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ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZÜ KORUMA,
SAFLARIMIZI SIKILAŞTIRMA ZAMANI
Dolu dolu bir ayı daha geride bıraktık. Geçtiğimiz Mayıs
ayında Covid-19 salgınına karşı alınan ve alınması gereken önlemler, ülkemiz ve örgütümüzün yine önde gelen
bir gündemi oldu.
Salgın döneminde Odamızın üyelerimiz ve çalışanlarımıza
yönelik koruyucu önlemleri ve iç işleyişimiz üzerine yeni
duyurular yaptık.
2 Mayıs’ta 586 genel kurul delegesinin katılımı ile internet
üzerinden yapılan Büyük Delege Buluşması, aldığımız önlemlerin örgüt genelinde uygulama birliği içinde yaygınlaşmasına katkı sağladı. Odamızın işleyişişi bu dönemde
kesintisiz olarak sürdü.
7 Mayıs’ta Merkez Öğrenci Üye Komisyonumuz internet
üzerinden, Şubelerdeki öğrenci üye çalışmaları, üniversitelerdeki uzaktan eğitimlerin değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin görüş ve öneriler gündemi ile ile
toplandı.
12 Mayıs’ta Şube eğitim sorumlularının katılımı ile yapılan online toplantıda eğitim ve sınavlara yönelik konular,
yeni eğitimler, salgın günlerinde üyelerimizi aydınlatacak
söyleşiler ele alındı.
Oda genelinde Mayıs ayı boyunca düzenlenen 103 webinar/çevrim içi eğitime 15 bin 238 kişinin katılması, eğitim
faaliyetlerimizin sürekliliği açısından önemli bir gösterge
oldu.
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla yaptığımız açıklamada diğer önemli konular yanı sıra Covid-19 salgını
dolayısıyla işyerlerinde virüs bulaşmasını engelleyecek
ciddi önlemler alınması, virüs tespit edilen işyerlerinde
faaliyetlerin durdurulması ve işyerlerindeki virüs vakalarının iş kazası, sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak
değerlendirilmesi gerektiğini belirttik
Mayıs ayı başında Odamızın uzmanlık alanlarıyla bağlantılı
olarak AVM’ler, İşyerleri ve Toplu Bulunulan Mekânların
Tesisatlarında Mutlaka Alınması Gereken Corona Virüs
Önlemleri üzerine bir açıklama yaptık.
28 Mayıs’ta da Odamız ile iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ISKAV, İSKİD MTMD, TTMD, MÜKAD ve
TRFMA ile öncelikli olarak pandemi önlemlerine yönelik
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ortak çalışmalar için İklimlendirme Teknik Kurulu oluşturduğumuzu kamuoyuna duyurduk.
Mayıs ayında Covid-19 salgını ve Oda çalışmaları yanı sıra
başlıca gündemimiz, iktidarın kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının yasalarını değiştirme girişimi oldu.
AKP Genel Başkanı/Cumhurbaşkanı, 5 Mayıs’ta partisinin MYK toplantısında, bu yöndeki taslağı en kısa sürede
Meclise taşıyacaklarını belirtti.
Bu gelişme üzerine, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanının
açıklamasının ardından Birliğimize bağlı Odalar olarak ortak bir açıklama yaptık.
Odamız, önceki Birlik Başkanlarımız, çalışan arkadaşlarımız, şubelerimiz, temsilciliklerimiz, öğrenci üyelerimiz ve
diğer Odaların merkez ve birimleri açıklamalar yaptılar.
Ayrıca TMMOB-Oda Başkanları her hafta değerlendirme
toplantıları yaptılar. Bizde de Oda-Şube Başkanları, OdaSekreterler toplantıları yapıldı.
Duyarlı gazeteler meslek örgütlerinin sesi oldu, bizlerin
verdiği makaleler yayımlandı.
TMMOB ve Odaları olarak konuyu sosyal medyada konuyu sürekli işledik ve bu antidemokratik girişime karşı
toplumsal duyarlılık oluştu. Ancak mevcut rejimin sürekliliğini sağlama ve iktidarını korumak için iç ve dış düşman yaratmaya çalıştığı, seçilmiş belediye başkanlarının
görevden alındığı, milletvekilliklerinin düşürüldüğü ve
hapse atıldığı, basın/basın mensupları ve sosyal medya
kullanıcıları üzerindeki baskıların arttığı bir dönem söz
konusudur.
Ülkemiz ve halkımız ile demokrasi, laiklik ve özerk demokratik mesleki örgütlülüğümüzün geleceğinin aynı
kulvarda buluştuğu gerçeği ve örgütlü toplum bilinci ile
saflarımızı sıklaştırmalı, örgütlülüğümüzün sürekliliğini
sağlama çabası içinde olmalıyız.
Bütün üyelerimizi bu yönde birlik içinde davranmaya davet ediyor, esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

BÜYÜK DELEGE BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamız Büyük Delege Buluşması, 586 Genel Kurul Delegesinin katılımı ile 2 Mayıs 2020 tarihinde online olarak
gerçekleştirildi.
TMMOB Başkanı Emin Koramaz'ın da katılarak bir
konuşma yaptığı buluşmanın açış konuşması Oda Başkanı
Yunus Yener tarafından yapıldı.
TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve Oda Başkanı Yunus
Yener ile beraber buluşmada Mehmet Soğancı, Elif
Öztürk, Kaya Güvenç, A. Oğuz Türkyilmaz, Ali Ekber
Çakar, Tevfik Peker, Hüseyin Atıcı, S. Melih Şahin, İlter
Çelik, İbrahim M. Tataroğlu, Yılmaz Yıldırım, Yüksel
Yaşartekin, Fikri Düşünceli, Murat Kürekçi, Ümit Galip
Uncu, Harun Kemal Öztürk, Atila Tomsuk, Mehmet Emin
Tümür, İbrahim Atmaca, Akif Aksoy, İbrahim Yücesoy,
Aykut Kocalar, Fulya Bankoğlu, Aziz Avukatoğlu, Birhan
Şahin, Fikret Çaral, Bülent Öntaş, Ali Haydar Karaçam,
Ekrem Nacarkahya, C. Ahmet Akçakaya, Aydan Adanır,
İbrahim Mart, Hasan Emir Kavi, Neşet Aykanat ve Serdar
Işık konuştu. Büyük Delege Buluşması Oda Teknik
Görevlisi Meltem Özdemir Çınarel'in okuduğu sonuç
bildirisi ile sonlandı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener'in
açış konuşması şöyle;
"Tarihimizde ilk defa yaptığımız
Buluşmasına hoş geldiniz.

Büyük

Delege

Oda Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla, sevgiyle,
dostlukla selamlıyorum.
Öncelikle salgın sürecinde kaybettiğimiz arkadaşlarımızı
anarak başlamak istiyorum.
Trabzon Şube eski Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa
Sabri Duran’ı,
İstanbul Şubemize bağlı Başakşehir Temsilciliği Yürütme
Kurulu Üyemiz Gürdal Öztürk’ü,
İstanbul’dan Öğrenci Üyemiz Emircan Kılıçkaya’yı,
Ankara Şube çalışanımız Ali Rıza Falcıoğlu’nu
TMMOB örgütlülüğünden arkadaşlarımızı,
Sağlık emekçisi dostlarımızı, ülkemizde ve diğer ülkelerde
ölen bütün insanlarımızı saygıyla anıyorum. Hepimizin
başı sağ olsun.

Ailelerine, sevenlerine, tüm örgütümüze sabırlar
diliyorum. Umarım yeni acılar ve kayıplar yaşamayız.
Bu vesileyle babamın kaybından dolayı iletilen taziyeler
için, acılarımız paylaşıldıkça çekilir olur diyor ve teşekkür
ediyorum.
İki hafta önce 18-19 Nisan’da yapacağımız genel
kurulumuzun Corona Virüs salgını nedeniyle ertelendiğini
biliyorsunuz. Ancak yaşamlarımızı ve çalışma düzenimizi
tamamen değiştirmemize yol açan bu ortama karşın ve
koşullar ne olursa olsun örgütlülüğümüzü sürdürmek
durumunda olduğumuz da açık bir gerekliliktir.
Bu nedenle OYK olarak, delegelerimizin ve örgütümüzün
toplu olarak bilgilenme gereksiniminin karşılanması, canlı
bir şekilde görüş alış verişinde bulunmamız, öneriler
sunmamız ve dayanışma amacıyla bu Büyük Delege
Buluşmasını gerçekleştirmeyi kararlaştırdık.
Bugün burada olağan genel kurullarda olduğu gibi bir
çalışma raporu sunmayacak, bunu resmi genel kurul
işleyişine bırakacağız.
Ben şimdi Covid-19 salgınının başından bu yana yaptığımız
çalışmalara kısaca değineceğim. Benden sonra, Odamızı
TMMOB’de temsil eden Birlik Başkanımız Emin Koramaz
konuşacak.
Onun ardından OYK Sekreterimiz Elif Öztürk yeni çalışma
düzeni, işleyişimiz ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler
verecek. Daha sonra birlikte görüşmeye geçeceğiz.
Olumsuzluklara yeni olumsuzlukların eklendiği, kötü ve
olağandışı bir dönemden geçmemize karşın Oda olarak

bülten 264
haziran 2020

3

Haber

bu süreçte örgütsel bütünlüğümüzü korumak için birçok
adım attık.
Salgının Türkiye’de gündeme girmesiyle birlikte Oda
çalışmalarında üyelerimizi ve çalışanlarımızı koruyucu
yöntemlere ağırlık verdik. Çalışma düzenimizi; zorunlu
durumlar dışında evden çalışma, kısa çalışma vb.
tamamen değiştirdik.
Birlikte üretme, birlikte karar verme, birlikte yönetme
geleneğimizi olağandışı bir dönemde de sürdürme
gerekliliğini yerine getirmeye yönelik çalışmalar yaptık.
Online olarak OYK-ŞYK’ler, Başkanlar, Sekreterler-Müdürler hatta komisyon toplantıları yapıldı.
Günlük işleyişi aksatmadık, gerekli temasları ve çalışmaları
bütün örgüt olarak sürdürdük, salgın sürecinde alınması
gereken önlemlere ilişkin eğitimler düzenledik.
Ve 23 Nisan’da Oda Danışma Kurulu toplantısını yaptık.
Biliyorsunuz, şeffaf olmayan, kötü yönetilen bu süreçte
krizi fırsat olarak gören bir iktidarla karşı karşıyayız.
Her şeyi piyasanın insafsızlığına bırakan, halkı değil yandaş
sermayeyi destekleyen politikalar salgın sürecinde halkı
açlığa, işsizliğe, sefalete ve ölüme mahkûm ediyor.
Bu nedenle salgın, salgına karşı izlenen ve izlenmesi
gereken politikaların değişik yönlerine ilişkin ilk günlerden
itibaren birçok açıklama yaptık.
12 Mart’ta Corona Virüs Vakasından Hareketle
Hastaneler ve Toplu Bulunulan Mekanlarda Yapılması
Gereken Bazı Acil Düzenlemelere Dair Önerilerimiz’i,
19 Mart’ta Sanayi Analizleri’nin 57.’sinde Kırılgan
Ekonomiye Corona Virüs Yükü açıklamasını,
21 Mart’ta Corona Virüs Salgınına Yönelik Sosyoekonomik
Önlemler Halktan Yana Köklü ve Bütüncül Bir Şekilde
Yaygınlaştırılmalıdır açıklamasını,
27 Mart’ta Corona Virüsü Salgını ile Ancak Toplum
Çıkarını Gözeten Kamucu Politika ve Uygulamalarla Baş
Edebiliriz açıklamasını,
2 Nisan’da Siyasi İktidarı ve Tüm Kamu Yönetimini
Anayasal ve Yasal Görevlerini Eksiksiz Olarak Yerine
Getirmeye Çağırıyoruz! açıklamasını yaptık.
20 Mart’ta Serdar Ulu ve Aytekin Çakır arkadaşlarımızın
hazırladığı ve birçok Oda üyemizin katkıda bulunduğu
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Coronavirüs ve Salgın Hastalıkların HVAC Sistemleriyle
İlişkisi makalesini paylaştık.
22 Nisan’da Sanayi Analizleri’nin 58.’sinde Covid’19: Kriz
ürkütücü, önlemler yetersiz/ Ekonomi Çakıldı, 10 Milyon
İşsiz Korumasız açıklamasını,
28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla
Covid-19 Pandemi Süreci de Göstermiştir ki, İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği Politikaları ve Çalışma Yaşamı Sosyal
Devlet İlkeleri Gereğince Yeniden Düzenlenmelidir
açıklamasını ve
29 Nisan’da, 1 Mayıs dolayısıyla Emekçilerin Gereksinim
ve Özlem Duyduğu Her Şey Sosyal Devlete, Emek ve
Bilim Temeli Üzerinde Kurulacak Yeni Bir Düzene İşaret
Ediyor açıklamasını yaptık.
Ayrıca 31 Mart’ta DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin
imzaya açtıkları yedi acil önlem metninin imzalanması için
duyurular yaptık.
Bu arada birçok üyemiz ve Şubemiz, sağlık emekçileri
ile dayanışma ve acil maske-siperlik gereksinimi için
üretimler yaptılar, yapıyorlar.
Emeği bulunan bütün arkadaşlarımıza OYK olarak
teşekkür ediyoruz.
Dünya Covid 19 salgını ile mücadele ederken, sürekli
olarak vurguladığımız bir gerçek bütün açıklığıyla bir
kez daha görüldü: Kapitalizmin neoliberal döneminde
kırk yıldır uygulanan serbestleştirmeci-özelleştirmeci
dönüşümlerle kamucu sosyal politikaların tasfiyesinin
toplumlarda yol açtığı hayati yansımalara şimdi Covid 19
salgınının etkileri eklendi.
Bilim ve laiklik düşmanı dinci politikalar eşliğinde, başta
eğitim ve sağlık olmak üzere bütün toplumsal hizmetlerin
birer sömürü-kâr alanı haline getirilmesi ile yoksullaşma
ve işsizliğin artma süreci, Covid 19 salgını ile daha üst
boyutlara ulaşmış durumdadır.
Sağlıkta sosyalizasyon politikalarının Türkiye dâhil olmak
üzere bütün kapitalist dünyada tasfiye edilmesinin;
neoliberal “Sağlıkta Dönüşüm Programı” uyarınca yapılan
kapsamlı tasfiyelerin can alıcı sonuçları, bu salgında bütün
açıklığıyla görüldü.
Salgına karşı mücadeledeki devlet yetmezlikleri
ve hazırlıksızlığının temel nedeni işte bu dönüşüm
programlarıdır.

