosyal devlet
ve sosyal adalet anlayışını, hukukun üstünlüğünü oturtan,
öz kaynak ve birikimlerimize, mühendislik disiplinlerine,
bilim-teknoloji politikalarına ve tam istihdama dayalı bir
sanayileşme ve kalkınma planı yaklaşımının gerekliliğine
işaret ederek konuşmamı tamamlıyorum.
Son olarak “#ne değişti” sloganı ile gerçekleştirilecek
sempozyumumuzun bilimsel, teknik, sosyal gerekliliklere dayalı olarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını
umuyor ve sempozyumda emeği bulunan danışma ve yürütme kurulları ile sempozyum sekretaryasına, destekleyen kuruluşlara, İzmir Şubemizin Başkan, Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, bildiri sunacak, konferans ve panelde
yer alacak değerli konuşmacılara, delege ve izleyiciler
ile katkıda bulunan kurum, kuruluş ve üniversitelere içtenlikle teşekkür ediyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini
diliyorum.

Etkinlik

7. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BAHAR KONFERANSLARI
İzmir Şubemiz tarafından düzenlenen “Tedarik Zinciri Yönetimi” ana temalı Endüstri Mühendisliği Bahar
Konferansları 28-30 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
İzmir Şubemiz tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları (EMBK),
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış etkinliği ile başladı.
MMO İzmir Şubesi Ritim Topluluğu’nun gösterisi ile başlayan açılışta ilk olarak EMBK Yürütme Kurulu adına Turgay Şirvan bir konuşma yaptı. Şirvan konuşmasında, ilk
kez 2001 yılında düzenlenen etkinliğin, farklı konuları ele
alarak bilgi paylaşımını amaçlayan yapısını sürdürdüğünü
ifade ederek, etkinlik programına ilişkin bilgilendirmede
bulundu.
Şirvan’ın ardından söz alan MMO İzmir Şubesi Başkanı
Yüksel Yaşartekin, katılımcılara stratejik bilgi alışverişi
imkânı sunmasının yanı sıra, katılımcılar için önemli bir
paylaşım platformu da olacağını belirterek, “Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak bu etkinliği düzenlemekteki hedefimiz, üretim ve hizmet sektöründeki kuruluşlarda çalışan yönetici, mühendis ve teknik elemanları
tedarik zinciri yönetimi konusunda bilgilendirmek, ülkemizdeki ilgili tüm tarafları bir araya getirerek, konunun
çağdaş, doğru ve bilimsel platformda etkin şekilde tartışılmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.
Açılış etkinliğinin son konuşmacısı olan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener oldu.
Etkinlik, konuşmaların ardından EMBK ile paralel olarak
düzenlenen serginin açılış kurdelesinin kesilmesi ile sona
erdi.

Oda Başkanı Yunus Yener’in Açış Konuşması:
“Odamızın her çalışma döneminde düzenlediği, makina tasarımı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, sanayi sektörleri,
bakım teknolojileri, enerji verimliliği vb. konulardaki ulusal ölçekli kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerinin
önemli bir bölümü, endüstri ve işletme mühendisliği uygulama alanları ile doğrudan ilişkilidir.
Bunlar ve diğer etkinliklerde verimlilik, Ar-Ge, tasarım,
planlama, inovasyon, teknoloji, mühendislik vb. konular
irdelenerek meslektaşlarımızın mesleki ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunulmaktadır.

Bugün açılışını yaptığımız etkinliğimizin ana teması, her
ne kadar rekabetin önemli unsurlarından olan Tedarik
Zinciri Yönetimi olsa da, günümüz koşullarında rekabet
edebilirlik her şeyden önce ilgili ülkedeki eğitim, bilim
teknoloji, istihdam ve sanayi politikaları ile doğrudan
bağlantılıdır. Bu bağlamda bazı noktalara kısaca dikkatinizi çekmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi dünya bilim ve teknoloji alanında çok hızlı
bir gelişim ve değişim süreci yaşamaktadır. Günümüzde
bilim ve teknolojinin eriştiği düzeyde, dünya üzerindeki
bilgi her iki-üç yılda bir ikiye katlanmaktadır. Bilime ve
teknolojiye hâkim olan güçler dünyayı da egemenlikleri
altına almaktadır.
Bu nedenle ülkelerin bilim ile bilimi teknolojiye dönüştürecek teknik eğitime verdiği önem, daha da önemli hale
gelmiştir. Ülkelerin eğitim harcamaları ile sanayi ürünlerinin rekabeti arasındaki korelasyon katsayısı oldukça
yükselmiştir.
Eğitime yapılan harcama arttıkça küresel rekabete karşı sanayinin ve biz mühendislerin korunabilme, rekabet
edebilme olasılığı da artacaktır. Ülkemiz bu konuda ne
yazık ki oldukça yetersizdir.
Değinmek istediğim bir diğer husus; dünya ticaretinde
ülkelerin bilim ve teknoloji düzeyi en önemli rekabet
unsurudur. Bu süreçte, Ar-Ge alt yapısına önem vermeyen, tasarım yapamayan, bir diğer anlamda özgün ürün
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Mühendisliği bölümleri açılmakta, kontenjanların dolmamasına ve artan işsizliğe rağmen karma “uzaktan eğitim”
yöntemleriyle eğitimin kalitesi daha da düşürülmektedir.
Ve önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum. Aynı zamanda insanlığı geleceğe taşıyacak olan teknoloji, azınlık
bir insan kümesinin insanlığın çoğunluğu üzerinde sömürüsü ve tahakkümü için değil, bütün insanların kendilerini
yeniden üretip, yeteneklerini ve toplumsal refahı geliştirmek için kullanılmayı beklemektedir.

ortaya koyamayan ülkeler fason üretimle ayakta kalmaya
çalışmakta ve çok uluslu şirketlerin boyunduruğu altına
girmektedir.
Ülkemiz imalat sanayinin durumu, bu alandaki eksikliğimizi açıkça ortaya koymaktadır. İmalat sanayi katma
değerimizin yüzde 70,8’i düşük ve orta-düşük teknoloji
gruplarından sağlanmaktadır. İleri teknoloji yoğun katma
değer yüzde 3,2 oranındayken, orta ileri teknoloji yoğun
katma değer ise yüzde 26 düzeyindedir. Yani üretimin
ağırlığı yüksek katma değerli özgün üretimden çok konvansiyonel ürünlere dayanmaktadır.
Ülkemizde kişi başına yeni teknoloji yatırımı ortalaması
AB ülkelerinin yaklaşık beşte biri düzeyindedir. Bu durum
özellikle ileri ve orta ileri teknoloji isteyen ürün gruplarında ithalata yönelmemize, dış borçların her geçen yıl
katlanarak büyümesine, ihraç edilen ürünlerde bile büyük oranda ithalat bağımlılıklarına neden olmaktadır.

Bu temel parametreler ülkemizin mühendislik, bilim ve
teknoloji alanında çok ciddi adımlar atması gerektiğini
göstermektedir.
Her şeye karşın, geleceğimizi ellerimize almak ve öz kaynaklara dayalı bir toplumsal kalkınma olanaklıdır. Söz konusu olumsuz gidişin nedeni olan dışa bağımlı politikalar
terk edilmeli; emperyalist güçlerin dayattıkları programlar reddedilmelidir.
Serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarından vazgeçilmeli, ithalat politikaları gözden geçirilmeli, yerli yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı, mühendislik sanayileri ve
katma değeri yüksek ileri teknoloji isteyen alanlara yatırımlar yapılmalı, kamunun ekonomideki yönlendiriciliği
toplumsal yarar doğrultusunda olmalı, net bir planlamakalkınma yönelimi benimsenmelidir.
Böylesi politikaları sömürü odaklarından bağımsız bir şekilde oluşturduğumuz durumda düze çıkışın gerçekleşeceğine, ülkemiz ve insanımızın gönencinin tesis edilebileceğine inanıyoruz.

Diğer yandan verimlilik ve kârlılık ile istihdam ve ücretler
arasındaki makas açılmaktadır. Bu durum sanayide olsun
hizmet sektörlerinde olsun mühendislerin istihdam, çalışma koşulları ve ücretlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Meslektaşlarımızın sanayi ve hizmet işkollarında
sağlayacağı fayda hâlâ yeterince anlaşılmamıştır. Kamudaki endüstri ve işletme mühendisi istihdamı yetersizdir.