Cumhuriyetin ilk döneminden itibaren salgınlara karşı
başarılı aşı çalışmaları geçmişi olan Hıfzısıhha Enstitüsü
de aynı kapsamda bu iktidar tarafından 2011 yılında
kapatılmıştı.
İktidar esasen sermaye güçlerine destekler sunuyor.
Halkın ve küçük işletmelerin yine faizli kredilerle
borçlandırılmasına çalışılması, kamu çalışanlarının bağış
kampanyasına uymaya zorlanması, belediyelerin sosyal
hizmet ve dayanışma faaliyetlerinin engellenmesi,
devletin sosyal niteliğinin hiç kalmadığını ve yetmezliğini
göstermektedir.
Bu nedenle işsizlik ve yoksulluk hep artıyor. Türkiye 2020
yılına yüzde 14 işsizlik oranı ve 4,5 milyon işsiz kitlesi ile
girmişti. Salgınla birlikte şu an ise en az 10 milyon yani
yüzde 30 oranında işsiz var.
Dünya ve ülkemizdeki genel iktisadi durum, içinde
bulunduğumuz zor dönemin geçici olmayacağına işaret
ediyor.
Bu koşullarda Odamızda anlayış ve uygulama birliğinin
sağlanması, Odamız ve TMMOB’nin yıllardır dile getirdiği
üzere çözümün kamucu politikalarda ve bu yöndeki
mücadelede olduğunun vurgulanması oldukça önemlidir.
Gerçekte de başka bir çözüm yolu yoktur.
Diğer yandan şunu da belirtmek isterim ki, 750’ye
varan çalışanımız var ve Odamızın mali durumu iktidar
politikaları sonucu çok zayıflamış durumda.
Yalnızca bu günler için değil artık genel olarak üye
aidatlarının üyelerimiz tarafından sorumlulukla ödenmesi
gerekliliği kapımızı çalmış durumdadır. Bu konuda bütün
Şubelerimiz ve üyelerimizin üzerlerine düşen sorumluluğu
yerine getirmesi gerektiğini bilginize sunmak istiyoruz.
Salgının olağanüstü toplumsal boyutları, iktidar
politikalarının yanlışları-yetmezlikleri ve halkımız ile
Odamızın zayıf maddi koşulları, önümüzdeki zor
dönemi her açıdan dayanışma ve mücadele bilinci içinde
karşılamamızı gerektiriyor.
Son olarak dün daha çok internet ortamında
kutladığımız 1 Mayıs emekçilerin uluslararası
birlik, mücadele, dayanışma gününü kutluyor;
aynı havayı soluyabileceğimiz, aynı mekânlarda bir
araya geleceğimiz sağlıklı güzel günlerde buluşmak
dileğiyle saygılar sunuyorum."
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
DELEGE BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRİSİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 48. Olağan
Genel Kurulu öncesinde 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde
Şubelerimizin genel kurulları yapıldı, yönetim kurulları ile
Oda Genel Kurulu delegeleri belirlendi.
18 -19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılan
48. Olağan Genel Kurulu ise COVİD-19 salgını nedeni ile
yapılamadı ve ertelendi. Bugün uzaktan erişim ile yaklaşık
500 delegemizin katıldığı buluşmayı gerçekleştirerek
meslek, meslektaş, Oda ve ülke sorunlarını
değerlendirdik.
115.959 üyesi, 14.577 öğrenci üyesi, 18 Şube, 56 il, 43
ilçe temsilciliği, mesleki denetim büroları, uygulamalı
eğitim merkezleri, meslek içi eğitim merkezleri, akredite
muayene ve personel belgelendirme kuruluşları, deney
ve kalibrasyon laboratuvarları ve işyeri temsilcilikleri
ile büyük bir örgütlüğe sahip olan Odamızın delege
buluşması sonucu oluşturulan aşağıdaki sonuç bildirisini
örgütümüze ve kamuoyuna sunuyoruz.
Önceki 47. Genel Kurulumuzu 24-25 Mart 2018
tarihlerinde gerçekleştirmiştik. Genel kurulumuzdan
sonra 24 Haziran 2018 tarihinde genel seçimler yapıldı,
seçimler sonunda AKP parlamentodaki çoğunluğunu
kaybetti, ancak MHP’nin de desteği ile baskıcı, barış
karşıtı ve emek düşmanı politikalarını daha da arttırarak
sürdürüyor. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel
seçimlerde İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Mersin,
Bilecik, Kırşehir ile Doğu ve Güneydoğuda daha önceden
kayyumla yönettiği iller başta olmak üzere birçok ilde
AKP-MHP ittifakı seçimleri kaybetti. Ancak yerel seçim
sonuçlarını içine sindirmeyen siyasi iktidar HDP’nin
kazandığı 6 Belediye Başkanına mazbata bile vermezken,
65 Belediyeden 40’na kayyum atadı. HDP’nin kazandığı
Belediye başkanlarına mazbata verilmemesi ve kayyum
atanması, hangi bahane dile getirilirse getirilsin AKP’nin
farklılıklara tahammülsüzlüğünün, Kürt sorununa
yaklaşımının, barış yerine savaşı seçmesinin bir sonucudur.
Aynı tahammülsüzlük CHP’li Belediye Başkanlarınca
yönetilen belediyelere karşı alınan tavırlarda da görülüyor,
CHP’li belediyelerin de görev yapamaması için her türlü
hukuk dışı yollara başvuruluyor.
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İç politikada düşmanlaştırıcı, ayrımcı, ötekileştirici, savaş
yanlısı ve faşizmin kurumsallaşmasını sağlamaya yönelik
politikalar sürdürülüyor. Politikacılar, gazeteciler, siyasi
iktidarın politikasına muhalefet edenler hatta sosyal
medyada paylaşım yapanlar bile sudan gerekçelerle
cezaevine konuluyor, basın açıklamalarına, toplu
gösteriye hiçbir şekilde izin verilmiyor, şiddet ve gözaltı
uygulanıyor.
Nisan ayında yapılan infaz düzenlemesinden her türlü adi
suçu işleyenler yararlandırılırken, siyasetçiler, gazeteciler
ve düşünce suçluları cezaevlerinde tutulmaya devam
ediliyor. İç politikadaki barış karşıtı tavır, Suriye ve Libya
konuları başta olmak üzere dış politikada da sürdürülüyor,
“ulusal çıkar” denilerek, günü birlik değişen politikalarla
zaman zaman ABD, zaman zaman ise Rusya ile birlikte
davranılıyor; Rusya ve ABD’nin silah satmaya dönük
istekleri reddedilmiyor, ülke kaynaklarının önemli bir
bölümü silahlanmaya ayrılıyor ve ÖSO gibi cihatçı çeteler
ile Suriye ve Libya topraklarına müdahale ediliyor.
18 yıldır aralıksız süren AKP iktidarı döneminde sanayi,
tarım, enerji, ulaşım, sağlık, eğitim, yerel yönetim vb.
kamusal hizmetler serbestleştirme-özelleştirmelere
tabi tutuldu. Sanayi yatırımları yerine, kamu arazileri
yağmalanarak sadece bina inşaatları sürdürüldü, ülkemiz
rant cenneti haline getirildi. Kamusal üretim, hizmet ve
denetim fonksiyonları tamamen tasfiye edildi, kamu idari
yapısı ve personel rejimi kökten değiştirildi. Pandemi
sürecinde yaşanan bu uygulamalar ve özelleştirmelerin
olumsuz etkilerini bir kez daha gösterdi.
23 Nisan 2020 tarihi, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı
idi ancak; 2017 yılında yapılan Anayasa referandumu
sonrasında parlamenter temsili demokrasi, sosyal
hukuk devleti, laiklik, temel insan hakları ve siyasal
özgürlükler rafa kaldırılıp, tek adam sistemine geçilmişti.
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesinden sonra
TBMM’ye biçilmiş olan rol nedeni ile 100. yıl TBMM’nin
göstermelik bir etkinliğinin bile olmadığının tescil edildiği
bir gün oldu.
Uzunca bir süre koalisyon halinde ülkeyi birlikte yöneten
AKP ile Fettullah Gülen ekibinin bir noktadan sonra güç

Haber

ve paylaşım anlaşmazlığa düşmeleriyle birlikte ülkemizde
15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. 15 Temmuz darbesi
fırsat bilinerek ilan edilen OHAL ile anayasal düzen
tamamıyla askıya alındı. Ülke, zaten işlevsizleştirilmiş
olan TBMM yerine Cumhurbaşkanlığınca çıkartılan
KHK’lar ile yönetilir oldu. Bu süreçte, akademisyenler,
kamu emekçileri ve birçok meslektaşımız hukuksuz
bir şekilde görevlerinden uzaklaştırıldı. Her türlü hak
arama mekanizması yok sayılırken, toplu gösteri, miting
ve yürüyüş hakları kullanılamaz hale geldi. Türk-İslam
sentezci, totaliter-faşist yönetim anlayışı iyice pekiştirildi.
İktidar Kürt sorununda zaman zaman “çözüm ve barış”
söylemini dile getirse de esas olarak savaş ve kaos
ortamını benimsiyor, ülkemiz topraklarında yaşayanların
yazgısına daha fazla kan daha fazla ölüm ve daha fazla
gözyaşı düşüyor.
Kriz öncelikle kadınları vuruyor, AKP kadınların “evde
oturması”nı teşvik eden politikalar uyguluyor ve yaymaya
çalıştığı kadına bakış açısı kadınlara yönelik şiddeti ve
cinayetleri arttırıyor.
Pandemi sürecindeki tavrı dahil AKP için emekçilerin
sağlığının, iş kazalarında sakat kalınmasının ve her yıl
1.500’ün üzerinde emekçiyi iş cinayetlerinde hayatlarını
kaybetmesinin önemli olmadığını gösteriyor.
İktidarın eğitimdeki uygulamaları, kamudaki kadrolaşma
politikaları, Diyanet İşlerinin söylemleri ve uygulamaları
laikliğin adım adım yok edildiğini gösteriyor.
Türkiye ekonomisi geçirdiği dönüşümler sonucu; üretim,
yatırım, tasarruf, istihdam, dış talep bağımlılığı, cari açık,
sermaye hareketlerinin serbestliği, aşırı borçlanma ve
rant yağması ile hayli kırılgan bir yapıdadır. Büyük dış
borç yükü ve toplumsal gereksinimlere yönelik olmayan
“büyük/çılgın projeler”in kaynak ihtiyacı ve yandaşlara
kaynak aktarmak için kamusal kaynak ve varlıkları
Varlık Fonu’nda toplanıyor veya rehin veriliyor. 18 yıl
içerisinde özelleştirmeler, varlık satışları, vergi gelirleri
vb. yöntemlerle elde edilen gelirlerin tamamının ranta
ve sermaye kesimine aktarılması geniş halk kesimlerinin
yoksul kalmasına yol açıyor. “Yoksul bırak-sadaka
ile yönet” uygulaması AKP iktidarının bilinçli olarak
uyguladığı bir politika haline dönüşmüş durumdadır.
İktidara gelir gelmez 2003 yılında çıkartılan 4857
sayılı İş Kanunu ile güvencesiz, esnek çalışma biçimleri
yaygınlaştırılırken, 18 yıldır uygulanan politikalar ile

sendikal haklar kullanılamaz hale getirildi. Emek düşmanı
uygulamalar ile yoksulluk ve işsizlik yaygınlaştı.
2019 Aralık ayından bu yana yaşanmakta olan COVİD-19
Pandemi süreci, “Küreselleşme”’nin, “Yeni Dünya
Düzeni”nin; işçilerin, emekçilerin düzeni olmadığını,
“Sosyal Devlet”ten vazgeçmenin, işçiler, emekçiler ve
kendi emeği ile geçinenler için yıkım olduğunu bir kez daha
gözler önüne serdi. Özellikle esnek çalışma biçimlerine
tabi işçiler, geçici işçiler, kadın, çocuk, göçmen işçiler ve
ev işlerinde çalışanlar için sosyal koruma sistemlerindeki
sorunları ve acımasız çalışma koşullarını ortaya çıkardı.
İşsizler ordusuna yeni milyonlar katıldı.
IMF, Türkiye için 2020 yılında yüzde 5 dolayında bir
küçülme öngörmekte, ancak 2020’de Türkiye milli
gelirinde yıllık küçülmenin yüzde 15-20’leri bulabileceği
tahminleri de yapılıyor. Pandemi öncesinde 2020 yılına
yüzde 14 işsizlik oranı ve 4,5 milyon işsiz ile girilirken
şu anda salgın nedeniyle kapatılan işyerlerinden sokağa
çıkması yasaklanan yaş grupları üstünden ve daralan
işyerlerinden ücretsiz izne çıkarılanlarla birlikte 10
milyonluk bir işsiz kitlesine ulaşmış görünüyor.
İşsizlik Sigortası Fonu’nda olması gereken 131,5 Milyar
TL esasen sermaye kesimlerine teşvik/destek olarak
dağıtılarak yağmalandığı için bu fondan o da sadece
ön koşulları uygun olan işsizleri çok sınırlı olarak
yararlanabiliyor. Salgından sonraki uygulama olan,
ücretsiz izinlilere günlük 39 TL’lik ödemenin dışında,
işini kaybedenler sahipsiz ve herhangi bir sosyal devlet
korumasından mahrum durumdadır. Pandemi sürecinde
mühendis, mimar ve şehir plancıları içinde işsizlik daha da
yoğunlaşacak ve ücretsiz izin uygulaması ile 39 TL günlük
ücrete mahkûm edileceklerdir.
Delege buluşmamız pandemi sürecini özel olarak
değerlendirmiş ve bu konuda aşağıdaki hususlara
vurgu yapmıştır:
- Küreselleşmenin, yeni dünya düzeninin dayattığı
koşullardan vaz geçilmeli, sosyal devlet ilkesi hatırlanmalı,
sosyal devletin gerektirdiği politikalara dönülmelidir.
- Pandemi çalışanların sağlık hakkının yok sayıldığını ispat
etmiştir. Sağlıklı yaşam hakkı, sağlıklı koşullarda çalışma,
nitelikli ücretsiz sağlık hizmetine ulaşabilmenin öncelikli
insan haklarından olduğu hatırlanmalı, düzenlemeler
ve uygulamalar bu gerçeklik üzerine yeniden
kurgulanmalıdır.
bülten 264
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- Ücretsiz izine çıkarılanlar için günlük 39 TL’lik ödeme
öngörülmesi insanları açlığa mahkûm etmenin bir yoludur.
Günlük 39 TL ile hiçbir temel ihtiyaç karşılanamaz. Dolayısı ile ücretsiz izin uygulamasının insanları işsiz
bırakmaktan bir farkı yoktur. İşten çıkarmamanın
alternatifi yeni getirilen ücretsiz izin uygulaması değildir.
İşten çıkarmanın yasaklanmasının yanı sıra çalışanların
tercihi/rızası dışındaki bu tip ücretsiz izin de uygulamadan
kaldırılmalıdır.
- Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli ve
sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır.
- Çalışanların sosyal ve ekonomik koşulları iyileştirilmelidir.
- Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır. Kayıt dışı
çalışmakta iken işini kaybedenlere en az asgari ücret
düzeyinde olacak şekilde destek sağlanmalıdır.
- Zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işler durdurulmalıdır.
- Durdurulan işlerde çalışanlara, herhangi bir maddi kayıp
olmaksızın İşsizlik Fonu’ndan ödeme yapılmalıdır.
- İşsizlik fonu ödemelerindeki ön koşullar pandemi
sürecinde uygulanmamalıdır.
- Pandemi döneminde işsizlik ödeneğinden yapılan
ödemeler, ileride de işsiz kalınması durumunda
“mahsuplaşma” gerekçesi olmaktan çıkarılmalıdır.
- Tüm aileler için temel geçim desteği uygulamasına
geçilmelidir.
- Köprü, tünel, otoyol, havaalanı, şehir hastanesi vb. yerler
için verilmiş olan yolcu, araç, hasta garanti ödemeleri
durdurulmalı, bu kaynaklar, işsiz kalan ve işyerini
kapatmak zorunda kalanlara destek olarak verilmelidir.
- Özel hastaneler kamulaştırılmalıdır.
- Eğitim ve sağlık tamamen kamu hizmeti olarak
değerlendirilmeli, “ücretsiz eğitim”, “ücretsiz sağlık”
ilkeleri hayata geçirilmelidir.
Ayrıca belirtmek isteriz ki; iktidar ülke çıkarları
doğrultusunda hareket eden, ülke, halk, meslek ve
meslektaş çıkarlarının korunması doğrultusunda
muhalefet eden meslek örgütlerini, sendikaları
işlevsizleştirme ve ele geçirme çabasından da
vazgeçmemekte, içinde bulunduğumuz günlerde de
Ankara Barosu’nun açıklaması bahane edilerek yeni
düzenleme hazırlıkları sürdürmektedir.
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Burada görülmesi gereken; demokrasiyi, sosyal hukuk
devletini ve laikliği yok etme çabaları ile kamu yönetimini,
ülke imarını, yapı, kent, ulaşım, eğitim, sağlık, tarım,
enerji, maden, su, çevre ve koruma alanları ile TMMOB
ve diğer meslek birliklerinin mevzuatını yeniden
düzenlemeye yönelik adımların iç içe geçmiş olduğudur.
Ülkemizde gerçekleşen ekonomik-siyasi-ideolojik-kültürel-toplumsal dönüşümler ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının dönüştürülmesi
arasında açık bir şekilde yapısal bağlantılar bulunmaktadır.
Bu olumsuzluklara muhalefet edenler ile TMMOB
ve Odalarımız; mevzuat düzenlemeleri ve her türlü
antidemokratik uygulama ile uzun bir süredir tasfiye
edilmeye çalışılmaktadır.
Ancak belirtmek isteriz ki; Makina Mühendisleri
Odası Delege Buluşması kamusal mesleki sorumlulukları
yerine getirmek, meslek ve meslektaş yararları ile
demokratik mevzilerimizi korumak, özelleştirilen tüm
kamusal hizmetlerin tekrar kamu eliyle ve toplum
çıkarlarını gözeten bir anlayışla verilmesini sağlamak ve
Oda-TMMOB çizgisini sürdürerek geleceğe taşımak
için kararlılıkla mücadele etmede tam bir görüş birliği
içindedir.
Odamız yukarıda sıralanan sorunların köklü bir tarzda
aşılarak ve insanca başka bir yaşam ve başka bir Türkiye
için; eşitlikçi, özgürlükçü, barış içinde, demokratik, laik,
sanayileşmiş, kalkınmış, tam bağımsız bir Türkiye için
bütün yurtsever, demokrat, devrimci güçler ile birlikte
mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.
İnsanlık, tarih boyunca çok daha büyük sıkıntıları aşmasını
bildi. Bu sıkıntıyı da dayanışma ile direnme ile mücadele
ile aşacağız ve güzel günlere ulaşacağız.
Yeniden birlikte daha güzel şeyler üreteceğiz, birlikte
türküler söyleyecek, halaylar çekeceğiz.
Dostlarımızla, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle sağlıklı
bir şekilde bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacağız.
Ülke, halk, meslek, meslektaş çıkarlarının korunması için
daha kararlı bir şekilde mücadelede edeceğiz ve halkımız
kazanacak demokrasi kazanacak biz kazanacağız.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü!
Yaşasın TMMOB!

Haber

MERKEZ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU TOPLANTISI
Merkez Öğrenci Üye Komisyonu Toplantısı, 7 Mayıs 2020 tarihinde 25 öğrenci üyenin katılımıyla online olarak
gerçekleştirildi.
'Şube öğrenci üye çalışmalarının değerlendirilmesi,
Üniversitelerde uzaktan eğitimlerin değerlendirilmesi,
görüş ve öneriler' gündemleri ile gerçekleştirilen
toplantıda bir çok öğrenci söz alarak süreç ile ilgili
önerilerini ilettiler.
Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener,
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda
Teknik Görevlileri Meltem Özdemir Çınarel ve H. Cem
Şavur katıldı.

MMO ÖĞRENCİ ÜYELERİ:
ODAMIZ VE TMMOB‘YE SAHİP ÇIKIYORUZ
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Barosu, Tabip Odaları ve meslek
kuruluşları hakkında yaptığı açıklamaya dair Odamız Öğrenci Üyeleri, 10 Mayıs 2020 tarihinde
bir açıklama yaparak Birliğimize sahip çıkma çağrısı yaptı.
Ekonomi ve salgın sürecini yürütemeyen iktidarın asıl
amacı kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki kurumları
baskılamak ve ele geçirmek olmuştur.

TMMOB asıl gücünü örgütlü üyesinin ülkesine,
halkına, meslek alanlarına ve mesleğine sahip çıkan
mücadelesinden almaktadır.

Demokratik seçimler ile kazanamadığı kurumları ele
geçirmek adına, baskı ve zorbalık ile seçim yasalarını
değiştirmek istemektedir. Kendi dışında hiçbir görüşe
tahammül edemeyen, kendi fikirlerini kanun sayan,
kendisini hukukun üstünde gören fikirleri tanımıyoruz ve
reddediyoruz.

“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve
zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde,
bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil,
emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı
güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.’’