Son olarak bir duyuruda bulunmak istiyorum. Bütün meslektaş, uzman ve hocalarımızı 1997 yılından beri merkezi
olarak düzenlediğimiz ve önümüzdeki hafta 5-7 Aralık tarihlerinde Adana’da Akıllı İşletmeler ve Endüstri Mühendisliğinin Geleceği ana temasıyla toplanacak olan I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XII. Endüstri
ve İşletme Mühendisliği Kurultayına davet ediyorum.

Çalışma alanlarımız içinde yer alan stratejik planlama, fizibilite etütleri, kapasite raporlarının hazırlanması, tesis
planlama, proje yönetimi, işgücü planlama, yönetim sistemleri, verimlilik çalışmaları gibi alanlara farklı meslek
disiplinleri ikame edilmektedir. Ayrıca eğitim, istihdam,
eğitilmiş işgücü ihtiyacı dengesi de göz ardı edilmektedir. Herhangi bir ihtiyaç planlaması yapılmaksızın, binası, öğretim üyesi dahi olmayan üniversitelerde Endüstri

Sözlerime son verirken, bütün değerli konuşmacılara; etkinliği destekleyen kurum, kuruluş ve üniversitelere, tüm
katılımcılara, yürütme kurulu üyelerine ve etkinlik sekretaryasına, İzmir Şubemizin Başkanı Yüksel Yaşartekin,
Şube Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına içtenlikle teşekkür ediyor, hepinize
saygılar sunuyorum.”
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enflasyon yüzde 20’nin üzerinde” başlıklı araştırma raporu,
BirGün Gazetesinde “MMO uyardı: Fiyatlarda yıllık değil,
ortalama artışa bakın,” Evrensel Gazetesinde “Ücret pazarlığında 12 aylık ortalama enflasyon kriter alınmalı,” Bir Yol
Gazetesinde “Makina Mühendisleri Odası (MMO): Enflasyon
tek haneli değil,” Anayurt Gazetesinde “Sanayi ve tüketici
kesiminde enflasyon yüzde 20’nin üzerinde,” (20.11.2019)
Ankara Başkent Gazetesinde “Sanayi ve tüketici kesiminde
enflasyon yüzde 20’nin üzerinde,” (21.11.2019) Zafer Gazetesinde “Mühendislere göre enflasyon yüzde 20’nin üzerinde” ve (27.11.2019) Bir Yol Gazetesinde “Krizin 1 haftalık
tablosu” başlıklarıyla haber yapıldı.
21.11.2019
MMO İzmir Şube tarafından düzenlenen ve Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı Ölçümbilim Sempozyumu ve Sergisi, Posta İzmir Gazetesinde “Ölçümbilim zirvesi başladı” ve
İz Gazete’de “Ölçümbilim Sempozyumu ve Sergisi başladı”
başlıklarıyla haber yapıldı.
25.11.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı MMO Zonguldak
Şube Geleneksel Gece etkinliği, Şafak Gazetesi’nde “Makina Mühendisleri Odası 65. kuruluşunu kutladı” ve Zonguldak
Pusula Gazetesi’nde “Makina mühendisleri 65’inci yılını kutladı” başlıklarıyla haber yapıldı.
28.11.2019
Oda Enerji Çalışma Grubu Üyesi Orhan Aytaç’ın özel elektrik
şirketlerine verilen teşviklere ilişkin verdiği demeç, BirGün
Gazetesinde “Teşvik santralları” başlığıyla haber yapıldı.
29.11.2019
MMO İzmir Şube tarafından düzenlenen ve Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları, Ege Telgraf Gazetesinde “Endüstri mühendisleri
bahar konferansında buluştu” ve İzmir 9 Eylül Gazetesi’nde
“Endüstri mühendisleri İzmir’de bir araya geldi” başlıklarıyla
haber yapıldı.
21 Kasım 2019 Posta
19 Kasım 2019 Anayurt

19 Kasım 2019 Evrensel

Kasım 2019
Odamız tarafından düzenlenen, VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, Hidrolik-Pnömatik Dergisinde “AKDER, Bakım
Teknolojileri Kongresine katıldı” başlığıyla haber yapıldı.
02.11.2019
Odamız tarafından düzenlenen 8. Güneş Enerjisi Sistemleri
Sempozyumu ve Sergisi hazırlıkları, Mersin Çukurova Gazetesinde “8. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi” başlığıyla haber yapıldı.
06.11.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kara Delikleri Kapatmaya Yöneliktir” başlıklı
açıklama, Ticari Hayat Gazetesi Yazarı R. Bülend Kırmacı’nın
köşe yazısında “Bütçe 20” başlığıyla haber yapıldı.
09/16.11.2019
Odamız tarafından düzenlenen 8. Güneş Enerjisi Sistemleri
Sempozyumu ve Sergisi, Hakimiyet Gazetesinde “Mersin’de
güneş enerjisine dikkat çekildi,” Mersin Çukurova Gazetesinde “Enerji sempozyumunda nükleer santral tartışması,”
(11.11.2019) Mersin Tanık Gazetesinde “Çalışmalarımızı
enerji verimliliği üzerine yapıyoruz” ve (16.11.2019) Tarsus
Ekspres Gazetesi’nde “Başkan Seçer Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumuna katıldı” başlıklarıyla haber yapıldı.
13/14.11.2019
Odamız tarafından düzenlenen I. Uluslararası, X. Ulusal İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi sonuç bildirisi, BirGün Gazetesinde “Çözüm bağımsız bir iş güvenliği enstitüsü,” Aydınlık
Gazetesi’nde “Sigortasız ve sendikasız çalışma önlenmeli”
ve (14.11.2019) Bir Yol Gazetesinde “Çözüm bağımsız bir iş
güvenliği enstitüsü” başlıklarıyla haber yapıldı.
15.11.2019
Odamız tarafından yayınlanan Enerji Görünümü Raporu, BirGün Gazetesinde “Vatandaşın parası dört şirkete gitti” başlığıyla haber yapıldı.
19/27.11.2019
Odamız tarafından yayınlanan “Sanayi ve tüketici kesiminde

13 Kasım 2019 BirGün
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Eğitimler

Kasım 2019'da Eğitimlere Katılım
Kasım ayı boyunca 12 şubemizde, 17 konu başlığı altında düzenlenen eğitimlere 575 kişi katıldı.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Mekanik Tesisat
Medikal Gaz Tesisatı
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
Şantiye Şefliği
Yangın Tesisatı

Temel Bilirkişilik

Adli Trafik Kazaları Bilirkişilik
Enerji Kimlik Belgesi
Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon
Yalın Üretim ve Yönetimi
Enerji Yöneticisi Eğitimi

28
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Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı Sayısı

1-2 Kasım 2019

İstanbul

7

12-13 Kasım 2019

Diyarbakır

12

27-28 Kasım 2019

İzmir

13

4-6 Kasım 2019

Bursa

13

8-10 Kasım 2019

İstanbul

6

15-17 Kasım 2019

Diyarbakır

15

1-4 Kasım 2019

İstanbul

17

26-29 Kasım 2019

Kayseri

22

5-8 Kasım 2019

Ankara

20

4-7 Kasım 2019

Konya

13

18-21 Kasım 2019

Diyarbakır

8

18-21 Kasım 2019

Ankara

24

9-12 Kasım 2019

Konya

12

23-26 Kasım 2019

Ankara

18
9

1-3 Kasım 2019

Bursa

9-11 Kasım 2019

Eskişehir

7

13-15 Kasım 2019

Samsun

12

22-24 Kasım 2019

Antalya

15

21-23 Kasım 2019

İstanbul

10
10

15-24 Kasım 2019

İstanbul

18-24 Kasım 2019

İzmir

12

18-24 Kasım 2019

Adana

10

22-24 Kasım 2019

İstanbul

6

9-10 Kasım 2019

İstanbul

23

21-22 Kasım 2019

Kayseri

19

28-29 Kasım 2019

Ankara

28

27-29 Kasım 2019

Samsun

6

6-8 Kasım 2019

İzmir

10

25-27 Kasım 2019

Trabzon

16

2-10 Kasım 2019

İstanbul

17

7-10 Kasım 2019

Adana

21

9-17 Kasım 2019

İstanbul

15

22-25 Kasım 2019

Kayseri

24

16-24 Kasım 2019

İstanbul

20

14-17 Kasım 2019

İstanbul

8

4-6 Kasım 2019

Kayseri

17

19-20 Kasım 2019

Bursa

7

20 Kasım 2019

Bursa

3
4

7 Kasım 2019

Kayseri

2-10 Kasım 2019

İzmir

9

11-20 Kasım 2019

İstanbul

20

4-15 Kasım 2019

İzmir

17

Toplam

575

Eğitimler

Aralık 2019 Eğitimleri Programı
Aralık ayında düzenlenecek olan eğitim programı aşağıda yer almaktadır.
Programın güncel hali www.mmo.org.tr/egitimler adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Asansör Yetkili Servis

Doğalgaz İç Tesisat*
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (5 Gün)

Mekanik Tesisat

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi
Havuz Tesisatı
Klima Tesisatı
Havalandırma Tesisatı
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

Temel Bilirkişilik
Enerji Kimlik Belgesi
Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon
Enerji Yöneticisi Eğitimi

Eğitim Tarihi
6-7 Aralık 2019
9-10 Aralık 2019
9-10 Aralık 2019
10-12 Aralık 2019
11-13 Aralık 2019
12-14 Aralık 2019
13-16 Aralık 2019
23-26 Aralık 2019
2-5 Aralık 2019
9-12 Aralık 2019
14-17 Aralık 2019
17-20 Aralık 2019
26-29 Aralık 2019
26-29 Aralık 2019
27-30 Aralık 2019
26-29 Aralık 2019
19-22 Aralık 20198
6-8 Aralık 2019
11-13 Aralık 2019
18-20 Aralık 2019
19-21 Aralık 2019
20-22 Aralık 2019
25-27 Aralık 2019
19-23 Aralık 2019
2-8 Aralık 2019
2-8 Aralık 2019
9-15 Aralık 2019
16-22 Aralık 2019
16-21 Aralık 2019
21-29 Aralık 2019
23-25 Aralık 2019
11-15 Aralık 2019
4-5 Aralık 2019
5-6 Aralık 2019
20-21 Aralık 2019
28-29 Aralık 2019
11-13 Aralık 2019
14-16 Aralık 2019
19-21 Aralık 2019
7-10 Aralık 2019
12-15 Aralık 2019
16-18 Aralık 2019
24-26 Aralık 2019
27 Aralık 2019
2-13 Aralık 2019
9-18 Aralık 2019
16-27 Aralık 2019

Verildiği Şube
İstanbul
Adana
Trabzon
İzmir
Adana
Trabzon
İstanbul
Ankara
Diyarbakır
Ankara
Eskişehir
Denizli
Kocaeli
Kayseri
İstanbul
Eskişehir
İstanbul
Bursa
Denizli
Ankara
Diyarbakır
Adana
İzmir
Kayseri
Ankara
Antalya
Bursa
İstanbul
Adana
Ankara
İzmir
İstanbul
İstanbul
İzmir
İstanbul
Kayseri
Ankara
Adana
Eskişehir
Diyarbakır
İzmir
Antalya
Kayseri
Kayseri
İzmir
İstanbul
Kocaeli

Sınav Tarihi
8 Aralık 2019
11 Aralık 2019
11 Aralık 2019
13 Aralık 2019
14 Aralık 2019
15 Aralık 2019
17 Aralık 2019
26 Aralık 2019
5 Aralık 2019
12 Aralık 2019
17 Aralık 2019
20 Aralık 2019
29 Aralık 2019
29 Aralık 2019
30 Aralık 2019
30 Aralık 2019
23 Aralık 2019
8 Aralık 2019
13 Aralık 2019
20 Aralık 2019
21 Aralık 2019
22 Aralık 2019
27 Aralık 2019
23 Aralık 2019
9 Aralık 2019
9 Aralık 2019
16 Aralık 2019
23 Aralık 2019

25 Aralık 2019
16 Aralık 2019
6 Aralık 2019
6 Aralık 2019
21 Aralık 2019
29 Aralık 2019
13 Aralık 2019
16 Aralık 2019
21 Aralık 2019

18 Aralık 2019
26 Aralık 2019

* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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TMMOB’den

ÇORLU TREN KATLİAMI AİLELERİNİN ADALET ARAYIŞININ YANINDAYIZ
Çorlu Tren Katliamı Ailelerinin adalet arayışının parçası olarak faciaya ilişkin Bilirkişi Raporu’nu hazırlayan
mühendislerin disiplin soruşturmasının yapılması talebine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz tarafından 14 Kasım 2019 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan ve 25 kişinin hayatını
kaybettiği Çorlu Tren Katliamı hafızalarımızdaki ve yüreğimizdeki tazeliğini korumaktadır.

TMMOB ve bağlı odalarının bilirkişilerin görevlendirilmesi ve sicil kayıtlarının tutulması konusunda bir yetkisi
bulunmamaktadır.

Facianın ardından gerek Bakanlık ve TCDD yetkililerinin
vurdumduymazlığı, gerekse mahkeme sürecinde yaşananlar, ailelerin yaşadığı acıları derinleştirdiği gibi, facianın
nedenlerinin aydınlatılması ve sorumlularının yargılanması konusundaki beklenti ve umutlarımızı kırmıştır.

Bununla birlikte ilgili meslek odalarımız mahkeme tarafından talep edilsin ya da edilmesin, kamuoyunu aydınlatma sorumluluğu gereği bilimsel rapor ve görüşler hazırlamaktadır. Çorlu Tren Faciasıyla ilgili de çok sayıda
meslek odamızın bilimsel-teknik raporu bulunmaktadır.

Kazanın ardından yürütülen soruşturmada, üst düzey
yetkili ve bürokratlar dosya dışında bırakılmış, kazayı
araştırmak için oluşturulan bilirkişi heyetindeki bazı isimlerin kazadan sorumlu şirketle bağlantılı olduğu ortaya
çıkmıştır. Bilirkişi Heyeti’nin gerçek sorumluları gizlemeyi amaçlayan raporu ve mahkeme sürecinde yaşananlar,
adalete olan güveni sarsmaktadır.

Aileler tarafından dile getirilen “Bilirkişi Raporu’nda imzası bulunan üyeler hakkında disiplin soruşturulması” talebi
son derece meşru ve insani bir taleptir. Zira “meslek disiplinini ve ahlakını korumak” TMMOB’nin yasal görevidir.