Onların asıl derdi haksızlıklar karşısında duran,
fabrikalarımızı,
madenlerimizi,
ormanlarımızı,
derelerimizi kamu mallarını bedeli ne olursa olsun
koruyan, laikliği, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi,
Cumhuriyeti savunan birliğimizi yıpratmak ve ele
geçirmektir.
Şüphesiz 6235 Sayılı Yasa’nın verdiği yetki ve görevler
TMMOB‘nin önemli dayanaklarından biridir.
Ancak TMMOB, asıl gücünü geleneğinden, ilkelerinden,
bugüne dek yürüttüğü örgütlü mücadelesinden
almaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Üyesi
olan bizler, bu neoliberal sömürü ve rant politikalarının
ülkemiz, halkımız, içinde öğrenci üye olarak yer aldığımız
Odamız ve onun üst birliği TMMOB‘ye ve bizlere
yansımalarına karşı, birleşik, örgütlü bir mücadeleyi
gereksindiğinin bilincindeyiz.
Bu bilinçle örgütümüz ile tam dayanışma ve mücadele
birliği içinde olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.
Biz iyi biliyoruz:
Kurtuluş yok tek başına,
Ya hep beraber, ya hiçbirimiz
MMO ÖĞRENCİ ÜYELERİ
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EĞİTİM SORUMLULARI TOPLANTISI
Covid-19 pandemisi sürecinde Odamız tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerine yönelik online toplantı
12 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Şube eğitim sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilen
online toplantıda eğitim ve sınavlara yönelik konular
görüşüldü. Yeni eğitimlerimiz ve gelişen süreçle alakalı
bilgiler verildi.
Yaşanmakta olan salgın günlerinde üyelerimizin bilgi
birikimlerine katkı sağlamak ve dayanışma göstermek
amacıyla Odamızca gerçekleştirilen webinar / online
eğitimler ile ilgili konular görşüldü.
Öte yandan toplantıda, yapılması planlanan faaliyetler
hakkında da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Online olarak gerçekleştirilen toplantıya aşağıda
isimleri verilen kişiler katıldı.
Mehmet Soğancı		
Yunus Yener		
Elif Öztürk		
Meltem Özdemir		
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Eğitim Çalışma Grubu Başkanı
Oda Yönetim Kurulu
Oda Yönetim Kurulu
Oda Merkezi

Arzu Özdal İdem		
Egegün Ünveren		
Ceren Yılmaz Aras
Kaan Özten		
Duygu Bayram		
Gülru Topçu		
M. Elçin Çetinköprülü
Serdar Gültutan		
Emre Kıral		
Okan Arğaç		
Volkan Kazanç		
Özge Deniz Aydemir
Tülin Tosunoğlu		
Mehmet Akcan		
F. Didem Özdoğan
Faik Yılmaz		
İlknur Mengüç		
Ayhan Hilalci 		

Adana Şube
Ankara Şube
Antalya Şube
Bursa Şube
Diyarbakır Şube
Edirne Şube
Eskişehir Şube
Gaziantep Şube
İstanbul Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Konya Şube
Mersin Şube
Samsun Şube
Trabzon Şube
Zonguldak Şube

Haber

MMO ÇALIŞANLARI: ODALARIMIZA, TMMOB’MİZE,
DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIYORUZ
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, meslek kuruluşları hakkında yaptığı açıklamaya dair
Odamız Çalışanları 12 Mayıs 2020 tarihinde bir açıklama yaparak Odamıza, Birliğimize ve demokrasiye sahip
çıkma çağrısı yaptı.
AKP iktidarının, sömürü ve rant politikaları, yaptığı
özelleştirmeler ve hukuk dışı tasarruflarının önünde engel
olarak gördüğü TMMOB ve Odalarımızı yıllardır hedefine
koyduğunu yakından biliyoruz. Çünkü Odalarımız ve
TMMOB, kamu-toplum yararını, ülke ve halk lehine
politikaları bir bütün olarak savunmuş ve iktidarın dinci
gericilik eşliğindeki neoliberal dönüşüm programlarına,
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, barış ve kardeşlik içinde
bir arada yaşam karşıtı otoriter devlet-toplum kurgusuna
kararlılıkla karşı çıkmıştır.
İktidar bu nedenle bazen yalnızca TMMOB Yasası’nı,
bazen bütün kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının yasal mevzuatını, Anayasa’nın kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin 135. maddesine
aykırı olarak değiştirme girişimlerinde bulunmaktadır. En
son Cumhurbaşkanı/AKP Genel Başkanı, partisinin MYK
toplantısında meslek örgütlerinin mevzuatını değiştirme
hazırlıklarını gündeme alacaklarını açıklamıştır.
TMMOB ve bağlı Odalar; ülkemizin yeraltı-yerüstü
kaynakları, kentleri, çevresi, doğası, suyu, toprağı, tarımı,
peyzajı, yapıları, gıdası, ulaşımı, enerjisi, iletişim altyapısı,
madenleri, malzemeleri, sanayisi, bilişim uygulamaları vb.
tüm alanlarda korumaya çalıştıkları kamu-toplum yararı
ölçütünün tasfiyesi ve her toplumsal alanın bilimsel,
hukuksal, sıhhi normlardan arındırılması için hedefe
konulmuştur.

gündeme getirilen bu mevzuat değişikliklerine ve meslek
odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine
gösterilen tahammülsüzlüğe artık son verilmelidir.
Örgütümüz ile dayanışma ve mücadele birliği içindeyiz.
Biliyor ve inanıyoruz: Birlikten güç doğar. Emek ve
demokrasi mücadelesinin birer mensubu olarak,
Odalarımız ve TMMOB’mizin yanında saf tutuyor;
bu girişimin ülkemize, halkımıza yönelik olumsuz
yansımalarına karşı bütün ilerici, demokrat kişi ve
çevreleri duyarlı olmaya, birlikte tepki göstermeye
çağırıyoruz.
Ne yaparlarsa yapsınlar, anti demokratik uygulamalar,
sömürü ve rant politikaları kaybedecek, kamu-toplum
yararı üstün gelecek ve kazanan ülkemiz, halkımız,
geleceğimiz olacaktır!

Yaşadığımız pandemi süreci rantın değil bilimin ve
tekniğin önemini bir kez daha ortaya koyarken bilimi
ve tekniği sömürgenlerin değil emekçi halkın hizmetine
sunmayı şiar edinmiş TMMOB ve diğer demokratik
kuruluşlara iktidarın savaş açması kabul edilemez olmakla
birlikte sürpriz bir gelişme değildir. Bu yıllardan beri
gerçekleştirmeye çalıştığı antidemokratik bir emeldir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası çalışanları
olarak bizlerin, bu neoliberal sömürü, rant ve yağma
politikalarının ülkemiz, halkımız, içinde çalıştığımız
Odamız ve onun üst birliği TMMOB’ye yansımalarına
karşı örgütlü bir mücadele içerisinde olduğumuzu, bu
bilinçle örgütümüz ile tam dayanışma içinde olacağımızı
kamuoyuna duyururuz.

Bizler, mühendis veya toplu iş sözleşmeli olarak içinde
çalıştığımız Odamız ve onun üst birliği TMMOB’ye yönelik
bu antidemokratik mevzuat düzenlemelerini kabul
etmiyoruz. Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik,
siyasi, sağlık vb. onca sorun varken, tekrar tekrar ısıtılıp

Yaşasın MMO Örgütlülüğü
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Çalışanları
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ŞUBELERİMİZDEN ORTAK AÇIKLAMA
TMMOB Makina Mühendisleri Odasına bağlı 18 Şubemiz, 13 Mayıs 2020 tarihinde TMMOB Kanunu’nu
Değiştirme Girişimi üzerine ortak bir açıklama yaptı.

TMMOB Kanunu’nu Değiştirme Girişimi,
Kamu-Toplum Yararına Yok Etmeye,
Demokratik Yollarla Yönetime Gelemedikleri
Odalarımızı İşlevsizleştirmeye, Mesleki
Denetimleri Yok Etmeye, Odaların Üyeleriyle
İlişkisini Kesmeye ve Toplumsal Muhalefetin
Tasfiyesine Yöneliktir
Kamuoyunca bilindiği üzere iktidar yıllardır gündeminde
olan, Anayasa’nın kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki
135. maddesine dayalı 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nu
değiştirme girişimini tekrar gündemine almıştır.
Özellikle 2007 yılından bu yana süregelen iktidarın
kurgu ve girişimleri ile şimdi edindiğimiz ön bilgilerden
hareketle, bu girişimin üç ana ekseni bulunduğunu
söyleyebiliriz.
Birincisi: Üye çoğunluğunun özgür iradesine dayalı seçim
sistemini değiştirerek, demokratik yollarla yönetime
gelemedikleri Odalarımızda yönetim işleyişimizi kaosa
sürüklemektir.
İkincisi: Otoriter idari ve mali denetim yoluyla yönetici
ve çalışanlarımızı cezalandırmaya kadar varacak şekilde
Odalarımızı baskı altına almak, mali olarak güçten
düşürmek ve işlevsizleştirmektir.
Üçüncüsü: Odalarımıza kayıtlı meslek mensuplarının
toplumsal yaşamın her alanına yönelik projeleri üzerindeki
kamusal mesleki denetimi tamamen kaldırarak kuralsızlığı
egemen kılmak ve Odalar ile üyelerinin ilişkilerini
kesmektir.
Böylelikle iktidar, benimsediği neoliberal politikalar
gereği düşman bellediği, kamu-toplum yararı kavram
ve uygulamaları ile Anayasa’nın 135. Maddesine dayalı
kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu, kamu
tüzelkişiliğimizi dönüştürerek yok etmek istemektedir.
Bu girişim, toplumsal yaşamın her alanıyla doğrudan
bağlantılı mühendislik, mimarlık, şehir planlama
hizmetlerini bir bütün olarak piyasa güdümüne sokarak
değersizleştirme, kuralsızlaştırma ve tasfiyeye yöneliktir.
Bu çaba ile sömürü ve rant imparatorluğunun sınırsız

12

bülten 264
haziran 2020

ve kuralsız tam hakimiyetini kurma çabaları arasında
doğrudan bağlantılar bulunmaktadır.
Bu çaba ile bilimin özgürce serpilip geliştiği laikliğin,
demokrasinin ve cumhuriyetin iktisadi ve sosyal
kazanımlarının yok edilmesi arasında doğrudan bağlantılar
bulunmaktadır.
İşte bu nedenler bütünü itibarıyla özerk ve demokratik
işleyişe sahip Odalarımız, üst birliğimiz TMMOB, diğer
demokratik kitle örgütleri ve bütün toplum üzerinde
otoriter vesayet oluşturmaya çalışan iktidarın bu
girişimine herkesi karşı çıkmaya çağırıyoruz.
Belirtmek isteriz ki, iktidarın mevzuatımızı değiştirme
girişimleri bizleri ülkemizden, halkımızdan, bilimden
yana, sömürü ve rant karşıtı mücadelemizden alıkoyamaz.
Yaptığımız hizmetlerin kamusal niteliğinin sermaye-rant-yandaş güçleri lehine tasfiyesine, mesleklerimiz ve
örgütlerimize yönelik etkisizleştirme, itibarsızlaştırma
çabalarına karşı duruşumuz, 1970’lerden günümüze
uzanan
mücadeleci
geleneğimiz
doğrultusunda
sürecektir.
TMMOB’nin en büyük Odalarından biri olan Makina
Mühendisleri Odası (MMO), sanayisizleşmenin,
tarımdaki gerilemenin; demokrasinin, laikliğin, hukukun
tasfiyesi ile paralel olarak gelişen otoriter/diktacı vesayet
oluşturma girişimine karşı; kamucu, kalkınmacı, eşitlikçi,
özgürlükçü, bilimden, halktan yana belirlenimlerle onurlu
bir şekilde direnmeye devam edecektir.
MMO’nun örgütlü üye gücüne dayalı mücadeleci yapısı ve
gelenekleri, TMMOB çatısı altında her zaman sürecektir.
Demokratik mevzilerimizi korumak, özelleştirilen,
serbestleştirilen tüm kamusal hizmetlerin kamu eliyle
toplum çıkarlarını gözeten bir anlayışla verilmesini
sağlamak, Oda-TMMOB çizgisini sürdürerek geleceğe
taşımak için kararlılıkla mücadele etmede MMO
örgütümüz tam bir görüş birliği içindedir.
Tek tip örgüt ve toplum olmayacak, örgütlü toplum
savunusunu kararlılıkla sürdüreceğiz.
Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ YAYIN KURULU TOPLANTISI
Endüstri Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu üyeleri 16 Mayıs 2020 tarihinde Bahar yarıyılı toplantısını online
olarak gerçekleştirmiştir.
Endüstri Mühendisliği Dergisi, Makina Mühendisleri
Odası tarafından 1989 yılından bugüne yayımlanan
süreli ve hakemli bir yayındır. 47. Çalışma dönemi
içerisinde, biri Özel Sayısı olmak üzere 5 sayı hazırlanmış
üyelerimizin ve ilgililerin erişimine sunulmuştur.
Dergimiz Yayın Kurulu üyeleri 16 Mayıs 2020
tarihinde, “Genel Durum Değerlendirilmesi, Mevcut
Makale Durumu, DOI Başvuruları, Makale Takip
Süreci Hakkında Bilgilendirme, Ulusal ve Uluslararası
İndekslere Başvurular Hakkında Bilgilendirme, Makaleler
için Etik Kurul Onayı, Görev Dağılımının Yapılması,
Öneriler” gündem konularıyla Bahar yarıyılı toplantısını
gerçekleştirmiştir.
Katılımcılar:
• A. Sıla Ağca, Oda Merkezi, Ankara
• Emin Kahya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
• Özgür Yalçınkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi
• Tülay Yener, EİM MEDAK

•
•
•
•
•
•

Zerrin Aladağ, Kocaeli Üniversitesi
Metin Dağdeviren, Gazi Üniversitesi
Aşkıner Güngör, Pamukkale Üniversitesi
Sinan Kayalıgil, Ankara
Seniye Ümit Oktay Fırat, Marmara Üniversitesi
Müjgan Sağır, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

ODA-ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Oda Başkanı ve Şube Başkanları Toplantısı, 17 Mayıs 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.
Toplantıda, Meslek kuruluşları yasası değişikliği çabalarına
karşı yürütülecek mücadele üzerine görüş alışverişinde
bulunuldu.
Toplantı katılım listesi:
Yunus Yener 		
Evren Sağ 		
Ümit Galip Uncu 		
Yılmaz Yıldırım 		
İbrahim Atmaca 		
Fikri Düşünceli 		
Harun Kemal Öztürk
Mehmet Emin Tümür
Aziz Avukatoğlu		
Atilla Tomsuk 		
Aykut Kocalar		
İbrahim M. Tataroğlu
Yüksel Yaşartekin
Akif Aksoy 		

OYK Başkanı
Oda Müdürü
Adana ŞYK Başkanı
Ankara ŞYK Başkanı
Antalya ŞYK Başkanı
Bursa ŞYK Başkanı
Denizli ŞYK Başkanı
Diyarbakır ŞYK Başkanı
Edirne ŞYK Başkanı
Eskişehir ŞYK Başkanı
Gaziantep ŞYK Başkanı
İstanbul ŞYK Başkanı
İzmir ŞYK Başkanı
Kayseri ŞYK Başkanı

Murat Kürekci 		
Aziz Hakan Altun
İbrahim Yücesoy 		
Fulya Bankoğlu 		
Birhan Şahin		

Kocaeli ŞYK Başkanı
Konya ŞYK Başkanı
Mersin ŞYK Başkanı
Trabzon ŞYK Başkanı
Zonguldak ŞYK Başkanı
bülten 264
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İKLİMLENDiRME TEKNiK KURULU TOPLANTISI
İklimlendirme Teknik Kurulu, 28 Mayıs 2020 Perşembe günü kurulacak alt komisyonların çalışma yöntemi ve
görevlendirme gündemiyle toplandı.