Kazanın örtbas edilmesine karşı mücadele veren acılı ailelerin talepleri siyasal iktidar ve adli makamlar tarafından göz ardı edilmektedir. Tüm engellemelere rağmen
kazanın tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılması ve sorumluların yargılanması için Çorlu Tren Katliamı Ailelerinin
yürüttüğü kararlı mücadele, tüm Türkiye için örnek teşkil
etmektedir.
Aileler tarafından sürdürülen adalet arayışının bir parçası olarak, 13 Kasım 2019 tarihinde Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubemiz önünde gerçekleştirilen
basın açıklaması ile Bilirkişi Raporunda imzası bulunan
TMMOB üyeleri hakkında gerekli disiplin soruşturması
açılarak, meslekten yasaklanmaları talep edilmiştir.
Bilindiği gibi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 63.
Maddesi’ne göre Ceza Davaları için bilirkişiyi atama
yetkisi soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısına, kovuşturma evresinde ise hâkim veya mahkemeye aittir.
Bilirkişilik Kanunu’na göre de “bilirkişilerin” sicilleri, doğrudan Adalet Bakanlığına bağlı Bilirkişilik Daire Başkanlığı
tarafından tutulmaktadır. Birliğimizin tüm eleştirilerine
rağmen yasada yer alan bu durum, ne yazık ki bilirkişilerin kamusal ve tarafsız niteliğine gölge düşürmektedir.
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Mesleğini ve görevini bilime ve meslek tekniğine aykırı
biçimde uygulayarak kamuya, halka ve üçüncü şahıslara
zarar verenler TMMOB Disiplin Yönetmeliği tarafından
en ağır biçimde cezalandırılırlar. Söz konusu Bilirkişi
Heyeti’nde bulunan isimlerle ilgili olarak üyesi oldukları
meslek odaları tarafından disiplin süreçleri daha önceden
başlatılmış ve hâlihazırda devam etmektedir.
TMMOB ve bağlı odaları olarak facianın yaşandığı andan
itibaren olayın tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılması, sorumluların cezalandırılması ve son yıllarda giderek artan
bu faciaların bir daha yaşanmaması için çok sayıda rapor
ve görüş açıkladık.
Bölgede bulunan İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla, mahkeme süreçlerinin her aşamasında aileler ve avukatları ile dayanışma içerisinde bulunduk.
Bundan sonraki süreçte de adaletin sağlanması için mücadelemize ve ailelerle dayanışma içinde olmaya devam
edeceğimizi bir kez daha duyurur, bu vesileyle tüm duyarlı kamuoyunu Çorlu Tren Faciasının 10 Aralık 2019
tarihinde gerçekleştirilecek dördüncü duruşmasına katılmaya davet ederiz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: “KADINLAR HER YERDE”
TMMOB 6. Kadın Kurultayı programı çerçevesinde kurultay delegelerinin katılımıyla 16 Kasım 2019 tarihinde
“Kadınlar Her Yerde” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi.
Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda kadın mühendis,
mimar ve şehir plancısının katılımıyla gerçekleştirilen
TMMOB Kadın Kurultayı, İnşaat Mühendisi Görkem
Aygün’ün müzik dinletisi ile başladı. Kurultayın açılış konuşmalarını TMMOB Kadın Çalışma Grubu adına M. Işık
Gürbulak ve TMMOB Yönetim Kurulu adına Ayşegül İbici Oruçkaptan yaptılar.
Kurultayın Divan Kurulu, Sonuç Bİldirgesi Komisyonu ve
Önergeler Komisyonunun seçiminin ardından sırasıyla
TMMOB Kadın Çalışma Grubu, Mardin, İzmir ve Trabzon Kadın Çalışma Grupları adına sunumlar geçekleştirildi.
Kurultayın ilk gününde yapılan basın açıklaması ile kadınların hayatın farklı alanlarında yüz yüze kaldıkları eşitsizlikler ve zorluklar dile getirildi.
Basın açıklamasının ardından Kocaeli, Adana, Eskişehir,
Bursa ve Malatya Kadın Çalışma Gruplarının sunumları
gerçekleştirildi ve önergeler üzerine tartışmalar yapıldı.
Kurultayın ikinci günü Concencus filmi gösterimi ile
başladı. Gösterimin ardından İstanbul, Diyarbakır ve İskenderun Kadın Çalışma Grupları adına sunumlar geçekleştirildi. Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Kadınların sorunlarına ve çözüm önerilerine eğilen TMMOB 6. Kadın
Kurultayı 250 delegenin katılımıyla başarıyla sona erdi.
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Oruçkaptan’ın
açılış konuşmasına, “Zor günlerden geçiyoruz. Yoksulluk
ve borç batağına düşen yurttaşlarımızın yaşama sevincini
ve arzusunu yitirdiği günlerden geçiyoruz. Yaşama gücünü kaybedenlere sahip çıkamamanın, destek olamamanın
üzüntüsünü ve utancını en derinlerimizde hissediyoruz.
Türkiye’nin dört bir yanında farklı biçimleriyle yaşanan bu
acı tablonun yaratıcıları ise içinde bulunduğumuz durumun vahametini görmezden geliyorlar. Yaşadıkları konforlu hayatın büyüsü, gözlerini kör etmiş durumda. Uzun
zamandır devam eden derin ekonomik kriz nedeniyle
halkın gerçekleriyle, iktidarın gerçekleri arasında derin
bir uçurum oluştu. Tepedekiler, siparişe dayalı finansal
veriler ile aşağıdakilerin durumunun ne kadar iyi olduğu-

nu göstermeye çalışıyor. Enflasyonun tek haneye düşmesinden, cari açığın kapanmasından, ihracatın artmasından
bahsederek halkı telkin etmeye çalışıyorlar.” diyerek
başladı. Oruçkaptan devamında, “Kurultayımız;
TMMOB ve bağlı odalarında kadın üyelerin dayanışmasının daha güçlü hale getirilmesi ve kadın temsiliyetinin
artırılması,
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalığının başta
TMMOB ve bağlı Odaları olmak üzere tüm toplum kesimlerince içselleştirilmesi,
Meslek ortamının ve demokrasinin olmazsa olmaz güvencesi olan Odalarımıza ve TMMOB’ye sahip çıkılması,
Sosyal adalet için, iş güvencesi için, eşit işe eşit ücret
için, fırsat eşitliği için, işsizlik, yoksulluk ve şiddete karşı
durmak için, gerici, ırkçı-şoven ve cinsiyetçi eğitime son
verilmesi için, kadınlara yönelik sosyal, siyasal ve kültürel
alandaki ayrımcılığın kaldırılması,,
Kamusal ve özel alanda kadına yönelik şiddetin son bulması yönündeki çalışmalarımızı düşünsel anlamda zenginleştirecek, eylemlilik süreçlerinin planlanmasına zemin
hazırlayacaktır.
Biliyor ve inanıyorum ki gün boyunca yürüteceğimiz her
tartışma, alacağımız her karar, TMMOB örgütlülüğünü
ve kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının dayanışmasını büyütecek, yaşadığımız kentlere döndüğümüzde
bizlere mücadele ve örgütlenme için özgüven ve cesaret
aşılayacaktır.” diyerek bitirdi.
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EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN
SAPANCA DİRENİŞİNE DESTEK ZİYARETİ
Sapanca yapılmak istenen teleferik projesine karşı yöre sakinleri tarafından başlatılan direnişe destek vermek
amacıyla TMMOB, DİSK, KESK ve TTB heyeti tarafından 14 Kasım 2019 tarihinde Sapanca Kırkpınar
Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştirildi.
3 aydır projeye karşı direnen köylüleri ziyaret eden heyette TMMOB Başkanı Emin Koramaz, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TTB Merkez Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Sinan Adıyaman, KESK Genel Başkanı Mehmet
Bozgeyik, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, TMMOB Kocaeli İKK Sekretei Murat Kürekçi, EMO
Kocaeli Şube Yazman Üyesi Çiğdem Gündoğan Türker
yer aldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
ziyarette yaptığı konuşma şöyle:
“Hepinizin bildiği gibi son yıllarda yapılan pek çok proje
adeta insan hayatı ve doğa yok sayılarak hazırlanıyor. Sermaye kesimlerinin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan bu
projeler sonucunda insan hayatı risk edilirken, doğaya da
telafisi mümkün olmayan zararlar veriliyor.
Çanakkale Kaz Dağlarında yürütülen madencilik faaliyetlerinin bölgeye verdiği zarar tüm Türkiye’yi ayağa
kaldırdı. Benzer biçimde Aydın’da birbiri ardına yapılan
Jeotermal Enerji Santrallerinin bölgenin tarım alanlarını
nasıl olumsuz etkilediğini gördük. Yine geçtiğimiz günlerde Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan Hasankeyf’teki tarihi yerleşimlerin dinamitlerle patlatılması da
hepimizin yüreğini yaktı. Ülkemizin pek çok tabiat varlığı,
doğal güzelliği, tarihsel mirası bu açgözlü projelerin tehdidi altında.
Emek ve meslek örgütleri olarak bizler yaptığımız her
açıklamada, hiçbir madenin, hiçbir işletmenin, hiçbir
projenin insan sağlığının ve doğanın korunmasından daha
önemli olmadığını vurguladık. Hazırlanan projelerde sermayenin değil kamunun çıkarının önde tutulmasını savunduk. Bu bölgede yapılmak istenen teleferik projesi de
başta Kırkpınar ve Hasanpaşa Mahallesi olmak üzere tüm
Sapanca’yı tehdit ediyor.
Ortada ÇED Raporu bile olmadığı halde inşaatına başlanmak isteyen proje ilk etapta 5 bin ağacın kesilmesine
neden olacaktır. Bu ağaçlar sadece orman vasfıyla değil,
bu bölgeyi erozyondan, selden, toprak kaymasından korumasıyla da önem taşımaktadır.
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Bu ağaçları yok etmek, orman bütünlüğüne ve
Sapanca’nın ekolojik dengesine zarar verecektir. Gerek
proje, gerekse proje sonrasında bölgede gerçekleşecek
yapılaşma, içme suyu kaynaklarımızı kirletecektir.
Teleferik Projesi sadece ekolojik denge için değil, son
dönemde hepimizin gündeminde olan deprem tehdidi
konusunda da büyük riskler oluşturuyor. Bildiğiniz gibi
bu bölge Deprem bölgesidir ve son dönemde Marmara
bölgesindeki fay hatlarında büyük hareketler gözlemlenmektedir.
1999 yılında birbiri ardına yaşanan depremlerde Sapanca Bölgesi çevredeki pek çok depremzede için sığınma
noktası görevi görmüştü. Deprem toplanma alanı olarak
kullanılan bu alanın teleferik istasyonuna dönüştürülmesi
can güvenliğimizi tehdit etmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmadan, yöre halkının görüşleri alınmadan, taşıdığı riskler giderilmeden oldu-bitti ile projenin yapılmasına izin vermeyeceğiz.
Yap-İşlet-Devret Modeli ile ortak zenginliğimizin özel
şirketlere aktarılmasına sessiz kalmayacağız.
Ranta karşı, doğamıza sahip çıkma anlayışı çerçevesinde
yürüttüğümüz yasal ve meşru zeminlerde devam edeceğiz.
Sapanca’nın korunması için çok önemli olan bu mücadelede hepimize kolaylıklar diliyorum.

TMMOB’den

EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ ANIT MEYDANI VE ANMA YERİ ULUSLARARASI
FİKİR VE TASARIM PROJESİ YARIŞMASI BAŞLADI
10 Ekim 2015 tarihinde saat 10.04’te Ankara Garı önünde Cumhuriyet tarihinin en kanlı kitlesel katliamı gerçekleşti.
Katliamın gerçekleştiği yerin anıt meydan haline dönüştürülmesi için DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der
tarafından düzenlenen “Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi
Yarışması” başladı.
10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde Cumhuriyet
tarihinin en kanlı kitlesel katliamı gerçekleşti.

Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması” düzenlemiş bulunuyoruz.

Ülkenin dört bir yanından gelen on binlerce yurttaşımız DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu),
KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu),
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) ve
TTB’nin (Türk Tabipleri Birliği) çağrısı ile düzenlenen
Emek, Barış ve Demokrasi Mitingine katılmak için Ankara Garı önünde buluşmuştu. Yürüyüş başlamadan hemen
önce saat 10.04’de IŞİD üyesi iki canlı bombanın kendisini
patlatması ile gerçekleşen katliamda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 400’ün üzerinde kişi de yaralanmıştı.

Yarışma; 10 Ekim Ankara Katliamının toplumsal düzlemde unutulmamasını sağlamayı; hayatını kaybetmiş ve
hayatta kalan bireylerin anısını onurlandırmayı; hafızayı
mekânda ve gündelik yaşamda yeniden üretmeyi amaçlamaktadır. Ankara Garı ve meydanının kuşaklar boyunca
ortak değerlerimiz olan emek, barış ve demokrasiye adanarak yurttaşların bir araya geleceği bir kamusal mekân
olarak yeniden üretimi hedeflenmektedir.

10 Ekim Ankara Katliamı, insanlığa karşı işlenen suç olarak tarihe geçmiştir.
Katliamdan sonra, Ankara Garı ve çevresi Emek, Barış ve
Demokrasi için mücadele çağrısı yapan mitingin konusu
ile özdeş hale gelmiştir.
Katliamın gerçekleştiği yerin anıt meydan olarak düzenlenmesi için DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der
olarak “Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma

Hatırlamak, toplumun belleğini geleceğe taşıyan önemli
bir pratiktir. Belleğin pratikler vasıtasıyla mekânda yeniden üretilmesi, kenti kuşaklar arasında toplumsal bilinç
ve farkındalıkların yeniden üretildiği, tüm bileşenleri ile
yaşayan ortak bir zemin olarak kavramamızı da olanaklı
kılmaktadır. Katliamda hayatını kaybedenleri anmak, yaşanan insanlık suçunu hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla
meydanın bütüncül bir yaklaşımla ve bir tür “anıt meydan” olarak yeniden ele alınması sağlanacaktır.
Eşit işe eşit ücret yerine emek sömürüsünün artması, ya-
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şam alanlarının yapılı çevre üretimi yoluyla sermaye birikimine konu edilip el konulması, kültürel ve doğal varlıkların korunarak yaşatılması yerine tahrip edilmesi, hukuk
kurallarının uygulanmaması, demokrasinin gereklerinin
yok sayılması, çatışmanın ve şiddetin öne çıkarılması,
emek demokrasi ve barış için mücadele etme gereğini
başat bir konu kılmıştır.
10 Ekim tarihi bu nedenle, savaşa karşı barışı ve birlikteliği, mücadeleyi simgelemektedir. 10 Ekim, emek-sermaye çelişkisinin çözümünde emekçilerin yanında saf tutmayı, yaşam alanlarımızın, kentlerimizin ve kırlarımızın
yağmalanmasını engellemeyi, iş cinayetlerini durdurmayı,
kadına yönelik her türlü şiddete karşı durmayı, baskı ve
zora karşı özgürlüğü, demokrasiyi savunmayı amaçlar.
Bu bağlamda yarışma, bu acı saldırının gerçekleştiği
mekân olan Ankara Garı ve yakın çevresinin, söz konusu mitingin ana teması olan “emek, barış ve demokrasi”
temaları ile bir tür anı mekân olarak yeniden kurgulanmasını amaçlamaktadır. Bununla birlikte, 10 Ekim sonrası
yasaklı hale getirilen kentsel kamusal alanlarımızı kullanarak özgürleştirmeyi, örgütlerimizin tarihi buluşma ve
toplanma alanlarını yeniden yaşatmayı umut ediyoruz.
Ankara Gar Meydanı’nın emek, barış ve demokrasi
meydanı olarak yeniden yorumlanması ve tasarımına yönelik temel hedefler şunlardır:
- Ankara Gar Meydanı’nın olayın toplumsal bellekteki
önemi doğrultusunda, kent bütününde algılanabilir bir
kent meydanı olarak dönüşümünü olanaklı kılmak;
- Meydanın, emek, demokrasi ve barış meydanı olarak
ortak kavrayışını sağlamak ve kamuoyu nezdinde farkındalığını güçlendirmeye yönelik kapsayıcı bir kentsel
mekân olarak dönüşümünün önünü açmak;
- Ankara Gar Meydanı’nın kültürel hafıza mekânı olarak
10 Ekim’e ilişkin anı boyutunu mekânsal tasarımın ana
unsuru olarak yorumlamak;
- Cumhuriyetin kuruluş döneminden itibaren kentsel kurgunun önemli bir bileşeni; kamusal ve toplumsal
mekân olan Gar Meydanı’nı geleceğe taşıyacak tasarımlar
geliştirmek;
- Farklılıkların barış ve demokrasi ekseninde saygı, diya-
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log çerçevesinde bir arada yer alabileceği bir kentsel niteliği seçenekleri ile ortaya koymak;
- 10 Ekim’e dair hafızanın korunmasına, gelecek nesillere
aktarılmasına, kolektif belleğin oluşumuna ve toplumsal
vicdanın gelişimine katkıda bulunmak;
- Ankara kenti bütününde terör saldırılarının gerçekleştirdiği benzer alanlarda insanlık suçlarının anımsanmasına yönelik düzenlemelerin önünü açmak, buna benzer
alanların dönüşümü için fikir, perspektif, model önerileri
geliştirmek;
- Hâkim mekân üretimi pratiklerine karşı toplumsal olarak kamusal mekânın üretimi sürecini öne çıkarmak;
- Meydanın çevresi ile bütünleşik şekilde yeniden ele alınması ile kentsel imge değerini güçlendirmek.
Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri
Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışma süreci 23
Kasım 2019 tarihi itibari ile başlamış olup takvim şu şekilde ilerleyecektir:
- Sorular için son gün: 6 Aralık 2019
- Soruların cevaplanması: 13 Aralık 2019
- Yer görme: 21 Aralık 2019
- Proje Teslim tarihi: 24 Şubat 2020
- Jüri Değerlendirmesi: 29 Şubat - 1 Mart 2020
- Değerlendirme Konferansı: 3 Mart 2020
- Yarışmayı Kazananların açıklanması: 5 Mart 2020
-Yarışma web sayfasından gerekli bilgi ve dökümanlar yer
almaktadır. https://10ekimanitmeydan.org
Başta peyzaj mimarları, mimarlar ve şehir plancıları olmak üzere heykeltraş, ressam, grafik tasarımcısı gibi
meslek gruplarını yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.
Tüm duyarlı kamuoyunu da bu tarihi süreçte yer almaya
ve bizlere omuz vermeye davet ediyoruz.
Katliamda hayatını kaybeden 103 yurttaşımızın anısı
önünde saygıyla eğiliyoruz. 10 Ekim Ankara Katliamının
unutmayacağız, unutturmayacağız.
DİSK – KESK – TMMOB – TTB – 10 Ekim Der