Kurulacak alt komisyonlar aşağıdaki gibi belirlendi.
1. Mevcut Yapılar Komisyonu
2. Mevcut Yapılar İşletme ve Bakım Komisyonu
3. Test, Ayar, Dengeleme ve Salgın Denetleme Komisyonu
4. Hijyenik Yapılar ve Hastaneler Komisyonu
5. Basın Bilgilendirme ve Yayın Takip Komisyonu
6. Pandemi Mekanik Tesisat ArGe Komisyonu
7. Pandemi Senaryolarına Göre Tasarım Komsiyonu
8. Danışma Komisyonu
9. Yurt Dışı Akademik Çalışma İzleme ve Takip Komsiyonu
Toplantı Katılımcıları:
• Abdullah Bilgin
• Ahmet H. Gökşin
• Akif Kayaş
• Ali Metin Duruk
• Arslan Çağlayan Gürel
• Ayşe Gülbeden
• Ayşin Zeytinoğlu
• Aytekin Çakır
• Bahri Türkmen
• Barış Şevketbeyoğlu
• Berat Alagöz
• Birol Kılkış
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bülent Göksülük
C. Ahmet Akçakaya
Cafer Ünlü
Esma Sarıaslan Divrikli
Evren Sağ
H. Cem Şavur
Harun Erpolat
Hüseyin Atakan
Hüseyin Onbaşıoğlu
Gürkan Arı
İbrahim Atmaca
Kirami Kılınç
Levent Bağan
Mehmet Oskay
M. Serdar Ulu
Nalan Bayraktar
Onur Arpak
Onur Devres
Semih Pertin
Serdar Uzgur
Serpil Taburoğlu
Şebnem Özkal
Taner Yönet
Turgut Bozkurt
Yunus Yener
Züleyha Özcan

Haber

MEKANİK TESİSATTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM ETKİNLİĞİ VE SANAL SERGİ
Sektör derneklerinin desteği ve teknoloji firmalarının katkılarıyla İstanbul Şubemizin hazırladığı Mekanik
Tesisatta Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi etkinliği, 28-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Mekanik tesisat alanında dijitalleşme konusunu ele
aldığımız ve sektöre öncülük etme amacıyla İstanbul
Şubemiz tarafından düzenlenen etkinlik toplam 13
oturum ile tamamlandı. Üç gün süren etkinlik hem Zoom
üzerinden hem de Facebook canlı yayını ile 2.500’den
fazla kişiye ulaştı.
Mekanik tesisat alanında dijitalleşme konusunu ele alan
ve sektöre öncülük etme amacıyla düzenlenen etkinliğin
açılış konuşmasını Oda Başkanı Yunus Yener yaptı.
Etkinliğin, sektörde dijitalleşme için önemli bir adım
olduğunu vurgulayan Yener, “Odamız, İstanbul Şubemizin
öncülük ettiği, sektör derneklerimizin iş birliği ve teknoloji
firmalarımızın katkılarıyla hazırladığı bu etkinlik sayesinde
hem sektör için hem de Türkiye için önemli bir adım
atıyor. TMMOB’ye bağlı odalardan birisi olan Makina
Mühendisleri Odamız, gerek meslektaşlarımız gerekse
sektör için bir ilki gerçekleştirerek dijitalleşme konusunu
ele alıyor. Covid-19 pandemi süreci, bu etkinliğe katılan
bütün kuruluşları kapsamak üzere söylüyorum, meslek
alanlarımızın ve uzmanlıklarımızın ne denli önemli
olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu çerçevede Odamız
ile iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ISKAV,
İSKİD MTMD, TTMD, MÜKAD ve TRFMA’nın, öncelikli
olarak pandemi önlemlerine yönelik ortak çalışmalar için
ortaklaşa bir İklimlendirme Teknik Kurulu oluşturduğunu
buradan duyurmak istiyorum.” dedi ve etkinliğin verimli
ve üretken geçmesini dilediğini belirtti.
Oda Başkanı Yunus Yener’in ardından söz alan İstanbul
Şube Başkanı İbrahim M. Tataroğlu, “Son iki
dönemdir, dijitalleşme yönünde attığımız adımların
faydasını özellikle pandemi sürecinde oldukça net gördük.
Gün geçtikçe güçlenen dijital alt yapımız sayesinde,
pandemi süreci boyunca üye hizmetlerimizi sorunsuzca
devam ettirebildik. Derneklerimizin ve firmalarımızın
katkılarıyla hazırladığımız bu dijital etkinlik de işte
bu sürecin bir parçası olarak karşımızda duruyor. Bu
çalışmanın sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için emek
veren, başta Şube Sekreterimiz C. Ahmet Akçakaya olmak
üzere, tüm mesai arkadaşlarımıza, sektör derneklerine
ve firmalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, ilk gün gerçekleştirilecek
olan sunumlar, değerli konuşmacılarımızın katkılarıyla
tamamlandı. 792 farklı katılımcı ile gerçekleşen etkinlik,
dernek başkanlarının konuşmaları ve dijital sergi ziyareti
ile tamamlandı.
Etkinliğin ilk gününde NetAx Bilişim Genel Müdürü ve
İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Demir,
Yeni Normalde Servis ve Üretimde Yapay Zekâ ve
Derin Öğrenmenin Etkisi isimli oturumu gerçekleştirdi.
Günün ikinci oturumu, TTMD Dijitalleşme Komitesi
Başkanı Nevroz Karakuş’un moderatörlüğünde, Devrim
Kılıç, Oğuz Yaz, Erdem Can Pamuklu, Ozan Atasoy ve
Burak Rıza Toraman’ın çeşitli alt başlıklarla yaptıkları
sunumlarıyla Covid-19 Sürecinde İklimlendirmede Dijital
Dönüşüm paneli ile gerçekleşti.
Etkinlik ikinci gününde, Dell’in desteğiyle gerçekleştirilen
İş İstasyonları ve Verimlilik oturumuyla başladı. Sunum,
Dell Son Kullanıcı Çözümleri’nden Yaman Başa tarafından
yapıldı. İkinci oturum, destekleyen firmalarımızdan
bir diğeri Siemens’ten katılan Görkem Kızıltan Ustalı,
Adem Çakır ve Mustafa Oğuzhan Aygün’ün sunumlarıyla
gerçekleşti. Oturumda Dijital Portfolyo konusu ele
alındı. Günün üçüncü oturumu TÜYAK’tan Haluk Yanık
tarafından gerçekleştirilen Binalarda Yangına Bütünsel
Tepki için Yangın Otomasyonunun Önemi ve Mekanik
Tesisatla Etkileşimi Konuşmacı eğitimi oldu. Haluk
Yanık’ın ardından sözü devralan MMO İstanbul Şube
Sekreteri C. Ahmet Akçakaya, Dijitalleşmenin Mekanik
Tesisata Etkisi konusu ile dördüncü oturumu tamamladı.
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Günün beşinci ve son oturumu ise MTMD YK Başkanı
İbrahim Biner moderatörlüğünde ve konuşmacılar
MTMD YK Başkan Yardımcısı Barış Şevketbeyoğlu,
TAD Danışmanı İbrahim Pehlivan ve ANEL Holding BİM
Yöneticisi Ümit Balaban’ın çeşitli alt başlıklarla yaptıkları
sunumlarıyla Mekanik Uygulamaların Dijital Dünyadaki
Geleceği paneli ile gerçekleşti.
Etkinlik üçüncü gününde, Friterm’in desteğiyle
gerçekleştirilen Soğuk ve Donmuş Muhafaza Tesislerinde
Ekipman Seçimi ve Enerji Verimliliği oturumuyla başladı.
Sunum, Makina Mühendisi Hayati Can tarafından yapıldı.
Günün ikinci oturumu İZODER YK Üyesi Volkan
Dikmen’in sunumuyla, Mekanik Tesisatta Ses, Titreşim
ve Sismik Yalıtım adlı panel ile tamamlandı. Volkan
Dikmen’in ardından, İSKİD YK Başkanı Ozan Atasoy’un
moderatörlüğünde gerçekleştirilen üçüncü oturumda,
İklimlendirme Sektöründe Üreticiler Dijitalleşmenin
Neresinde konulu panel yapıldı. Panelde Belimo Türkiye
Genel Müdürü Emre Soykan, Systemair HSK Fabrika
Müdürü Ayşegül Eroğlu ve İSKİD Geçmiş Dönem Başkanı
- ISKAV BIM Komisyonu Başkanı Cem Savcı konuşmacı
olarak yer aldılar.

MMO ISKAV ve Sektör Dernek Temsilcileri ile yapılan
Mekanik Tesisat ve Dijitalleşme konulu değerlendirme
oturumunun ardından etkinliğin kapanış konuşmasına
geçildi. Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Ufuk Tarhan,
dijitalleşme ve gelecek konulu değerlendirmesini sundu
ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı.
Teknoloji sağlayıcısı Garage Atlas tarafından hazırlanan
sanal serginin ziyaretinin de yapıldığı ve üç gün süren
etkinliğimiz, Makina Mühendisleri Odası’nın dijitalleşme
yönünde attığı en önemli adımlardan birisi olarak
görülüyor. Odamız, birkaç yıldır dijitalleşme yönünde
attığı adımları, Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm
Etkinliği ve Sanal Sergi ile binlerce izleyiciye ulaşarak
somutlaştırmış oldu. Üye hizmetlerinin kolaylaştırılmasını
sağlayan Online Proje Denetimi, Makina Mobil, eğitim ve
yayınların dijitalleştirilmesi ve Makina TV gibi projeleriyle
dijitalleşme sürecine giren Odamız, geleceğin resmini
çekmeye ve sektöre öncülük etmeye devam edecek.
Son olarak, etkinlik için oluşturulan sanal sergi etkinlik
sonrasında da 1 ay boyunca faaliyet göstermeye devam
edecek.

KAMUSAL ÜRETİM, KAMUSAL HİZMET, KAMUSAL DENETİM SAVUNUSU
VE SERBESTLEŞTİRME- ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELESİ ODA
RAPORUMUZ YAYIMLANDI
Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren ülke
ekonomisine çok önemli katkıları olan kamu iktisadi
kuruluşları ve kamu hizmetleri, uluslararası sömürüyü
düzenleyen kuruluşların yönlendirmesiyle başlayan
kamusal üretim, hizmet, denetim faaliyetlerinin
ve kamuya ait her şeyin serbestleştirilmeye ve
özelleştirilmeye başlamıştır. Dokumadan gıdaya,
madencilikten enerjiye, iletişimden ulaşıma, eğitimden
sağlığa, yerel yönetimlerden hizmet sektörlerine dek
bütün kamu işletmelerinin sermayeye sunulmasıyla aynı
zamanda sanayileşme ve bağımsızlıktan bir kez daha
vazgeçilmiştir.
TMMOB
Makina
Mühendisleri
Odası
ise
bağımsızlığımızın ve kamucu politikaların savunulmasını
mesleki etkinliklerinin merkezine yerleştirmiş kamu
kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak; Bu
yönde görüşler/raporlar oluşturmuş; Oda etkinlikleri,
açtığı davalar ve güncel basın açıklamalarıyla kamunun
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ekonomik gücünün, kamusal hizmet ve denetimler ile
sosyal devletin tasfiyesine her zaman karşı çıkmıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Kamusal
Üretim, Kamusal Hizmet, Kamusal Denetim Savunusu
ve Serbestleştirme Özelleştirmelere Karşı Mücadelesi
Oda Raporunda, serbestleştirme özelleştirmelere karşı
mücadeleler ve bu süreçte mevzuat değişikliklerini
özet olarak topluca yansıtmaktadır. Raporun diğer
kısmında, yalnızca başlıkları belirtilen, kamusal üretim-hizmet-denetim içerikli basın açıklamaları ve merkezi
etkinliklerin sonuç bildirilerinden bazılarının yer aldığı
“Açıklamalar” dosyasıdır.
TMMOB’nin
düzenlediği
Kamucu
Politikalar
Sempozyumu’ ile hazırlık çalışmaları başlamış olan bu
raporda ve etkinliklerimizde emeği bulunan bütün
üyelerimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımıza teşekkür
ediyoruz.

Haber

SANAYİ ANALİZLERİ-59:
PANDEMİYLE İŞSİZ SAYISI 16 MİLYONU BULDU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı Sanayinin
Sorunları bülteninin 59’uncusunu, COVID-19’un etkisiyle ekonomide büyüyen tahribata, bütçe ve ödemeler
dengesinde artan açığa, hizmetler ile sanayide yaşanan büyük düşüş konularına ayırdı.
IMF, OECD, TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye
Bakanlığı, DHMİ, Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri
kullanılarak yapılan analizde, 2020’nin ilk çeyrek verileri
kullanılarak krizin ilk elde ortaya çıkardığı tahribat
sergilendi ve eğilimler belirlendi.
Hizmetlerde sert bir daralmayı getiren krizin sanayi
alanına da sıçrayarak büyüdüğü, bunun en ürkütücü
sonucunun ise sayıları 16 milyona ulaşan işsizler ordusu
olduğu belirtildi. Krizin kamu maliyesinde yaratmakta
olduğu büyük açığın yanı sıra döviz kazandıran sektörlerde
yarattığı kayıplara da değinildi. Analizde Merkez Bankası
rezervlerindeki erimeye ve kamu borçlanmasındaki
tırmanışa da dikkat çekildi.
MMO analizinde şu noktalar öne çıktı:
- Sağlık Bakanlığı’nın 17 Mayıs verilerine göre, Türkiye’de
vaka sayısı 149 bine ulaşırken hayatını kaybedenler 4 bini
geçti. Hastalıktan iyileşenler ise yine Bakanlık verilerine
göre 110 bini buldu.
- Hükümet, salgının kontrol altına alınmaya başlandığı
iddiasıyla 11 Mayıs’ta başlatılan bir “Yeni Normal” takvimi
açıkladı. Konuyla ilgili çoğu bilim çevreleri, açıklanan
takvimin erken olduğunu belirtirken, iktidar yanlıları
“Ekonomi”nin daha fazla bekleyemeyeceği argümanını
öne çıkardılar. Hem dünyanın birçok ülkesinde hem
Türkiye’de pusuda yatan pandeminin ikinci dalga riski
içermesi, yeniden kısmi karantinaları gerektirebilir ve
bunun ekonomiye yükü daha da ağır olabilir.
- Pandemiye karşı, bilinen en etkili yöntem olarak “sosyal
mesafeleşme” yani eve kapanma, toplu üretimden
tüketimden ve bunların gerçekleştiği mekanlardan
uzaklaşma önlemleri, yeniden ve yeniden uygulanıyor.
Bu da hem üretimin hem tüketimin azalması, firmaların
ayakta kalmalarının zorlaşması, hükümetlerin yeni
destek paketleri açıklamaya mecbur kalmaları demek
aynı zamanda. Ancak bu destekler ülkelerin mali gücüne
göre belirlenirken Türkiye gibi ülkelerde destekler
yetersiz düzeydedir. Ekonomiyi sadece 2020’de değil,

2021’de de aşağı çekecek sektör hizmetler olacak.
Türkiye, GSYH’sinin yüzde 54’ünü oluşturan hizmetler
sektörü, ağır darbeler alan perakende ticaret sektörü ile
turizmdeki kayıplardan çok etkileniyor.
- Hizmetlerin yanında imalat sanayiinde de hızlı
gerilemeler başladı. Sanayi üretimi, pandeminin başladığı
Mart'ta, Şubat'a göre yüzde 7 azaldı. İmalatta ortalama
düşüş yüzde 7,5 iken, bazı alt dallarda daha derin düşüşler
görüldü. Örneğin ihracatın birincisi otomotivde yüzde
23, bilgisayar-elektronikte yüzde 23, ihracatın ikincisi
giyimde yüzde 20 aylık daralmalar görüldü. Tekstildeki
daralma yüzde 14’e yaklaşırken, makine üretiminde de
ona yakın daralma yaşandı. Dayanıklı tüketim mallarından
mobilyada, elektrikli cihaz üretiminde yüzde 8-9 arası
aylık düşüşler yaşandı.
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- Ekonomik daralmanın ürkütücü boyutları, sonuçlarını
artan işsizlik ve iş kayıplarına da yansıtıyor.
Kısa çalışma, işsizlik ve ücretsiz izin ödeneklerine başvuranlar ile istihdamda olup sokağa çıkması yasaklanan
65+ ile 15-17 yaş çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ile
kentsel kayıt dışı istihdamdan işsiz kalanlar dikkate alındığında, işsiz sayısının 16 milyonu bulduğu söylenebilir.
Bu işsiz kitlenin ancak dörtte birine asgari ücret dolayında ve 3 aylık destek sağlanabiliyor, geri kalan dörtte üçlük
kesim herhangi bir sosyal korumadan yoksun durumda.
- Henüz kontrol altına alınamayan pandemiye ve beraberinde büyüttüğü krize karşı AKP hükümetinin müdahaleleri yetersiz kalırken, bütçe açıkları da her ay biraz
daha büyüyor. Merkezi yönetim bütçe açığı 2020 yılının
ilk çeyreğinde 29,6 milyar TL’yi buldu.
Bütçe açığı ilk 3 ayda net dış borçlanmanın yanı sıra, bü-
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yük ölçüde iç borçlanmayla finanse edildi. 2020 ilk çeyreğinde gerçekleştirilen kamu borçlanmaları ile Merkezi
Bütçe’nin borç stoku Mart sonunda 1 trilyon 462 milyar
TL’ye ulaştı. Borç stokunda iç borçlar yüzde 55’lik pay
alırken dış borçlar yüzde 45’e ulaştı. Borç stokunun önümüzdeki çeyrek yıllarda daha da hızlı artması beklenmelidir.
- Pandeminin başladığı Mart’ta ihracat, turizm ve öteki
hizmetlerden gelen döviz girişinin azalmasıyla, ilk 3 ayın
cari açığı 7,7 milyar doları buldu.
Cari açığa ek olarak ilk çeyrekte yabancılar, 6 milyar dolar da sermaye çıkardılar.
Ayrıca ilk çeyreğin net hata noksanı da 3 milyar dolar yük
oluşturdu. Böylece toplamda 16,5 milyar dolar finansman gerekti ve TCMB rezervleri bu miktarda azalarak
iyice zayıfladı.

Basın Açıklamaları

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÇIKTIKTAN SONRA İŞ KAZALARI VE
CİNAYETLERİNDE GÖRÜLEN SÜREKLİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİCİDİR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 4-10 Mayıs tarihleri arasında olan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.
4-10 Mayıs tarihleri, ülkemizde 1987 yılından bu yana İş
Sağlığı ve Güvenliği Haftası’dır ve işçi sağlığı-iş güvenliği
konusu genellikle göstermelik etkinliklerle geçiştirilmektedir. Bu yıl ise dün (3 Mayıs) itibarıyla ilgili Bakanlık ve
Genel Müdürlüğün internet sitelerinde konuyla ilgili hiçbir etkinlik ve duyurunun yer almadığı görülmektedir.

İş Kazaları/Meslek Hastalıkları, Ölüm ve İş Kazası Sıklık
Hızı Verileri (2000-2018)

İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG); tıp, mühendislik ve sosyal bilimlerle ilgili çokbilimli bir alandır. Odamız bu kapsamda on yıllardan beri İSİG üzerine yürüttüğü mesleki
eğitim, belgelendirme, periyodik kontrol, kongre, sempozyum, panel, söyleşi, seminer, rapor vb. çalışmaların
yanı sıra her yıl bilgilendirici, uyarıcı açıklamalarla konuyu
gündeme taşımaktadır. Mesleki kamusal sorumluluklarımız dolayısıyla bu yıl da İSİG ile ilgili bazı gerçekleri kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
İSİG mevzuatını sermaye çıkarları belirlediği için vakalar
sürekli artıyor. İş kazaları sonucu toplu ölümlerin artması
üzerine 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile; iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği
ve diğer sağlık personeli ile ilgili mevzuat da dâhil olmak
üzere nerede ise tüm yönetmelikler defalarca sorunlu bir
şekilde değiştirilmiş, buna rağmen kazalar ve iş cinayetleri artarak devam etmiştir. Aşağıdaki tablo bu durumu
açıklıkla yansıtmaktadır. Tablonun 2012 yılı sonrasına
dair satırlarındaki parantez içindeki veriler İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği Meclisi’ne aittir.