TMMOB’den

TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB 45. Genel Kurulunda alınan karar uyarınca kamusal üretim, hizmet, denetim süreçlerini tarif etmek,
kamu kaynaklarının yağmasına karşı mücadele yöntemlerini tartışmak ve kamu kavramını tüm boyutları ile
yeniden ele almak amacıyla planlanan Kamucu Politikalar Sempozyumu 22-23 Kasım 2019 tarihilerinde Ankara
İMO Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi.
İki gün süren sempozyumda ülkemizdeki kamu kaynakları ve varlıkları yağmasını durdurmak; kamusal üretim,
hizmet ve denetimin kamu tarafından yapılmasını sağlamak için tüm kamusal alanlarda mücadele yöntemlerini tartışmak, gelişrmek ve kamuyou ile paylaşmak için,
önde gelen akademisyenler, bilim insanları ve uzmanlar
bir araya geldiler.
Sempozyumda “Kamuculuk; tanımı, evrimi ve tarihsel
süreci”, “Dünyada ve Türkiye’de kamucu kalkınma örnekleri ve planlı kalkınma”, “Kamu yönetiminde kamuculuk”, “İktisat politikaları ve özelleştirme bilançosu”
başlıkları tartışmaya açılırken son oturumda “Kamucu
Politikalar İçin Ne Yapmalı” başlığında TMMOB’nin kamucu politikalara bakışı kamuyou ile paylaşılarak, bu sorunlar yumağının çözülmesinde atılacak adımlar katılımcılar tarafından değerlendirildi.
İMO Teoman Öztürk Salonunda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında Sempozyum Düzenleme Kurulu
Başkanı Nadir Avşaroğlu ve TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz konuştu. Açılışın ardından MMO
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in yönettiği özel
oturumda TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Baki Remzi
Suiçmez “Kamucu Politikalar ve TMMOB” ve Prof. Dr.
Korkut Boratav “Türkiye’de Kamucu Politikaların Analizi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.
Sempozyumun “Kamuculuk; Tanımı, Evrimi ve Tarihsel
Süreci” başlıklı birinci oturumunda oturum başkanlığını
Ayşegül Oruçkaptan üstlenirken; Prof. Dr Oktar Türel
“Neoliberal DÜnya Ekonomisinde Kamu Kesiminin Yeniden Yapılanmasına Bakışlar,1920-1980”, Prof. Dr. Aziz
Konukman “Kamu Yaırımlarının Kollektif Seçim ve Finansmana Dayalı Olarak Yapılması Mümkün Mü?”, Doç.
Dr. Galip Yalman “Yeni Bir Kamu Mümkün Mü?” başlıklı
sunuşlarını gerçekleştirdiler.
Özden Güngör’ün yönettiği ikinci oturumda ise Prof.
Dr. Bilsay Kuruç “21. Yüzyıl için Kalkınma ve Planlama”,

Prof.Dr. Erkan Erdil “Dünyada ve Türkiye’de Planlama ve Kamu İşletmeciliği”, Doç. Dr. Semih Akçomak
“Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Planlama” ve Dr.
Serdar Şahinkaya “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kamucu
Sanayileşme” başlıklı sunuşlarını gerçekleştirdiler.
Sempozyumun “Kamu Yönetiminde Kamuculuk” başlıklı üçüncü oturumunu ise Kemal Zeki Taydaş yönetirken
Prof. Dr. Oğuz Oyan “Türkiye’nin Değişen Yönetsel Yapısı”, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir “Sosyal Hizmetlerin (Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik) Kamusal İşlevi”,
Prof. Dr. Onur Karahanoğulları “Anayasai Yasalar ve Kamucu Politikalar” ve Dr. Öğr. Üy. Ozan Zengin “Kamusallık Ekseninde Yeni Yönetim Sistemi” başlıklı sunuşlarını gerçekleştirdiler.
Kamucu Politikalar Sempozyumu’nun ikinci gününün ilk
oturumu olan “İktisat Politikalar ve Özelleştirme Bilançosu” başlıklı dördüncü oturumda Ali Uğurlu oturum
başkanlığı yaparken Prof. Dr. Ebru Voyvoda “Kalkınma
İktisadı Penceresinden Türkiye”, Prof. Dr. Erol Taymaz
“KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi”, Doç Dr. Yiğit
Karahanoğulları “Dünyada ve Türkiye’de Kamulaştırma
Modelleri”, Mustafa Sönmez ise “Nasıl Bir Kamuculuk
İstiyoruz?” başlıklı sunuşlarını gerçekleştirdiler.
Sempozyumun iki bölümden oluşan “Kamucu Politikalar
İçin Ne Yapmalı?” başlıklı tartışma oturumlarının ilk bölümü olan beşinci oturumunda Nadir Avşaroğlu oturum
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başkanlığı görevini üstlenirken KESK Eş Genel Başkanı
Aysun Gezen “Eğitim Politikaları”, DİSK Genel Başkanı
Arzu Çerkezoğlu “İstihdam Politikaları”, TTB Merkez
Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman “Sağlık Politikaları” ve
Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü Ali Rıza Aydın ise
“Hukuk Politikalar” üzerine görüşlerini içeren sunumlarını gerçekleştirdiler.
Sempozyumun son, “Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı?” başlıklı oturumlarının ikincisi olan altıncı oturumda ise oturum başkanlığını Mehmet Soğancı üstlendi.
Bu oturumda mühendis, mimar ve planlamacılar kamucu politikalar için temel yaklaşımları tartışmaya açtılar.
Oğuz Türkyılmaz “Enerji Politikalar”, Gökhan Günaydın
“Tarım Politikaları”, Kaya Güvenç “Sanayi Politikaları”,
Arif Merdol “Ulaşım Politikaları”, Prof. Dr. Tarık Şengül
“Kentleşme ve Yerel Yönetimler Politikaları” ve Adil Akbaş “Bilişim Politikaları” üzerine sunuşlarını gerçekleştirdiler.
İki gün devam eden sempozyuma 250’yi aşkın kişi katılarak tartışmaları izlediler ve soru ve görüşleriyle sempozyuma katkı verdiler. Sempozyum kapsamında hazırlanan
“Kamucu Politikalar ve TMMOB” raporu ve sempozyum
kitabı yakında kamuoyu ile paylaşılacak.

ladığı dava dilekçeleri, özellikle 2000’lere gelene kadar
Türkiye’deki özelleştirme uygulamalarının sekteye uğratılmasında önemli bir yere sahiptir.
Kurucuları arasında yer aldığı Kamu İşletmeciliği Geliştirme Merkezi de, kamucu anlayışın hem akademik hem
de siyasal olarak gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Hocamızın değerli anısını ve örnek mücadelesini yaşatmaya
devam edeceğiz.
Bildiğiniz gibi kamu kavramı insana ait olan her şeyi kapsayan çok genel bir içeriğe sahip. Bu geniş içeriği nedeniyle de herkesin, her kesimin kendi ihtiyaçlarına göre,
kendi anlayışına göre şekillendirebildiği bir kavram.
Tarihsel gelişim göz önünde bulundurulduğunda, gelişmiş
kapitalist ülkelerle kıyaslandığında, kamu kavramının ülkemiz açısından hem daha karmaşık hem daha önemli bir
yere sahip olduğunu görebiliyoruz. Bunun nedeni ülkemizde kapitalizmin büyük oranda yukardan aşağıya devlet eliyle inşa edilmiş olmasıdır. Gerek cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki sermaye birikiminin yapısı gerekse İkinci
Dünya Savaşı sonrasında dünyadaki egemen hale gelen
refah devleti anlayışı, ülkemizde kapitalizmin ve devletin
kendine özgü biçimde yapılanmasına neden oldu.

“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 45. Genel Kurulumuzda aldığımız karar doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz
Kamucu Politikalar Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz.

80’li yıllara gelene kadar ülkemizde devlet ile kamu neredeyse birbiri yerine kullanılan kavramlardı. Bu kavramsal
örtüşme, bir yandan toplumun geniş kesimlerinin ekonomik ve sosyal anlamda desteklenmesi bakımından cumhuriyet projesini destekleyen olumlu bir yana sahipken,
diğer yandan da devletin sınıfsal içeriğinin göz ardı edilmesine neden olan olumsuz bir yana da sahipti.

Başta değerli hocalarımızdan oluşan danışma kurulumuz
ve oda temsilcilerimizden oluşan düzenleme kurulumuz
olmak üzere bu anlamlı etkinliğin gerçekleştirilmesinde
emeği geçen tüm değerli isimlere TMMOB adına teşekkür ediyorum.

1980’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlayan neoliberal
politikalar, ülkemizdeki bu kavramlar arasındaki bu örtüşmeyi de değiştirdi. Neoliberal kapitalizm, devletin kamusal sorumluluklarını ve faaliyetlerini tamamen dışlayan
bir yönetim anlayışını hakim kıldı.

Konuşmama, geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılan değerli hocamız Mümtaz Soysal’ı saygıyla anarak başlamak
istiyorum. Mümtaz Hoca, gerek akademisyen, gerek
hukukçu, gerekse yurtsever kimliğiyle Türkiye’de özelleştirme karşıtı bilincin ve mücadelenin yükseltilmesi için
büyük bir çaba harcamıştı.

Bugün içinde yaşadığımız tek adam rejimi ve inşa edilen
parti devleti anlayışı, kamuyla örtüşen devlet anlayışının
adeta tersyüz edilmiş biçimidir. Bugün ülkemizde devlet,
kamuyla ve kamusal olanla adeta savaş halinde olan bir
devlettir.

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

Özelleştirme uygulamalarına karşı açtığı davalar, hazır-
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Bizler bu mücadelede, kamunun haklarını, varlıklarını,
zenginliklerini ve çıkarını koruyan tarafız. Bugünkü sem-

TMMOB’den
pozyumumuzu da bu mücadelenin aracı ve parçası olarak görüyoruz. İki günlük program boyunca ekonomik,
sosyal ve idari boyutlarıyla kamu kavramını irdeleyecek
ve bu alanlarda kamucu politikalar geliştirmek için fikir
yürüteceğiz.
Pek çoğunuzun yakından tanıdığı gibi, ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki birliği olarak TMMOB, bir yandan üyelerinin hak ve çıkarlarını,
ülkemiz çıkarları temelinde koruyup geliştirirken, diğer
yandan da mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılması için mücadele etmektedir.
Sermaye kesimlerinin dar ve bencil çıkarları karşısında
kamunun ortak önceliklerinin korunması 1970’li yılların
başından itibaren TMMOB için bir nirengi noktası olmuştur. Son 50 yıldır planlamadan sanayileşme politikalarına, özelleştirmelerden kentsel mekanların korunmasına,
çevre mücadelesinden işçi sağlığına kadar her alandaki
mücadele çizgimiz bu kamusal anlayışla oluşturulmuştur.
Basın açıklamalarımızda, kongre ve sempozyumlarımızda, raporlarımızda sürekli olarak kamu yararının, kamusal varlıkların, kamucu bakış açısının altını çizmemizin
nedeni, neoliberal politikaların kamuya ait olan her şeye
ve kamuculuk fikrine karşı yürüttüğü sistematik savaştır.
Az önce de dile getirdiğim gibi, 1980’li yıllardan itibaren
uygulanmaya başlayan özelleştirme politikalarıyla kamu
kaynakları ve olanaklarıyla inşa edilen kurumlarımız, fabrikalarımız, madenlerimiz, işletmelerimiz tümüyle sermayeye aktarılmıştır. Aynı süreçte eğitim, sağlık ve sosyal
güvenlik gibi kamu hizmetleri de ticarileştirilerek birer
rant kapısı haline dönüştürülmüştür.
Özallı yıllardan itibaren iktidara gelen tüm hükümetlerin öncelikli programı “özelleştirmelerin tamamlanması”
olmuştur.
Başlangıçta “verimsizlik”, “zarar eden kitleri elden çıkartma” ve “devletin sırtındaki kamburdan kurtulma”
söylemiyle ilerleyen özelleştirme uygulamaları, 2000’li
yıllardan itibaren en karlı kuruluşların en önce satıldığı bir
yağmaya dönüşmüştür.
17 yıldır devam eden AKP iktidarı, bu uygulamaların en
yoğunlaştığı dönem oldu. AKP bu piyasalaştırma sürecini kendine yakın kesimlere rant ve imtiyaz sağlama aracı

kullanarak kendisine doğrudan bağımlı bir sermaye sınıfı
da yaratmış oldu.
Son 17 yılda bir yanda özelleştirmeler yoluyla yandaş
sermaye kesimlerine büyük çaplı kaynak aktarımları yaşanırken, diğer yandan emekçi ve yoksul kesimlerin kamusal hizmetlere erişimi kısıtlandı. Sosyal devlet anlayışı
yerine, parti ilişkileri eliyle sürdürülen yardım ağları ön
plana çıktı.
TMMOB olarak bu sürecin önüne geçebilmek, kamusal
mal ve hizmetlerin sermaye kesimlerine peşkeş çekilmesini önleyebilmek için büyük mücadeleler verdik.
Birliğimizin Anayasa ve yasalardan kaynaklanan kamusal
niteliği sayesinde, hem özelleştirme süreçlerini mümkün
kılan yasal düzenlemelere hem de tek tek tüm özelleştirme işlemlerine karşı yoğun bir hukuki mücadele sürdürdük.
Birlik ve bağlı odalar olarak özelleştirme uygulamalarına
karşı binlerce dava açtık, çok sayıda bilimsel etkinlik düzenledik ve kitlesel kampanyalar düzenledik. Açtığımız
bu davalar ve yürüttüğümüz kitlesel mücadele, özelleştirme uygulamalarını durduramasa da, sürecin bütünüyle
yağmaya dönüşmesine engel olmuştur.
Şunun altını çizmek gerekiyor ki, neoliberal dönemde,
90’lı yıllardaki küreselleşme teorisyenlerinin iddialarının
aksine, devlet hiçbir zaman geri çekilmedi ve yok olmadı.
Bireysel özgürlükler ve demokrasi genişlemedi.
Hem ülkemizde hem de dünya çapında devletler, sermayenin çıkarlarını korumak için, imtiyazların dağıtımı için,
kamusal zenginliklerin paylaşımı için her zamankinden
daha fazla kendisini hissettirdi.
Toplumu kontrol altına almak için uyguladığı güvenlik ve
şiddet politikalarıyla hissettirdi. Enerji kaynaklarını ele
geçirmek için emperyalist müdahaleciliğiyle hissettirdi.
Özellikle 2009 krizinden sonra ekonomideki müdahaleleriyle hissettirdi ve hissettirmeye devam ediyor.
Bugün Türkiye’de neoliberal kapitalizmin aldığı biçimi
konuşurken geldiğimiz aşamada durumun sadece özelleştirme politikalarıyla, kamusal varlıklarımızın tasfiyesiyle sınırlı olmadığının farkında olmamız gerekiyor.
AKP’nin tek adam rejimi ile tasfiye ettiği en önemli ka-
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TMMOB’den
musal değerimiz cumhuriyettir. Tek adam rejimi cumhuriyet fikrinin, cumhuriyet değerlerinin, cumhuriyet idealiniz ve elbette cumhuriyet kurumlarının tasfiyesi anlamına
gelmektedir.

Elektriğe yapılan zam oranı ise % 57 oldu. Çarşıda, pazarda, marketteki zamların da bu oranlarda olduğunu
görüyoruz. Özellikle temel gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat
artışları yoksul halkımızın yaşamını daha da zorlaştırıyor.

Cumhuriyetin tasfiyesi halk egemenliğinin, hukukun üstünlüğünün, seçme-seçilme hakkının, hukuk önünde eşitliğin ve sosyal hakların tasfiyesini beraberinde getirmiştir.

Fiyatlar bu kadar artarken, yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle işsizlik de hızla büyüyor. Mevsimsel olarak
istihdamın en yüksek düzeyde olması beklenen yaz aylarında işsizlik oranı % 14 düzeyindeydi. Genç nüfusta ise
bu oran yüzde 27’yi aştı. Şehrin en işlek caddeleri bile
kapanan iş yerleriyle, boşaltılmış ofislerle dolu. İşsizlik ve
yoksulluk içinde kıvranan halk, borçlarla ayakta kalmaya
çalışıyor.