2019 yılı SGK verileri açıklanmadığı için tabloda yer almamaktadır ancak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2019 yılında 1.736 emekçi hayatını kaybetmiştir.
Kayıt dışı işçileri kapsamayan bu SGK verileri değerlendirildiğinde 2012’ye göre 2018’de meydana gelen iş kazaları yüzde 475 oranında artmıştır.
Bu verilere göre 2018 yılı iş kazası sayısı ve iş kazası sıklık
hızında, 2017 yılı da iş kazası sonucu ölüm vakalarında
1996 sonrasının doruğu olmuştur.
İş kazası sayısı 1.000’in üzerinde olan il sayısı da 20102018 yıllarında sürekli artmış ve 2010 yılında 14 il iken
2018 yılında 50 ile çıkmıştır.
2013 yılından itibaren iş kazası olmayan il kalmamış ve iş
kazaları Türkiye’nin en küçük illerine kadar yayılmıştır.
2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na
rağmen iş kazaları/cinayetlerinde görülen artışlar, sermayenin azami kâr hırsı ve emek aleyhine politikalardan
bülten 264
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Basın Açıklamaları

kaynaklanmaktadır. Serbestleştirme-özelleştirme, sendikasızlaştırma, esnek/güvencesiz ve kayıt dışı istihdam,
çalışma koşullarının ağırlığı, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsünün yoğunluğu ve en son Covid-19 salgınına karşı
önlemlerin yetersizliği nedeniyle iş kazaları ve meslek
hastalıkları artmaktadır.
DİSK üyesi işçiler arasında yapılan bir araştırma, işçilerdeki Covid-19 pozitif vakası oranının Türkiye genelinin
3,2 katı olduğunu göstermiştir.
Meslek hastalığı verilerinin aşırı sorunlu yapısı sürüyor.
Örneğin SGK 2013-2018 verilerinde meslek hastalıklarından dolayı hiç ölüm yoktur!
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre ise 20132018 yıllarında en az 82 emekçi meslek hastalıklarından
dolayı hayatını kaybetmiştir. SGK’ye göre 1997-1999
yıllarında 545 kişi meslek hastalıklarından ötürü hayatını
kaybetmişken 2000’den itibaren 18 yılda 77 kişi hayatını
kaybetmiş görünmektedir.
Ancak “2018 yılı içinde meslek hastalığı sigortasından
ölüm geliri bağlanan hak sahibi” 170; “Geçmiş yıllardaki
aktif/pasif sigortalılığından dolayı 2018 yılı içinde meslek
hastalığı sigortasından ölüm geliri bağlanan hak sahibi”
107, toplamda 277 kişi olduğu görülmektedir. Daha da
ilginci ise ölüm geliri bağlanan hak sahiplerine ilişkin birikimli verilerde bulunmaktadır.
Buna göre meslek hastalıklarından dolayı 5.404 dosya
üzerinden 6.692 hak sahibine ölüm geliri bağlanmıştır.
Bu arada ILO kabulleri çerçevesinde her yıl en az 10 bin
emekçinin meslek hastalıklarından ötürü hayatını kaybetmesinin söz konusu olduğunu belirtmek gerekir. Kısaca
hep belirttiğimiz üzere SGK verileri oldukça eksik ve sorunludur.
İş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği dışlanıyor.
İSİG tıp, mühendislik ve sosyal bilimler ile bağlantılı olmasına karşın bu disiplinler mevzuatta adeta cezalandırılmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sorumlulukları işverenden
çok uzmanlara ve hekimlere yüklemiştir. İşyeri hekimi,
mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline yönelik eğitim hizmetleri dışarıdan satın alma
yoluyla ticarileştirilmiştir.
Özel öğretim kurumlarına yetki tanınmasıyla mühendislik
meslek örgütlerinin fonksiyonu dışlanmıştır.
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Tam zamanlı iş güvenliği mühendisliği dışlanmış, uzmanlar işverene bağımlı kılınmış, iş kazalarında işverenlerin
sorumluluğu kaldırılmıştır. Yüzlerce eğitim kurumu ve
binlerce Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulmasıyla
adeta eğitim kurumu ve OSGB çöplüğüne yol açılmıştır.
Bu ve bunun gibi bütün gerçekler gösteriyor ki İSİG
mevzuatı sermaye güçlerinin çıkarlarına göre değil çalışanlardan yana; sendikalar, TMMOB, TTB, ilgili bilim
çevrelerinin görüşleri ve kamusal denetim ekseninde düzenlenmeyi beklemektedir.
Mevzuat düzenlenirken Mühendis/Tekniker ayrımı muhakkak olmalı ve Mühendis Eğitim, Belgelendirme ve Sicili Odalarına bırakılmalıdır.
Yapılacak tüm düzenlemelerde asıl sorumluluğun işverende olduğu hususu yer almalı; işyeri hekimleri ve iş
güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri korunmalıdır. İSİG ile ilgili düzenleme ve uygulamalar sektör, çalışan sayısı vb. hiçbir ayrım olmaksızın
bütün işyerlerini ve tüm çalışanları kapsamalıdır.
Tüm çalışanlar insana yakışır norm ve standartta bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalı; sigortasız, sendikasız çalıştırma yasaklanmalıdır.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki, 100’den fazla çalışanın
bulunduğu sanayi işletmelerinde “tam zamanlı” iş güvenliği mühendisi çalıştırılması zorunlu hale getirilmelidir.
En son Covid-19 salgını, çalışanların sağlık hakkının yok
sayıldığını bir kez daha göstermiştir.
Sağlıklı yaşam, sağlıklı/güvenli koşullarda çalışma, nitelikli
ve ücretsiz sağlık hizmetine ulaşabilmenin temel haklardan olduğu hatırlanmalı, düzenleme ve uygulamalar bu
gereklilikler üzerinden yeniden kurgulanmalıdır.
Çalışılan işyerlerinde virüs bulaşmasını gerçekten ortadan kaldırılacak önlemler alınmalı, COVİD-19 tespit edilen işyerlerinde faaliyetler durdurulmalıdır.
İşyerlerindeki COVİD-19 vakaları iş kazası olarak; sağlık
çalışanları için meslek hastalığı olarak değerlendirilmeli;
meslek hastalığı tespit süreci, tüm vakaların tespitine yönelik yeniden düzenlenmelidir.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

AVM’LER, İŞYERLERİ VE TOPLU BULUNULAN MEKÂNLARIN
TESİSATLARINDA MUTLAKA ALINMASI GEREKEN CORONA
VİRÜS ÖNLEMLERİ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 11 Mayıs tarihinde bazı bölümleri hariç açılacak olan AVM’lerde
alınması gereken önlemler üzerine bir basın açıklaması yaptı.
Bildiğimiz üzere 04.05.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı
tarafından Corona virüs önlemlerinin tedrici olarak esnetilmesi ve alınacak önlemlere dair yeni bir açıklama yapılmıştır. Buna göre 11 Mayıs tarihinde bazı bölümleri hariç
AVM’ler açılacaktır.
Bu nedene daha önce 12 Mart 2020 tarihinde kamuoyu
ile paylaşmış olduğumuz, Corona Virüs Vakasından Hareketle Hastaneler ve Toplu Bulunulan Mekanlarda Yapılması Gereken Bazı Acil Düzenlemelere Dair Önerilerimiz başlıklı açıklamada değinmiş olduğumuz önlemlerle
ilgili bazı hususları genişleterek ilgililerin ve kamuoyunun
bilgisine sunuyoruz.
1. Covid-19 virüsü parçacık büyüklükleri ≥ 80-160 nanometre çapında (1 mm 1000 mikron 1 mikron=1000
nanometre) olup virüsün geçiş yolları, bulaşması ve yayılması aşağıda belirtilmiştir.
Havadaki damlacıklar ile direk temas (konuşma, hapşırma veya öksürme ile oluşan büyük damlacıkların doğrudan solunması),
Direk temas (konuşma, öksürük ve hapşırma ile oluşan
büyük damlacıkların düşerek yüzeylere yapışması, bu
yüzeylere elle temas ve ellerin yüze (ağız, burun, göz)
sürülmesi veya hasta kişilerle el teması),
Damlacıkların dolaylı olarak solunması (havada asılı kalan
damlacıkların solunması, konuşma, öksürük ve hapşırma
ile oluşan damlacık ve kalıntılarının hava hareketleri ve
akımlarıyla uzaklara taşınması ve bu havanın solunması),
Enfekte kişiden kaynaklanan faktörler (idrarı, dışkısı, vücut dokuları ve sıvıları),
Diğer (Tuvaletlerden, yer süzgeçlerinden ve pis su tesisatından kaynaklanan parçacıkların havayla taşınarak solunumu veya temasla yüze taşınması) yoluyla olmaktadır.
2. Pandemi sırasında iç havanın herhangi bir şekilde kullanılmaması gerekir. Bu yüzen gerekli tadilatlar yapılıp

sistemlerin % 100 taze hava ile çalıştırılır hale getirilmesi
gerekmektedir. Klima santralleri % 100 hava ile çalıştırılsa bile by-pass-resirkülasyon kanalları sadece damperlerle kapatılmamalı, tam sızdırmaz hale getirilmelidir. Mayıs
ayında olunması nedeniyle klima cihazlarının Free Cooling (serbest soğutma) şeklinde çalıştırılması ancak hava
şartlarının uygun olması halinde mümkündür.
Klima santralleri AVM’ler açılmadan en az iki saat önce
veya mahalin ihtiyacı olan hava debisini iki defa sirküle
ettirecek şekilde çalıştırılması gerekmektedir. Ayrıca sistem 24 saat boyunca dış taze hava ile düşük debi ve hızda
çalıştırılmalıdr.
3. Hepa/Ulpa Filitreleri ve tavanı yüksek olmayan mağaza, vb. gibi mekânlarda iç veya karışım havasıyla çalışan
bütün klima cihazları (Merkezi ve Lokal Klima Santralleri,
Çatı tipi Klima Santralleri(Rooftop), Fancoil, VRF, Split
Klima, vb.) çalıştırılmamalıdır.
4. AVM’ler açılmadan ve fanlarını çalıştırmadan önce Fancoiller iki saat boyunca 60°C’de ısıtılmalıdır.
5. Klima santrallerindeki nemlendirme sistemleri Buharlı
Nemlendirici sistemleri ile değiştirilmelidir.
6. AVM girişlerinde hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır.
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7. Tuvaletlerin egzos fanlarının 24 saat çalıştırılması ve
kapılarının açık bırakılmamasına dikkat edilmeli, varsa
yer süzgeçlerinin susuz kalmaması sağlanmalı, lavabo,
klozet armatürleri sensörlü değilse değiştirilmeli, havalı el kurulama cihazları sökülerek kullan-at kağıt peçete
kullanımına geçilmeli ve deterjan ihtiyacı sürekli olarak
karşılanmalıdır.
8. Klimaların taze hava ve egzos sistemleri ile WC aspiratörlerinin atış ve emiş mesafeleri bakım personeli tarafından kontrol edilmeli, yakın olanlar düzeltilmelidir.
9. Nisan ve Mayıs aylarının yaz sezonu için klima sistemlerinin bakım dönemi olması nedeniyle filtrelerin değiştirilmesi ve cihaz bakımlarının yapılması gerekir. VRV, VRF
vb. gibi sistemlerle ilgili bu işlemler yapılırken standartlara uygun kişisel koruyucu donanım (elbise, maske, eldiven, gözlük, vb.) kullanılmalıdır.
Mevcut filtrelerin Corona virüsü engellemesinin mümkün
olmadığı ve virüsü tutabilecek Hepa veya Ulpa Filtrelerin
sistem sonuna takılmasının teknik ve ekonomik olarak
mümkün olmayacağı göz önüne alınarak EN779/2002
ve 2012 Standartları yerine geçen ISO16890/2016 Filtre
Standartına uygun filtre sistemiyle değiştirilmesi, virüsü
% 100 önlemese de faydalı olacaktır.
10. HVAC bakım personeli, filtreleri standart güvenlik
prosedürlerine uygun olarak özellikle egzoz hava filtrelerini değiştirdiğinde risk altında olabilir. Filtreler, sistem
kapalıyken standartlara uygun kişisel koruyucu donanım
kullanarak değiştirilmeli ve sökülen filtreler için biyolojik
atık kuralı uygulanmalıdır.
11. Bu tadilat ve bakımların yapılıp yapılmadığının acilen
denetlenmesi ve eğer yapılmadıysa AVM’ler açılmadan
önce ivedilikle yapılmasının sağlanması gerekmektedir.
12. AVM yöneticilerinin AVM’ler açılmadan almaları gereken diğer tedbirler arasında
Havalandırma ve klima sistemlerini projelerine, standartlara ve özellikle Corona Virüsüne uygun tedbir alınmış
halde çalıştırılmasını sağlatmak,

13. İşletme/bakım mühendisi ve bakım firmalarının AVM
açılmadan alması gereken tedbirler de şunlardır:
Havalandırma ve klima sistemlerini projelerine, standartlara ve özellikle Corona Virüsüne uygun tedbir alınmış
halde çalıştırılmasını sağlamak,
Bakımlarını yapmak/yaptırmak,
Sorun çıktığında arızaları gidermek,
Sistemle ilgili test ve periyodik kontrolleri yapmak/yaptırmak.
14. Mutlaka yapılması gereken bu işlemlerin, klima sistemlerini tasarlayan, uygulayan ve işletenlerin mesleki ve
vicdani sorumluluklarına bırakılması asla yeterli değildir.
Bakım ve kontrollerin teknik standartlara uygun olarak
yapılmaması virüsün yayılmasına neden olacaktır.
Yukarıda AVM’ler nezdinde belirttiğimiz önlemlerin büyük işyerleri ve bütün toplu bulunulan mekânlar için geçerli olması gerektiğini özellikle vurgulamak isteriz.
İnsan yaşamı piyasanın insafına bırakılmamalı ve gündelik
siyasete alet edilmemelidir.
Mutlaka alınması gereken bu önlemleri ilgililerin ve kamuoyunun dikkatine sunuyor, tüm halkımıza sağlıklı günler diliyoruz.

Bakımlarını yaptırmak,
Sistemle ilgili test ve periyodik kontrolleri yaptırmak da
olmalıdır.
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TMMOB KANUNU’NU DEĞİŞTİRME GİRİŞİMİ, KAMU-TOPLUM YARARINA
YOK ETMEYE, DEMOKRATİK YOLLARLA ELE GEÇİREMEDİKLERİ
ODALARIMIZI İŞLEVSİZLEŞTİRMEYE, YANDAŞLARINA AÇMAYA, MESLEKİ
DENETİMLERİ YOK ETMEYE, ODALARIN ÜYELERİYLE İLİŞKİSİNİ KESMEYE
VE TOPLUMSAL MUHALEFETİN TASFİYESİNE YÖNELİKTİR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Cumhurbaşkanı'nın "meslek örgütlerinin seçim sistemlerinin
değiştirilmesi" konusundaki açıklamalarına ilişkin 11 Mayıs 2020 tarihinde bir açıklama yaptı.
Kamuoyunca bilindiği üzere iktidar yıllardır gündeminde
olan, Anayasa’nın kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki
135. maddesine dayalı 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nu
değiştirme girişimini tekrar gündemine almıştır.
Özellikle 2007 yılından bu yana süregelen iktidarın kurgu
ve girişimleri ile şimdi edindiğimiz ön bilgilerden hareketle, bu girişimin üç ana ekseni bulunduğunu söyleyebiliriz.
Birincisi: Üye çoğunluğunun özgür iradesine dayalı seçim sistemini değiştirerek, demokratik yollarla ele geçiremedikleri Odalarımızı yandaşlarına açmak ve işleyişimizi kaosa sürüklemektir.
İkincisi: İktidarın doğasına uygun bir otoriter idari ve mali
denetim yoluyla yönetici ve çalışanlarımızı cezalandırmaya kadar varacak şekilde Odalarımızı baskı altına almak,
mali olarak güçten düşürmek ve işlevsizleştirmektir.
Üçüncüsü: Odalarımıza kayıtlı meslek mensuplarının
toplumsal yaşamın her alanına yönelik projeleri üzerindeki kamusal mesleki denetimi tamamen kaldırarak kuralsızlığı egemen kılmak ve Odalar ile üyelerinin ilişkilerini
kesmektir.
Böylelikle iktidar, benimsediği neoliberal politikalar gereği düşman bellediği, kamu-toplum yararı kavram ve
uygulamaları ile Anayasa’nın 135. Maddesine dayalı kamu
kurumu niteliğinde meslek kuruluşu, kamu tüzelkişiliği,
yerinden yönetim özerk kuruluşu olma hüviyetimizi dönüştürerek yok etmek istemektedir.
Bu girişim, toplumsal yaşamın her alanıyla doğrudan bağlantılı mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini
bir bütün olarak piyasa güdümüne sokarak değersizleştirme, kuralsızlaştırma ve tasfiyeye yöneliktir.
Bu çaba ile sömürü ve rant imparatorluğunun sınırsız ve

kuralsız tam hakimiyetini kurma çabaları arasında doğrudan bağlantılar bulunmaktadır. Bu çaba ile bilimin özgürce serpilip geliştiği laikliğin, demokrasinin ve cumhuriyetin iktisadi ve sosyal kazanımlarının yok edilmesi arasında
doğrudan bağlantılar bulunmaktadır.
İşte bu nedenler bütünü itibarıyla özerk ve demokratik
işleyişe sahip Odalarımız, üst birliğimiz TMMOB, diğer
demokratik kitle örgütleri ve bütün toplum üzerinde
otoriter vesayet oluşturmaya çalışan iktidarın bu girişimine herkesi karşı çıkmaya çağırıyoruz.
Belirtmek isteriz ki, iktidarın mevzuatımızı değiştirme girişimleri bizleri ülkemizden, halkımızdan, bilimden yana,
sömürü ve rant karşıtı mücadelemizden alıkoyamaz.
Yaptığımız hizmetlerin kamusal niteliğinin sermaye-rantyandaş güçleri lehine tasfiyesine, mesleklerimiz ve örgütlerimize yönelik etkisizleştirme, itibarsızlaştırma çabalarına karşı duruşumuz, 1970’lerden günümüze uzanan
mücadeleci geleneğimiz doğrultusunda sürecektir.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

bülten 264
haziran 2020

23

Basın Açıklamaları

İKLİMLENDiRME TEKNiK KURULU OLUŞTURULDU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) ile İklimlendirme Sektöründe Faaliyet Gösteren ISKAV, İSKİD
MTMD, TTMD, MÜKAD ve TRFMA, Öncelikli Olarak Pandemi Önlemlerine Yönelik Ortak Çalışmalar İçin
İklimlendirme Teknik Kurulu Oluşturuldu
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak kurulduğumuz günden beri toplum için mühendislik yapmaya, mesleki bilgi birikimimizi ülkemiz ve halkımız adına kullanmaya devam ediyoruz.
Pandeminin ülkemizde görüldüğü andan itibaren üyelerimizin büyük bir çoğunluğu ile iletişime geçip onlarla
dayanışma içine girdik.
Üyelerimizin evde kaldığı bu dönemde çevrimiçi teknik
söyleşiler yaptık. Sağlık emekçilerine 30.000 siperlik temin ederek, onların vermiş olduğu çabaya destek olmaya
çalıştık.
Bunların yanı sıra pandeminin ilk gününden itibaren konusunda uzman üyelerimizi bir araya getirdiğimiz bir
“Teknik Kurul” ile birlikte hazırladığımız, “Hastaneler
ve Toplu Bulunulan Mekanlarda Yapilması Gereken Acil
Düzenlemelere Dair Önerilerimiz” açıklamamızı kamuoyu ile paylaştık. Daha sonra kurulumuz büyüyerek çalışmalarına devam etti ve bu konuda makale yayını da yaptı.
“Normalleşme” takviminin açıklanması ve AVM’lerin
açılışı için 11 Mayıs tarihinin verilmesi üzerine, içeriği
ve zamanı konusunda tereddüt yaşadığımız bu süreçle
ilgili 14 maddelik “AVM’ler, İşyerleri ve Toplu Bulunulan Mekânların Tesisatlarında Mutlaka Alınması Gereken
Corona Virüs Önlemleri” basın açıklamasını yaptık.
Pandeminin ortaya çıkmasından sonra Sağlık Bakanlığı
tarafndan bir Bilim Kurulu oluşturulmasını takdirle karşılıyoruz ancak diğer yandan bu kurulda Türk Tabipleri
Birliği’nin de kurumsal olarak bir temsiliyetinin olması,
bunun yanında pandemi sürecinde hayati önem taşıdığını
hep birlikte gördüğümüz bina ve mekanların iklimlendirme/ tesisat sistemleri ile ilgili de TMMOB ve MMO olarak Odamızın da yer almasının çok daha doğru bir karar
olacağı kanaatindeyiz. Bu şekilde oluşturulacak bir kurul
sayesinde Pandemi sürecinde alınacak önlemler bütünlüğü sağlanmış olacak ve ortak akıl ile alınmış kararlar ile
daha doğru uygulamaların yapılmış olacaktır.
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11 Mayıs tarihinde AVM’lerin belirli bölümlerinin belirli
yoğunlukta açılmış olması ile ilgili olarak da duymuş olduğumuz mesleki sorumluluk gereği AVM’lerin İklimlendirme Sistemlerinde Alınması Gereken Önlemlerle ilgili
hazırlamış olduğumuz yazıyı tüm kamu kurumları ile ivedi
olarak paylaştık.
Pandemi sürecinde yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ederek, özellikle İklimlendirme Sistemleri ile ilgili bir
takım yanlış bilgilendirme ve uygulamaların önüne geçmek maksadıyla, TMMOB Makina Mühendisleri Odası
(MMO) çatısı altında oluşturulan “Teknik Kurulu”, daha
da genişletmek kararı aldık ve iklimlendirme sektöründe
faaliyet gösteren ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği) ve TRFMA (Tesis Yönetim Derneği) ile farklı
mühendislik disiplinlerini bünyesinde barındıran MÜKAD
(Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği) temsilcilerinin ve
TTB üyesi Tabip arkadaşların katılımlarıyla daha da güçlendi ve adı İklimlendirme Teknik Kurulu olarak değiştirildi.
Teknik Kurul, bu güçlenmiş haliyle çeşitli alt komisyonlarda farklı alanlarda çalışmaları ortaklaştıracak ve kamuoyu ile belli aralıklarla paylaşacaktır.
İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmalarını mevcut yapılar ve proje aşamasındaki yapılar olmak üzere iki ana
başlıkta toplayacaktır.
Ayrıca toplu taşıma araçlarında doğru havalandırma ve
bireysel taşıtlarda doğru havalandırma sistemleri konularında da incelemeler yapacaktır.
Yapılacak çalışmalarda,
•

Hastane ve Sağlık Yapıları

•

Oteller

•

Alışveriş Merkezleri

Basın Açıklamaları

•

Askeri ve Lojistik yapılar

•

Spor Tesisleri-Yüzme Havuzları

•

Okullar ve Eğitim Tesisleri

•

Konutlar

•

Fabrikalar ve Endüstriyel Tesisler

•

Düğün Salonu-Restoran-Disco ve Barlar

İSKİD, MTMD, TRFMA, MÜKAD ve TTMD ile) oluşturduğu İklimlendirme Teknik Kurulu belirli aralıklarla kamuoyunu bilgilendiren açıklamalar yapacak, yapılan denetlemeler varsa sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacak ve
gönüllülük esasıyla kendisine başvuru yapacak ortak kullanımlı kapalı alanlara sahip yapıların inceleme sonuçlarını
yapı sahipleri veya işletmecileri ile paylaşıp iç hava kalitesi
yönünden iklimlendirme sistemini vasıflandıracaktır.

olmak üzere ayrı başlıklar halinde bu yapılarda hangi önlemlerin alınması ve neler yapılması gerektiği ile ilgili yönergeler oluşturulacaktır.

Bütün bu bilgilerin güncel olarak izlenebilmesi için yurtttaşlarımız ve basınımızın;

Bu yönergelerin takibi ve kontrolü için usul ve esaslar
belirlenecektir.

Twitter: @MMOtmmob,

Bu yapılarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşların
yayınları takip edilecektir.
Mevcut yapılar ve yeni projelerde olası pandemic senaryolarına gore koşul ve kriterler belirlenecektir.
Ortaya çıkan raporların ilgili kurum ve kuruluşlar ve toplumla paylaşılması hedeflenmiştir. İklimlendirme Teknik
Kurulu Odamızın sektör dernek ve vakıflarıyla (ISKAV,

www.mmo.org.tr web adresimizi

Instagram: mmogenelmerkezi,
Facebook: TMMOB Makina Mühendisleri Odası hesaplarımızı takip etmelerini önemle tavsiye ediyoruz.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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04.05.2020

19/28.05.2020

Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla: Covid-19 Pandemi Süreci
de Göstermiştir ki, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikaları ve
Çalışma Yaşamı Sosyal Devlet İlkeleri Gereğince Yeniden
Düzenlenmelidir” başlıklı açıklama, Yeniçağ Gazetesi’nde
“MMO: İşçi sağlığı için sosyal devlet ilkesine dönülmeli”
başlığıyla haber yapıldı.

Oda Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Türkiye’nin
Enerji Görünümü 2020 Oda Raporu” BirGün Gazetesi’nde
“Milyonlar açlığın pençesinde” ve (28.05.2020) Sözcü Gazetesinde “Kapasite artıyor ama üretim düşüyor” başlıklarıyla
haber yapıldı.

21/22.05.2020

Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu Çıktıktan Sonra İş Kazaları ve Cinayetlerinde Görülen Sürekli Artış Dikkat Çekicidir” başlıklı açıklama, BirGün
Gazetesi’nde “Kanun çıktıktan sonra iş kazaları 5 kat arttı,”
Evrensel Gazetesi’nde “MMO: İSG Kanunu sonrası ölümlerdeki artış dikkat çekici,” Aydınlık Gazetesi’nde “Ölümlü iş
kazaları artıyor,” Bizim Sakarya Gazetesi’nde “İş kazaları 5
yılda yüzde 475 arttı” ve Gaziantep Sabah Gazetesi’nde “İş
kazaları yüzde 475 arttı” başlıklarıyla haber yapıldı.

Odamız tarafından yayınlanan “Pandemiyle işsiz sayısı 16
milyonu buldu” başlıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesi’nde
“İşsizlik artık bir sosyal kriz,” Aydınlık Gazetesi’nde “Yakıcı
gündem işsizlik,” Evrensel Gazetesi’nde “Kriz büyük bağışıklık zayıf,” Yeni Yaşam Gazetesi’nde “İşsizlik 16 milyona ulaştı,” Sözcü Gazetesi’nde “TMMOB: İşsiz sayısı 16 milyonu
buldu,” Şok Gazetesi’nde “16 milyon işsiz var,” (22.05.2020)
Yeni Mesaj Gazetesi’nde “Ekonomide gedik büyüyor,” İzmir
9 Eylül Gazetesi’nde “Kovid-19 salgınıyla işsiz sayısı 16 milyonu buldu” ve İstiklal Gazetesi’nde “İşsiz sayısı 16 milyonu
buldu” başlıklarıyla haber yapıldı.

08/16.05.2020

27.05.2020

Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “AVM’ler, İşyerleri ve
Toplu Bulunulan Mekânların Tesisatlarında Mutlaka Alınması
Gereken Corona Virüs Önlemleri” başlıklı açıklama, BirGün
Gazetesi’nde “AVM çalışanlarından çağrı gelmeyin,” Karar
Gazetesi’nde “AVM’ye taze hava şart,” Aydınlık Gazetesi’nde
“AVM’lerde klimaların bakımı standartlara uygun olmalı,”
Milliyet Ankara Gazetesi’nde “Armatürler sensörlü olmalı,”
İlk Ses Gazetesinde “Salgın sürecinde klima kullanımına dikkat çekildi,” İstiklal Gazetesi’nde “Uzmanlardan AVM uyarısı” ve (16.05.2020) Gazete Pencere Gazetesi’nde “Plazalara
da klima yasağı gelmeliydi” başlıklarıyla haber yapıldı.

Oda Başkanı Yunus Yener’in Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği
demeç, “Kamu-toplum yararı ve kamusal denetimi savunduğumuz için hedefteyiz” başlığıyla haber yapıldı.

05.05.2020

12.05.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “TMMOB Kanunu’nu
Değiştirme Girişimi, Kamu-Toplum Yararına Yok Etmeye,
Demokratik Yollarla Ele Geçiremedikleri Odalarımızı İşlevsizleştirmeye, Yandaşlarına Açmaya, Mesleki Denetimleri Yok
Etmeye, Odaların Üyeleriyle İlişkisini Kesmeye ve Toplumsal
Muhalefetin Tasfiyesine Yöneliktir” başlıklı açıklama, BirGün
Gazetesi’nde “Örgütlü toplumu savunacağız” ve Evrensel
Gazetesi’nde “Rant karşıtı mücadeleden asla geri durmayacağız” başlıklarıyla haber yapıldı.
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29.05.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) ile İklimlendirme Sektöründe Faaliyet Gösteren ISKAV, İSKİD MTMD, TTMD, MÜKAD ve
TRFMA, Öncelikli Olarak Pandemi Önlemlerine Yönelik Ortak Çalışmalar İçin İklimlendirme Teknik Kurulu Oluşturdu”
başlıklı açıklama, BirGün Gazetesi’nde “Yanlış uygulamaların
önüne geçeceğiz” ve Aydınlık Gazetesi’nde “Her yapıya özel
havalandırma yönergesi hazırlanacak” başlıklarıyla haber yapıldı.

30.05.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in BirGün Gazetesi’ne verdiği demeç, “Klimalar salgına uygun değil” başlığıyla haber yapıldı.

Basında Odamız

30 Mayıs 2020 BirGün

28 Mayıs 2020 Sözcü

15 Mayıs 2020 Şok Gazetesi

21 Mayıs 2020 Evrensel

27 Mayıs 2020 Cumhuriyet

8 Mayıs 2020 Milliyet

21 Mayıs 2020 Evrensel
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Eğitimler

Mayıs 2020'de Webinar-Çevrimiçi Eğitimlere Katılım
Mayıs ayı boyunca düzenlenen Webinar-Çevrimiçi 15.238kişi katıldı.
Sıra No Eğitim Adı

Eğitmen Adı

Tarih

Saat

1
2
3

Hakan YAVUZ
Koray İNAN
Ersan GÖNÜL

2.5.2020
2.5.2020
4.5.2020

13:00
17:00
14:00

Katılımcı
Sayısı
309
260
298

Tahir Salih ERAKTAN

4.5.2020

17:00

212

Tayfun ERDEM
Vahap Işıklı
Cenk TÜLEMEK
Aydın ARAT
İnan Acılıoğlu
Serde Didem ŞAHİN
İlker ERGÜN
Buğra SERİNYEL
Berkay ERİŞ
Tahir Salih ERAKTAN
Candaş URUNGA
Psikolog, Yönetim Danışmanı
Suna Alpaslan
Uzman Psikolog Yelda Öge
Tolga AYCI
Aydın ARAT
Yasemen ÇALIŞKAN
Yavuz Tütünoğlu
Deniz YILMAZ
Hamit ARSLAN
Prof. Dr. Oğuz UZOL

4.5.2020
4.5.2020
5.5.2020
5.5.2020
5.5.2020
6.5.2020
6.5.2020
7.5.2020
7.5.2020
7.5.2020
7.5.2020

18.00
16:00
13:00
16:00
17:00
18:00
17.00
15:00
16:00
18:00
18.00

163
48
130
199
107
186
259
131
79
66
249

7.5.2020

17:00

114

7.5.2020
8.5.2020
8.5.2020
8.5.2020
8.5.2020
9.5.2020
9.5.2020
9.5.2020

21:00
13:00
16:00
18.00
17:00
14:00
17:00
18.00

51
214
123
100
163
233
219
359

Selçuk Karstarlı

9.5.2020

13:00

146

Endüstri Mühendisi Bahar Er
Makina Mühendisi Eray Altınçekiç
Necdet CANBULAT
Adnan KARADAŞ
Muammer AKGÜN
Yasin GARGI
Ali Oğuz Türkyılmaz, Orhan Aytaç
İlhan ETHEMOĞLU
Aydın ARAT
Dr. Öğr. Üyesi Evren YASA
Mahsum Bal
Alireza Shahpazpur
Ahmet HATİPOĞLU
Tarık GÜNER
Utku KAYNAR
Hatice Nükhet Akıncı
Ahmet HATİPOĞLU
Utkan GEREK
Alper UYANIK
Makina Mühendisi Zekiye Aydemir
Hatice Aydın (End. Müh)
Dr. Özgür Narin
Aykut Yeni
Mehmet RODOP
Tahir Salih ERAKTAN
Tayfun ERDEM
Hasan Venedikoğlu

9.5.2020
9.5.2020
10.5.2020
11.5.2020
11.5.2020
11.5.2020
11.5.2020
12.5.2020
12.5.2020
12.5.2020
12.5.2020
12.5.2020
13.5.2020
13.5.2020
13.5.2020
13.5.2020
14.5.2020
14.5.2020
14.5.2020
14.5.2020
14.5.2020
14.5.2020
14.5.2020
15.5.2020
15.5.2020
15.5.2020
15.5.2020

11:00
13:00
13:00
13:00
15:00
18.00
21.00
13:00
16:00
16.00
16:00
15:30
14:00
17:00
21.00
15:00
14:00
17:00
18.00
17:00
15.00
21.00
09:00
14:00
17:00
17.00
15:00

124
65
109
79
130
265
178
242
164
318
76
197
193
158
291
68
197
279
224
183
135
97
7
142
185
233
142

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mekanik Tesisatlarda Otomatik Kontrol
Satış Mühendisliği
Kaynaklı İmalatlar ve Yöntemleri
ASME Standartlarına Göre Basınçlı Kaplar ve Buhar Kazanları, Borulama Kodları
Genel Tanıtım ve Belgelendirme
Yatırımların Finansal Açıdan Değerlendirilmesi
Kapitalist Modernitenin Krizi Ve Toplumsal Ekoloji
Pandemi Döneminde Alternatif Satış Kanalı Yaratma- AB Ülkelerine İhracat
Asansör Bakımları ve Periyodik Kontroller Temel Bilgilendirmesi
Dijital Yakalı Olmak
Sunum Teknikleri
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Genel Bilgilendirme
Buhar Kazanlarında Verimlilik Artırıcı Dijital Çözümler
Metroloji ve Kalibrasyon Bilgilendirme
ASME SEC IX’a göre Kaynak yöntem testleri ve Kaynakçı belgelendirme
CAD, CAM Ve CAE Teknolojilerindeki Gelişmeler