Bence Cumhuriyeti en güzel tanımlayan cümlelerden
birisi, “Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir” özdeyişidir. Cumhuriyetin tasfiyesi, kimsesizleri tümüyle çaresiz
hale getirmiştir. Son günlerde sıklıkla duyduğumuz aile
intiharlarını tartışırken göz ardı etmememiz gereken gerçek, kamunun tasfiyesinin yarattığı bu sahipsizlik durumu
ve duygusudur. 17 yıllık iktidar dönemi sonunda AKP’nin
geldiği nokta, geniş halk kesimleriyle arasındaki oluşan bu
duygu uçurumudur.
Saraylılar, siparişe dayalı finansal veriler ile aşağıdakilerin
durumunun ne kadar iyi olduğunu göstermeye çalışıyor.
Enflasyonun tek haneye düşmesinden, cari açığın kapanmasından, ihracatın artmasından bahsederek halkı telkin
etmeye çalışıyorlar.
Oysa halkın yasadığı gerçeklik bambaşka. Geçtiğimiz yıl
ekim ayından bu yana Doğalgaza yapılan zam oranı %44,
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Halkın içinde bulunduğu bu gerçekliği en çıplak biçimiyle
dile getirmek, bu durumun çözümü için politikalar oluşturmak bizlerin en temel sorumluluğudur.
İki gün boyunca devam edecek sempozyum boyunca burada kısaca değinebildiğim sorunları sizlerin katkılarıyla
enine boyuna tartışacağız. Kamunun tasfiyesinin yarattığı
sonuçlarını ve kamucu politika önerilerini birlikte değerlendireceğiz.
Burada yürütülecek tartışmaların sadece konuya ilişkin
akademik birikimimize değil, toplumsal muhalefet hareketinin geleceğine de katkı vereceğine inanıyorum.

TMMOB’den

TELEVİZYONCU OLMASI FATİH PORTAKAL’A
DİSK’E HAKARET ETME HAKKI VERMEZ!
20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Fatih Portakal ile Fox Tv Ana Haber programında Fatih Portakal’ın DİSK’i
işçilere ihanet etmekle suçlaması üzerine TMMOB, KESK ve TTB tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.

Ülkemizde “küstahlık” yaygın bir davranış biçimi halini
almış durumda. Birçok kurumda ve kişide sıradan bir
alışkanlık haline gelen bu “tutumun” çok izlenen televizyonculardaki yansıması demokrasi kültürü açısından
kaygı vericidir.

mücadeleden en baskıcı dönemlerde bile asla vazgeçmeyen, bu uğurda bedel ödemekten kaçınmayan DİSK’i
hedef alması, milyonların izlediği ekranlardan “hainlikle”
yaftalamaya çalışılması “kişisel fikir, kişisel yorum” ile izah
edilemez.

Ülkemizdeki iktidar odaklarının hakikati yok sayıp kendi
fikirlerinin mutlak gerçeklik halinde algılanmasını isteyen
ve bunun dışında kalanları “Hain, terörist, bozguncu, çapulcu” olarak yaftalayan dili ve söylemi her mikro iktidar
alanında olduğu gibi, televizyon haber sunucularında da
zaman zaman yansımasını buluyor.

KESK, TMMOB ve TTB olarak yıllardır emek ve demokrasi mücadelesinde yol arkadaşlığı yaptığımız, kurulduğu
günden bu yana Türkiye’deki sınıf mücadelesinin, emek
hareketinin, toplumsal mücadelenin en önemli dinamiklerinden birisi olan, DİSK’ i hedef alan bu tür itibarsızlaştırma ve hedef saptırma girişimlerine de birlikte karşı
duracağız.

Yandaş medya çöplüğüne dönüşmüş olan ülkemizde
eleştirel habercilerin işçiler adına, halk adına, kamuoyu
adına hesap sorması saygıdeğer bir tutumdur.
Ancak, işçiler için kılını kıpırdatmayan, hükümetin verdiği
rakamın altında memur ücret artış oranına onay veren,
ne üyesi olan işçiler ne de ülkedeki mağdurlar için tek bir
eylem ve söylemi olmayan konfederasyonların “dokunulmaz” olduğu ülkemizde; FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’ın emeğin hakları için verdiği tavizsiz

DİSK’e selam olsun, Türkiye işçi sınıfına selam olsun!
Yaşasın sınıf dayanışması, yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği
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Günce


Kasım
2019
Günce

2 Kasım Cumartesi
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu
47.Dönem 8.Toplantısı Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya Oda Yönetim Kurulu üyesi Yılmaz Yıldırım ile Oda
Teknik Görevlileri H.Cem Şavur, Egemen Ceylan ve Meltem
Özdemir Çınarel katıldı.
5 Kasım Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
9 Kasım Cumartesi
Odamız tarafından düzenlenen 8. Güneş Enerjisi Sistemleri
Sempozyumu ve Sergisi, 8-9 Kasım 2019 tarihlerinde Mersin
Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyum açılışına Oda Başkanı Yunus Yener katıldı.
12 Kasım Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
14 Kasım Perşembe
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında iktidara
yönelttiği eleştiriler nedeniyle açılan davanın Sapanca Adliyesinde görülen ikici duruşmasına TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz ve Oda Başkanı Yunus Yener katılarak
destek verdi.
Sapanca yapılmak istenen teleferik projesine karşı yöre sakinleri tarafından başlatılan direnişe destek vermek amacıyla
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB heyeti tarafından Sapanca Kırkpınar Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete Oda Başkanı
Yunus Yener de katıldı.
Asansör Yönetmeliği Teknik Alt Çalışma Grubu topluntısına
Odamız adına teknik görevli Zafer Güneş katıldı.
16 Kasım Cumartesi
Odamız tarafından düzenlenen 11. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi, 15-16 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezin’de gerçekleştirildi.
Kongre açılışına Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Bedri Tekin ile Oda Müdürü Evren Sağ katıldı.
19 Kasım Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
22 Kasım Cuma
Edirne Şube geleneksel gecesi Edirne Villa Restaurant'ta
yapıldı. Törene Oda Başkanı Yunus Yener katıldı.
23 Kasım Cumartesi
İzmir Şube tarafından düzenlenen Ölçümbilim Sempozyu-
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mu ve Sergisi 20-22 Kasım 2019 tarihlerinde MMO Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışa Oda Başkanı Yunus Yener katıldı.
23 Kasım Cumartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde yapıldı.
TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu 22-23 Kasım
2019 tarihilerinde Ankara İMO Teoman Öztürk Salonu'nda
gerçekleştirildi. Kongre açılışına Oda Başkanı Yunus Yener,
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin ile Oda Müdürü Evren Sağ
katıldı.
24 Kasım Pazar
Oda 47. Dönem III. Sekreterler Saymanlar Toplantısı, Suat
Sezai Gürü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
26 Kasım Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, TSE
825’i (Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları) iyileştirme çalışması kapsamında, Ankara Şube'de toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya
Odamızı temsilen Makina Mühendisi Ömer Ünal, Teknik Görevliler Derya Baran ile Serpil Taburoğlu katıldı.
28 Kasım Perşembe
İzmir Şube tarafından düzenlenen Endüstri Mühendisliği
Bahar Konferansları 28-30 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Açılışa Oda Başkanı Yunus Yener katıldı.
29 Kasım Cuma
Adana Şube Seyhan Oteli Toros Balo Salonu'nda düzenlenen meslekte 25. 40. ve 50. yılını dolduran üyelerimize dönük plaket törenine Oda Başkanı Yunus Yener katıldı.
Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin, 29-30 Kasım tarihlerinde İstanbul Barosunda TMMOB İKK, KESK, DİSK,
İstanbul Tabip Odası, İSİG Meclisi ve İşyeri Hekimleri Derneği
tarafından düzenlenen "7. Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Değeğrlendirilmesi Sempozyumu"na katıldı.
30 Kasım Cumartesi
Kocaeli Şube meslekte 25, 40, 50 ve 60. yılını dolduran
meslektaşlara dönük plaket töreni Mimarlar Odası Tarihi Binasında gerçekleştirildi. Törene Oda Başkanı Yunus Yener
katıldı.
TMMOB Yapı Denetim Sempozyumu 29-30 Kasım tarihlerinde İMO Teoman Öztürk Salonunda gerçekleştirildi. Açılışa
Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin ile
Oda Müdürü Evren Sağ katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 22 Kasım 2019 tarihli toplantısında alınan kararla
ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2020 yılında ilk işe
girişlerinde baz alınacak asgari ücret brüt 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

mühendİs, mİmar ve şehİr plancıları

2020 yılı brüt asgarİ Ücretİ

5.000 TL