16

Evden Çalışma Günlerinde Psikolojik Dayanıklılık

17
18
19
20
21
22
23
24

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri -Kovid 19
Tesisatlardaki Pasif Yangın Durdurucu Sistemler
TS EN 81-20 Standardının Getirdiği Yenilikler
Fikir Geliştirme Atölyesi - Modül4: Group Modeli Ve Örnek Olay Çalışması
Kestirimci Bakım Uygulamaları Ve Vaka Analizleri
Hidrolik Asansörler
CNC Takım Tezgahları
Rüzgar Enerjisi Ve Rüzgar Türbin Teknolojileri
Bakım Çalışmalarında Güvenliğin Anahtarı Kilitleme (Kart Asma Loto-Eked/Lock
Out-Tag Out)
Abc Analizi
Cımatron İle Cad Cam Uygulama Eğitimi
Asansör Montaj İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Sürdürülebilir Kalkınma için Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi (ISO 37001)
Endüstriyel Bacalar
Titreşime Giriş-ANSYS İle Titreşim Analizleri-ANSYS Modal Analiz Workshop
Türkiye’nin Enerji Görünümü 2020
ERP - Kurumsal Kaynak Planlama
Asansörlerin Tescil Öncesi ilk Kontrolleri ve Yüklü Testler
Yeni Bir Tasarım Felsefesi: Katmanlı İmalat
Periyodik Kontrol Neden Yapılmalı?
Yalın Üretim Teknikleri
Rüzgar Enerjisinin Metodolojisi
Ana Buhar Hat Dizaynı ve Projelendirmesi
Yapay Zeka Ve Firmalarda Uygulama Örnekleri
Nemin Yapı Fiziğine Etkisi
Rüzgar Santralı Tasarımı
Isı Pompası Teknolojileri ve Uygulamaları
Geometrik Boyutlandırma Ve Toleranslandırma Nedir? Neden İhtiyaç Duyarız?
Yönetim Sistemlerinde Risk Yaklaşımı (Iso 31000’e Göre)
Iso 9001 / 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Kapitalizm’de Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka’nın Sınırları ve Olanakları
İstatistiksel Süreç Kontrol (SPC)
Chilled Beam
Kaynak dikişlerinin Gözle muayenesi
Finans Kökenli Olmayanlar İçin Finans
Bakım Yönetim Sistemleri

4

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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53
54
55

Teknik Resim Okuma ve Anlama
Dijital Proje Eğitimi
Salgın Sonrasında Mekanik Tesisatlarda Alınması Gereken Acil Önlemler

56

Siyah Kuğu? (Nassım Nicholas Taleb)

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

84

Mesleki Gelişim
Orijinal Yoga Sistemi İle Sağlıklı Yaşam
Genel Endüstri ve Perakende Robotik Çözümleri
Kondenstop Arıza Sebepleri ve İşletme Maliyeti
Risk Tabanlı Bakım
Fotovoltaik Sistemler Ve Ges Maliyet Analizi
Türkiye’nin Enerji Görünümü 2020 (2. Bölüm)
Enerji Politikaları Üzerine
Temiz Su Yumuşatma ve Şartlandırma
Ana Buhar Hattında Hava ve Vakum Problemi ve Çözümleri
Akışkan-Katı Etkileşimi (FSI: Fluid-Structure Interaction) Eşlenik CFD-FEA
Mühendislik Simülasyonları
Buhar Kazanları Ve Buhar Sistemleri Verimliliği
Yangın Tesisatı Tasarımında Binaların Yangından Korunması Hakkındaki
Yönetmeliğin Değerlendirilmesi
Covıd 19 Sürecinde İş Hukuku
Kullanımdaki Yağ Analizi ile Makinelerin Öngörü ve Kestirimci Bakım Teknikleri
Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Karşılaşılan Zorluklar ve Yol Haritası İçin Öneriler
Süreç Yönetimi Uygulamaları Konusunda Pratik Değerlendirmeler
Türkiye Lisanssız Güneş Enerji Sektörü Analizi & Başvuru Süreçleri
İş Güvenliliği Zorunluluklarının Müşteri Memnuniyetinde Ve İhracatta Ki Önemi
Teknofetişizm: Emeğin Kalınlaşan Zincirleri
Kendimize Bir İyilik: Mindfulness’la Tanışma
Bireysel Isıtma Sistemlerinde Yeni Enerji Verimliliği Direktifi ve Uygulamaları
Stok Yönetimi
Endüstriyel Otomasyonda Algılayıcılar
Güneş Enerjisi Seçimi Esasları ve Isıtma Tesisatındaki Yan Ekipmanların Seçimi
ve Faydaları
Madeni Yağların Ticari Kullanımı, Katkı Maddeleri, Test Metotları
Pandemi Sürecinde İş Hukuku (İşten Çıkarma, Ücretsiz Çalışma, Zorunlu Çalışma
Üzerine)
Toplum Mühendisliği

85
86
87
88
89

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulama Örnekleri
Membran Filitrasyon Sistemleri ve Denizsuyu Arıtma Sistemleri
Hidronik Dengeleme Temelleri
Hidrotürbinlerin Deneysel Ve Sayısal Yöntemler İle Tasarımı
Pandemi ve Sonrasında Teknoloji ve Geleceğimiz

90

Otomotiv Robotik Çözümleri ve Dijital Ürün Portfoyü

91
92

Genel dT Optimizasyonu
Projelerde Risk Yönetimi

93

Yalın Yolda Dijital Ortak Dil Oluşturmak

94

Kalite Yönetim Sistemlerinde Doğru Bilinen Yanlışlar (Iso 9001’e Göre)

95
96
98
99
100
101

İşletmelerde Verimliliği Arttırma Teknikleri
Üretim Planlama
HVAC Sistemlerinde Pompa Optimizasyonu ve Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları
ile İlişkisinin İrdelenmesi
Güvenlik Kültürü Ve Liderlik
Proses Ölçme Elemanları Ve Seviye Kontrolü
Mekanik Tesisatta Temel Otomasyon
Bakımda İş Güvenliği- Swot Analizi Yonetimi

102

Köy Enstitüleri Yeniden: Doğaya Tarıma Özgürlüğe Dönüyoruz

103

Enerji Ve Çevre

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

97

Hamit ARSLAN
Hakan Adem DOĞAN
Aytekin ÇAKIR
Metalurji Ve Malzeme Mühendisi
Aykut Yeni
Abdulbari Avşin Aslan
Güncel Dilmen
Funda ÇORAKÇI- Bahadır Alper ERO
Tarık GÜNER
Andaç KARA
Fatih Çaçan
Ali Oğuz Türkyılmaz, Orhan Aytaç
Mv. Ömer Öcalan
Nihal SEVİNDİK
Tarık GÜNER

16.5.2020
16.5.2020
16.5.2020

14:00
18:00
17.00

348
143
278

16.5.2020

11:00

132

16.5.2020
16.5.2020
18.5.2020
18.5.2020
18.5.2020
18.5.2020
18.5.2020
19.5.2020
20.5.2020
20.5.2020

16:00
17:00
14:00
17:00
18.00
13:00
21.00
17:00
14:00
17:00

61
74
189
154
231
154
127
45
169
99

Sinan SOĞANCI

20.5.2020

18.00

163

Mustafa Sarı

20.5.2020

15:00

139

Ahmet Dörtdemir

20.5.2020

16:00

134

Arzu Günay (Avukat )
Sinan VASFİ
Murat KAVUŞAN
Endüstri Mühendisielif Özarı
Gökhan Gökbulut
Hatice Aydın (End. Müh)
Doç. Dr. Serdal Bahçe
Ela UYSAL
Onur Sarıkaya
Tayfun ERDEM
Ümit Dinler

20.5.2020
21.5.2020
21.5.2020
21.5.2020
21.5.2020
21.5.2020
21.5.2020
22.5.2020
22.5.2020
22.5.2020
22.5.2020

16.00
17:00
18.30
17:00
20:30
17.00
21.00
14:00
17:00
17.00
16:00

38
109
133
139
59
57
110
123
87
175
82

Sercan KURTULUŞ

23.5.2020

13:00

388

Cemil KOYUNOĞLU

23.5.2020

17:00

93

Avukat Birsu Koç
Necdet Atalay,Faysal Sarıyıldız,
Mehmet Zırığ
Selda Şengül
Nihal SEVİNDİK
Erdem Can PAMUKLU
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Ece AYLI
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu
Gökhan YENİHAYAT-Özgür
YÜKSEL-İ. Furkan VURAL
Oğuz KIRDANOĞLU
Sadık NAZİK
Hakan Acar –Yalın Üretim
Koordinatörü
Makina Yük. Mühendisi Halit
Menemenlioğlu
Hatice Aydın (End. Müh)
Bahar Er

23.5.2020

14:00

40

26.5.2020

19:00

129

26.5.2020
27.5.2020
27.5.2020
27.5.2020
27.5.2020

14:00
14:00
17:00
18.00
21.00

95
119
146
76
122

28.5.2020

14:00

107

28.5.2020
28.5.2020

17:00
20.00

44
133

28.5.2020

20:00

86

28.5.2020

17:00

138

28.5.2020
28.5.2020

19.30
09:00

85
6

Orhan TAŞDEMİR

29.5.2020

17:00

106

Dr. Murat Can OCAKTAN
Sami Demirkıran
Hakan YAVUZ
Vedat Bozkan
Aynur Soydan Erdemir, Sadık
Albayrak
Mv.Murat Çepni

29.5.2020
29.5.2020
30.5.2020
30.5.2020

19.00
16:00
17.00
15:00

115
64
163
102

31.5.2020

20:00

146

31.5.2020

20:00

84
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TMMOB’den

BİRLİĞİMİZİ VE DEMOKRASİYİ SAVUNACAĞIZ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meslek örgütlerini hedef alan açıklamalarına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz tarafından 5 Mayıs 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

İktidara geldiği günden bu yana kamu kurumu niteliğindeki emek ve meslek örgütlerine tahammülsüzlüğünü
gizlemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardan beri çeşitli gerekçelerle kurumlarımızı hedef almayı bir alışkanlık haline getirdi. Daha önceki yıllarda özelleştirme
uygulamalarına karşı çıktığımız, kentsel mekanlarımızı
koruduğumuz, barışı savunduğumuz için kurumlarımızı
hedef alan Cumhurbaşkanı, bu sefer de insan haklarını ve
laikliği savunduğumuz için bizi tehdit ediyor.
Her şeyden önce şunun altını çizmek isteriz ki,
Cumhurbaşkanı’nın meslek örgütlerini hedef alan açıklamaları, antidemokratik ve otoriter bakış açısının yansımasıdır. Kendisi dışında hiçbir görüş ve anlayışa tahammülü olmayan, kendi fikirlerini anayasadan ve hukuktan
üstün gören bu anlayışın demokrasiyle bağdaşması mümkün değildir. Zaten uzun zamandan bu yana, Cumhurbaşkanının söylem ve pratiklerinin demokrasiyle bağı
kalmamıştır. Demokratik seçimler ile kazanamadığı kurumları, devletin tüm olanaklarını kullanarak işleyemez
hale getirmek, gerekirse kayyumlar eliyle o makamları
işgal etmek, AKP’nin yönetme biçimi haline gelmiştir.
Cumhurbaşkanı, baskı ve zor yoluyla sindiremediği meslek örgütlerini, “yasal düzenleme” yoluyla işlevsizleştirmek ve kontrol etmek istemektedir.
Meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl oluşacağı kendi
yasalarında açık biçimde düzenlenmiştir. Her üyemiz,
bu seçim süreçlerinde yer alarak birlik politikalarının ve
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yönetim kurullarının belirlenmesinde söz sahibi oluyor.
Herkesin özgürce katıldığı demokratik seçimlerle de
yönetim kurulları belirleniyor. Üyeler nezdinde hiçbir
inandırıcılığı olmadığı için genel kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, yukarıdan aşağı operasyonlarla ilerici
meslek örgütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar.
Bizler biliyoruz ki, AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeni toplumsal olanı koruma yolundaki inadımız ve gayretimizdir.
Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın satılmasına karşı kamusallığı savunmamızdır. Gerici, muhafazakar uygulamalar karşısında ilericiliği, çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır. Faşizan,
baskıcı, ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü,
kardeşliği savunmamızdır. Sermayenin sınırsız sömürü
isteğine karşı emeği ve alın terini savunmamızdır.
Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, savunduğumuz değerlerden geri adım atmayacağız. İftiralarla örgütlerimizin
yıpratılmak istenmesine, ilerici ve toplumcu değerlerimizin ortadan kaldırılmak istenmesine izin vermeyeceğiz!
AKP’nin demokrasiyi, hukuku ve kamusal varlığımızı çiğnemesine izin vermeyeceğiz. “Tek adam, tek parti” anlayışına karşı, halkın çıkarlarını korumaya, demokrasiyi,
özgürlükleri, çoğulculuğu savunmaya devam edeceğiz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den

TMMOB’YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Ankara Barosu, Tabip Odaları ve meslek kuruluşları
hakkında yaptığı açıklamaya dair TMMOB’ye bağlı Odalar 7 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması
yaptı.
TMMOB’ye Bağlı Odaların Ortak Açıklaması:
AKP Genel Başkanı/Cumhurbaşkanının
Meslek Odalarını Hedef Alması Demokrasi ile
Bağdaşmamakta, Üyelerimizin Özgür İradesini
Dikkate Almamaktadır
Ülkemizden, Kamu Yararı Uygulamalarından,
Özerk Demokratik Mesleki Örgütlülüğümüzden
Yana Olan Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecektir
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan,
önceki gün partisinin MYK toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara Barosu, Tabip Odaları ve Anayasa’nın 135.
maddesi uyarınca kurulmuş olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşları hakkında demokrasi
ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliğini tekrar gündeme getirmiştir.
Cumhurbaşkanlığının İnternet sitesinde “Baro ve Tabip
Odaları Gibi Meslek Kuruluşlarının Seçim Usulleri” ara
başlığı altında yayımlanan bilgi şöyledir: “Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlanmış olan
ve veya başlama kararı alınıp neticelendirmeyi bekleyen
pek çok düzenleme bulunduğunu hatırlatarak, bunlardan birinin de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere
meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslak olduğunu söyledi. Meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetine ve
ehemmiyetine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan,
‘Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış ve
belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı derhal yeniden ele almalı varsa eksiklerini tamamlayıp en kısa sürede
Meclisin takdirine sunmalıyız. (…)’ ifadelerini kullandı.”
Gerçekte de önceki yıllarda, kamu kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşlarının kuruluş yasaları
çerçevesindeki faaliyetlerinden, örgütlü toplum yapılarımızdan duyulan rahatsızlık nedeniyle Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla birçok açıklama yapılmış ve yasa değişikliği taslakları hazırlanmıştır.

Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki demokratik yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki yapılar,
seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf
edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek istenmektedir.
TMMOB, TTB ve Tabip Odaları, TBB ve Baroların yasal
mevzuatlarının değiştirilmesi konusu, bu nedenle sürekli
olarak gündeme getirilmektedir.
Yine öncelikle belirtmek isteriz ki bu Anayasal kuruluşlar;
ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynakları, kentleri, çevresi,
doğası, suyu, toprağı, tarımı, peyzajı, yapıları, gıdası, ulaşımı, enerjisi, iletişim altyapısı, madenleri, malzemeleri,
sanayisi, bilişim uygulamaları vb. tüm alanlarda korumaya çalıştıkları kamu-toplum yararı ölçütünün tasfiyesi ve
her toplumsal alanın bilimsel, hukuksal, sıhhi normlardan
arındırılması için hedefe konulmuştur.
Oysa bizlerin bu alanlardaki Anayasa kökenli kuruluş
yasalarımız ve özerk kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşu işlevlerimiz, Resmi Gazete’de yayımlanmış ana
yönetmelik ve diğer yönetmeliklerimizle kamusal, hukuksal hükümlere bağlanmıştır. Bu nedenle tekrar tekrar
gündeme getirilen mevzuat değişikliği girişimleri, iktidar
uygulamalarında sıklıkla görüldüğü üzere hukuk, Anayasa
ve demokrasi dışılığa dayanmakta; idari, hukuksal ve toplumsal normlara güveni azaltarak keyfiyet ve zorbalığa
daha fazla kapı aralamaktadır.
Bugün ülkemizde yapılması gereken; hukuk, sağlık ve
toplumsal yaşamın bütününü ilgilendiren mühendislik,
mimarlık, şehir plancılığı ve örgütlerini, kısaca Anayasal
dayanağı olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek değil; evrensel normları
demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal etmemektir. Demokrasiye olan tahammülsüzlüğe ve meslek odalarının demokratik bir şekilde
yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son
verilmelidir.
Bizler, meslek disiplinlerimize ve örgütlerimize yönelik
tasfiye edici politikalar ile ülke çapında izlenen belli ke-
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simlerin çıkarına dayalı politikalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki bağların bilincindeyiz. Cumhuriyete, demokrasiye ve laikliğe olan inancımız
tamdır. Bu nedenle; eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik,
güvenceli çalışma yaşamı olmazsa olmazlarımızdır. Ayrıca sosyal hukuk devleti, planlama, sanayileşme, kalkınma,
kamusal yarar, kamusal hizmet ve kamusal denetime yönelik mücadelemiz her koşulda sürdürülecektir.
Kamuoyunun bilmesini isteriz ki; Odalarımız ve
TMMOB’ye yönelik tutumun nedenleri, ülkemizin emek
sömürüsüne dayalı bir rant cumhuriyeti haline gelmesini
eşitsizliğin bir argümanı olarak görüyoruz. Demokrasi ve
laikliğin tasfiyesine karşı direncimiz ve bilimsel teknik gerekliliklere bağlılığımız devam edecektir.
İktidarların Meslek Odaları üzerinde oluşturmaya çalıştıkları tasarruflarını her zaman kamusal ve toplumsal
yarar ölçeğinde dikkate alıp değerlendirmişizdir. Mesleki-bilimsel- teknik doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile çalışmalarımızı yürütmüşüzdür.
TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak; Anayasal güvence, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel
normlarına bağlılığımız devam edecektir. Üyelerimizin
demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan
sonra da antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızın bilinmesini isteriz.
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•

Bilgisayar Mühendisleri Odası

•

Çevre Mühendisleri Odası

•

Elektrik Mühendisleri Odası

•

Fizik Mühendisleri Odası

•

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

•

Gemi Mühendisleri Odası

•

Gıda Mühendisleri Odası

•

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

•

İçmimarlar Odası

•

İnşaat Mühendisleri Odası

•

Jeofizik Mühendisleri Odası

•

Jeoloji Mühendisleri Odası

•

Kimya Mühendisleri Odası

•

Maden Mühendisleri Odası

•

Makina Mühendisleri Odası

•

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

•

Meteoroloji Mühendisleri Odası

•

Mimarlar Odası

•

Petrol Mühendisleri Odası

•

Peyzaj Mimarları Odası

•

Şehir Plancıları Odası

•

Tekstil Mühendisleri Odası

•

Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB’den

TMMOB ÇALIŞANLARI:
TMMOB’ye ve DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIYORUZ
Siyasi iktidarın TMMOB yasasını değiştirmeye yönelik hazırlıklarına ilişkin TMMOB çalışanları tarafından
13 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yapılarak TMMOB’ye ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığı
vurgulandı.
TMMOB’ye ve
DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIYORUZ
TMMOB’ye DOKUNMA!
Kendi çizgisi dışından hiçbir söze ve örgütlü yapıya tahammülü olmayan AKP iktidarı, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında demokrasi ile bağdaşmayacak yasa değişikliği önerisini bir kez daha gündeme
getirdi.
TMMOB çalışanları olarak bizler, Birliğimizin, hukuk dışı
uygulamalara ve rant politikalarına karşı kamu yararı için
verdiği bilimsel ve teknik mücadeleden dolayı yıllardır
hedefe koyulduğunu yakından biliyoruz.
TMMOB ve bağlı odalarının mücadelesini kendi politikaları önünde engel olarak gören siyasi iktidar, demokratik seçimlerle elde edemediği, baskıyla susturamadığı
TMMOB örgütlülüğünü yasa değişikliğiyle işlevsizleştirmek istemektedir.

Yapılmak istenen, mühendislik-mimarlık-şehir plancılığı
hizmetlerinin neoliberal politikalar doğrultusunda kamusal-toplumsal yarar işlevinden arındırılmasıdır.
Yaşadığımız pandemi süreci bilimin ve tekniğin önemini
bir kez daha ortaya koyarken, bilimi ve tekniği sömürgenlerin değil emekçi halkın hizmetine sunmayı şiar edinmiş TMMOB’nin örgütlü yapısını hedef alan bu tutum
asla kabul edilemez.
Siyasi iktidarı, demokrasiye ve TMMOB’nin özerk yapısına saygı duymaya çağırıyoruz.
TMMOB, bizler için sadece çalıştığımız, emek verdiğimiz
bir kurum değil, yıllardır birlikte omuz omuza mücadele
verdiğimiz bir demokrasi okuludur.
Bizler için TMMOB’ye sahip çıkmak, yıllardır özveriyle
verdiğimiz emeğimize sahip çıkmanın mücadelesi olduğu
kadar, içinde büyüdüğümüz demokrasi kültürüne sahip
çıkmanın da mücadelesidir.
Bu bilinçle, biz TMMOB çalışanları
olarak, içinde soluduğumuz bu demokratik ortamın tasfiyesine karşı birlik içinde karşı çıkacak, içinde
yer aldığımız örgütlerimiz ile birlikte
omuz omuza mücadele edeceğiz.
TMMOB ve demokrasimiz üzerinde
oluşturulmaya çalışılan karanlığa karşı
birlikte direnme ve mücadele kararlılığımızı Birliğimiz ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü

TMMOB ÇALIŞANLARI
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MECLİS GÜNDEMİNE GETİRİLMEK İSTENEN YASA DEĞİŞİKLİĞİ
TEKLİFİNE İLİŞKİN MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesi beklenen “meslek kuruluşları yasalarının değiştirilmesi”
yönündeki tekliflere ilişkin 28 Mayıs 2020 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından
tüm milletvekillerine bir mektup gönderilerek konuya ilişkin görüşümüz aktarıldı.
Sayın Milletvekilim,
Ülkemizde bulunan mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki demokratik kitle örgütü Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği(TMMOB), “Kamunun ve memleketin menfaatleri, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının hak ve yetkileri bakımından lüzumlu gördüğü bütün
teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak” amacıyla 1954 yılında kurulmuştur.
1961 Anayasası’nda “kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşu” olarak tanımlanan Birliğimizin anayasal statüsü,
1982 Anayasası’nda da korunmuştur. Yürürlükteki Anayasamızın 135. maddesine göre TMMOB, meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini
kolaylaştırmak, mesleğin genel (kamusal) menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü
ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını
korumakla yetkilidir.
Kuruluş yasamızda ve Anayasamızda tanımlanan görev
ve sorumluluklarımızın gereği olarak Birliğimiz kurulduğu
günden bu yana ülkemizin, mesleğimizin, meslektaşlarımızın ve halkımızın ortak çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Birlik bünyesindeki
24 Odaya kayıtlı 108 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir
plancılığı disiplininden 600 bine yakın üyesi ile ülkemizin
en büyük meslek örgütlerinden birisi olan TMMOB’nin
yönetim organları yargı gözetiminde seçimle göreve gelmektedir. TMMOB ve bağlı odaları merkezi bütçeden
hiçbir biçimde pay almamakta, bütçesi TMMOB kanununda da sayılan sınırlı gelirlerden oluşmaktadır.
Ülkemiz Covid-19 salgını ile mücadeleye odaklanmışken
TMMOB Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğunu ve bu doğrultuda hazırlanacak taslağın TBMM’nin gündemine getirileceğini
basın yoluyla öğrenmiş bulunuyoruz. Öncelikle bilinmesini isteriz ki; Birliğimizin kuruluş kanunumuzda değişiklik
yapılması konusunda herhangi bir öneri ve talebi bulunmamaktadır.
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2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında
da TMMOB Kanunu’nda değişiklik girişimleri gündeme
getirilmişti. O dönemlerde de TMMOB’nin bilgisi dışında, dışarıdan dayatılan bu değişiklik gündemleri nedeniyle
programımızdaki çalışmalarımızın sağlıklı bir ortamda yürütülmesi sekteye uğratılmıştır.
Birliğimiz, TMMOB’nin bilgisi ve onayı dışında Kanunumuzda değişiklik yapmayı amaçlayan her türlü girişime
olumsuz bakmaktadır. Konu ile ilgili görüşlerimiz ve tavrımız, Anayasamızdan, kuruluş kanunumuzdan ve üyelerimizden aldığımız güç ile kamuoyuna açık şekilde ifade
edilmiştir.
TBMM gündemine gelmesi beklenen TMMOB Kanunu
değişikliğine karşı siz değerli Milletvekillerimize de ayrıca
bu mektup ile görüşlerimizi iletmek istedik.
Anayasamız, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını meslek mensuplarının ortak ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra mesleğin genel menfaatlere uygun olarak
gelişmesini sağlamak ve meslek disiplin ve ahlakını korumakla görevlendirmiştir. Bu anlamıyla Birliğimiz, kamu
idaresinin bir parçasıdır. Yine Birliğimiz, bağlı mesleklerin, ülkenin yönetiminde ve ülke politikalarının oluşturulmasında, kendilerini ifade edebilmelerinin de demokratik
aygıtlarından biridir.
Anayasanın 135. Maddesi ve 6235 sayılı TMMOB Kanunu
ile düzenlenmiş olan kamusal mesleki denetim yetkimizin
ortadan kaldırılması, seçim sistemimizin değiştirilmesi ve
Bakanlıkların hiyerarşik vesayeti altına sokulma doğrultusundaki Anayasamıza aykırı bazı değişiklik girişimlerini
anlamak mümkün değildir.
Meslek kuruluşlarının kamusal görevlerini yerine getirmesi ancak, merkezi yönetimi yönlendiren siyasi saiklere
tabi olmadan, herhangi bir baskı altında kalmadan, yalnızca bilimsel ve teknik gereklilik ve kamunun menfaati göz
önünde bulundurularak faaliyet yapılması ile olanaklıdır.
Bu nedenle Anayasamızda kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları merkezi idare hiyerarşisi dışında, siyasi baskılara kapalı özerk kurumlar olarak yapılandırılmış-
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tır. Bu yapının Anayasaya aykırı biçimde çeşitli yasa değişiklikleri ile aşındırılmaya ya da yok edilmeye çalışılması,
kamu idari yapımızı da ayrıca kaosa sürükleyecektir.
Nitekim Anayasa Mahkemesi, birçok kararında meslek
kuruluşlarının çıkaracakları yönetmeliklerin ilgili Bakanlığın onayına sunulduktan sonra yürürlüğe konulması,
uluslararası toplantı ve etkinliklere katılım için ilgili Bakanlıktan onay ve izin alınması vb. kanuni düzenlemeleri
meslek kuruluşlarının Anayasal özerkliklerine vurgu yaparak iptal etmiştir.
Yasa değişikliğinin hedeflerinden biri olan, Birliğimizin mesleki denetim süreci dışına çıkarılmasıyla kamu
ve çevre sağlığı, doğal kaynaklarımız, yeraltı ve yerüstü
zenginliklerimiz, tarihi ve kültürel mirasımız kuralsız ve
kontrolsüz bir şekilde piyasa koşullarına terk edilecektir.
Toplumun genelini ve ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren, güvenli bir yaşam sürdürebilmemiz açısından
hayati öneme sahip yapı denetimi, sanayi, imar, gıda,

çevre, enerji, iletişim, teknoloji, bilişim, tasarım, ulaşım,
madencilik, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik-mimarlık-şehir plancılığı hizmetlerinin mesleki denetimi ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılacaktır.
Anayasa Mahkemesi kararlarına ve 135. madde başta olmak üzere Anayasa’ya aykırılık taşıyan kanun değişikliği
teklifleri, hem demokrasimize hem de meslek alanlarımızdaki dinamik süreçlere darbe vuracak, sonuçta kaybeden ülkemiz olacaktır.
TMMOB sadece bir meslek kuruluşu değil, bileşimi, yapısı, görev ve sorumlulukları ile aynı zamanda memleketimizin de geleceğidir.
Siz değerli Milletvekillerimizin TMMOB Kanunu’nda yapılmak istenen değişikliğe karşı kamu ve toplum yararından, bilim ve teknikten yana olan sesimize ses olacağınıza
inanıyor ve desteklerinizi bekliyoruz.
Saygılarımızla…

“BİRLİĞİMİZ GÜCÜMÜZDÜR”
Geçmiş dönemlerde TMMOB’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Yavuz Önen, Bülent Tanık,
Teoman Alptürk, Kaya Güvenç ve Mehmet Soğancı yaptıkları ortak açıklama ile TMMOB’nin ilerici,
toplumcu geleneğine ve örgütsel bütünlüğüne sahip çıkma çağrısında bulundu.
Ülkemizdeki yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının mesleki demokratik kitle örgütü olan TMMOB’nin
kuruluş yasasının değiştirilmesi yönündeki adımları yakından takip ediyor, bu antidemokratik girişimleri kabul etmiyoruz.
TMMOB, geçmişten bugüne, ülkemizdeki teknik emeğin
haklarının savunulması, meslek etiğinin korunması ve halkın ortak çıkarlarının gözetilmesi konusunda daima örnek
bir duruşa sahip olmuştur. Bu duruşuyla, toplumsal mücadeleler tarihimizde de kendine özgü bir yer edinmiştir.
Bugün TMMOB’yi hedef alan saldırıların asıl hedefi, büyük bedeller ödeyerek yarattığımız ve gururla taşıdığımız
ilerici, toplumcu, yurtsever mücadele geleneğidir.
Birliğimizi hedef alan bu saldırılar ilk değildir. Geçmişte,
12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbesi dönemlerinde
yasamızın değiştirilerek, üyelerimizle ve toplumsal muhalefetle bağımızın kesilmek istendiği dönemleri yaşadık.
Bugün siyasal iktidarın dayattığı yasa değişikliği, geçmişte
darbecilerin yapmak istediklerini bir adım daha öteye taşımaktadır.

Siyasal iktidar, TMMOB’nin kamusal gücünü ve örgütlü
yapısını ortadan kaldırmakta ne kadar ısrarcıysa, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları da TMMOB’ye
sahip çıkma konusunda bir o kadar kararlı ve inatçıdır.
Bizler TMMOB’nin geçmiş dönem başkanları olarak, Birliğimizin demokratik işleyişinin, kamusal gücünün, ilerici
duruşunun ortadan kaldırılması yolundaki her türden girişimin karşısında olduğumuzu, örgütlerimizi siyasi iradenin güdümüne sokacak girişimleri reddettiğimizi bir kez
daha haykırıyoruz.
Eşitlikten, özgürlükten, bağımsızlıktan, demokrasiden ve
barıştan yana tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını
TMMOB’ye sahip çıkmaya çağırıyoruz.
Yavuz ÖNEN (25, 33, 34, 35. Dönem TMMOB Başkanı)
Bülent TANIK (26, 27. Dönem TMMOB Başkanı)
Teoman ALPTÜRK (28, 29, 30, 31, 32. Dönem TMMOB Başkanı)
Kaya GÜVENÇ (36, 37. Dönem TMMOB Başkanı)
Mehmet SOĞANCI (38, 39, 40, 41, 42, 43. Dönem Başkanı)
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Günce


Mayıs
2020
Günce

2 Mayıs Cumartesi
Odamız Büyük Delege Buluşması, 586 Genel Kurul
Delegesinin katılımı ile online olarak gerçekleştirildi.

4 Mayıs Pazartesi
Oda Başkanı Yunus Yener, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.
6 Mayıs Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak
Toplantısı online olarak gerçekleştirildi.
7 Mayıs Perşembe
Oda Başkanı Yunus Yener, açılacak AVM’lerde alınması gereken önlemler üzerine basın açıklaması yaptı.
TMMOB'ye bağlı Odalar ortak bir basın açıklaması
yaptı.
Merkez Öğrenci Üye Komisyonu Toplantısı, 25 öğrenci üyenin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.
Toplantıya Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Teknik Görevlileri
Meltem Özdemir Çınarel ve H. Cem Şavur katıldı.
TMMOB ve bağlı Odaların sosyal medya sorumluları
toplantısı online olarak yapıldı. Toplantıya Yayın Birimi
personeli Yılmaz Eren katıldı.
TMMOB Genel Sekreteri ve Oda Sekreter/Yazman
Üyeleri Ortak Toplantısı online olarak gerçekleştirildi.
10 Mayıs Pazar
Odamız Öğrenci Üyeleri bir açıklama yaparak Birliğimize sahip çıkma çağrısı yaptı.
11 Mayıs Pazartesi
Oda Başkanı Yunus Yener, Cumhurbaşkanı'nın "meslek örgütlerinin seçim sistemlerinin değiştirilmesi" konusundaki açıklamalarına ilişkin bir açıklama yaptı.
12 Mayıs Salı
Odamız Çalışanları bir açıklama yaparak Odamıza,
Birliğimize ve demokrasiye sahip çıkma çağrısı yaptı.
Covid-19 pandemisi sürecinde Odamız tarafından
yürütülen eğitim faaliyetlerine yönelik online toplantı
gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Başkanı Yunus Yener,
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Eğitim
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Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Soğancı ve Oda Teknik
Görevlisi Meltem Özdemir Çınarel katıldı.
13 Mayıs Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
MMO Şubeleri, TMMOB Kanunu’nu Değiştirme Girişimi üzerine ortak bir açıklama yaptı.
16 Mayıs Cumartesi
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak
Toplantısı çevirimiçi olarak gerçekleştirildi.
Endüstri Mühendisliği Dergis Yayın Kurulu üyeleri
Bahar yarıyılı toplantısını online olarak gerçekleştirdi.
Toplantıya Oda Teknik Görevlisi A. Sıla Ağca katıldı.
17 Mayıs Perşembe
Oda Başkanı ve Şube Başkanları Toplantısı, online
olarak gerçekleştirildi.
20 Mayıs Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
23 Mayıs Cumartesi
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak
Toplantısı çevirimiçi olarak gerçekleştirildi.
27 Mayıs Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Oda Başkanı Yunus Yener, Cumhuriyet Gazetesi'nin
meslek kuruluşlarının görüşlerine yer verdiği yazı dizisi
kapsamında Oda görüşlerimizi kamuoyu ile paylaştı.
28 Mayıs Perşembe
İklimlendirme Teknik Kurulu, kurulacak alt komisyonların çalışma yöntemi ve görevlendirme gündemiyle
toplandı. Toplkantıya Oda Başkanı Yunus Yener, Oda
Müdürü Evren Sağ ve Oda Teknik Görevlisi H. Cem Şavur katıldı.
İstanbul Şubemizin hazırladığı Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi etkinliği başladı.
Etkinliğin açılış konuşmasını Oda Başkanı Yunus Yener
yaptı.
MMO ile İklimlendirme Sektöründe Faaliyet Gösteren ISKAV, İSKİD MTMD, TTMD, MÜKAD ve TRFMA,
Öncelikli Olarak Pandemi Önlemlerine Yönelik Ortak
Çalışmalar İçin İklimlendirme Teknik Kurulu Oluşturuldu.

KAMUSAL KAYNAKLARIMIZIN VE HAKLARIMIZIN
KORUNMASINDA BİRLİĞİMİZİN ÖNEMİ
TMMOB’nin kuruluşundan itibaren kamu, meslek ve meslektaş yararına
çalışmalarının kısa bir özetini, TMMOB’nin bilim, teknoloji ve emek
mücadelesinde yürüttüğü çalışmalarından kısa kesitler ile birlikte sunan
“Kamusal Kaynaklarımızın ve Haklarımızın Korunmasında Birliğimizin
Önemi” broşürü yayınlandı.

