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

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

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

BURSA ŞUBE
BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah.
Akademi Cad. No:8 A1 Blok Kat:2-3
16130 Nilüfer - Bursa
Tel
: (+90) 224 453 62 00
Faks
: (+90) 224 453 62 12
e-posta : bursa@mmo.org.tr
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Sırakapılar Mah.
Saltak Cad. No: 83 Denizli
Tel
: (+90) 258 2633638
Faks
: (+90) 258 2638836
e-posta : denizli@mmo.org.tr

DİYARBAKIR ŞUBE
Ofis Eki̇nci̇ler Cad. Kalender Center
K: 9 No: 15-16 21100
Yeni̇şehi̇r - Di̇yarbakır
Tel
: (+90) 412 2246447
Faks
: (+90) 412 2245864
e-posta : diyarbakir@mmo.org.tr

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

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

GAZİANTEP ŞUBE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budak Mahallesi Abdulkadir Behçet
Caddesi No: 40
Şehitkamil - Gaziantep
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CUMHURİYETİ, DEMOKRASİYİ, LAİKLİĞİ,
KAMUSAL ALANLARI KAZANMAK İÇİN!
17-20 Nisan 2019 tarihlerinde İzmir’de düzenlediğimiz
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin sonuç bildirisi geçen ay yayımlandı.
Sonuç bildirisinde tesisat mühendisliği ile yapılması gereken çalışmalara ayrıntılı olarak yer verildi. Ayrıca İmar
Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ve ikincil mevzuatta yapılan düzenlemelerin yapı üretim süreçlerinde kuralsızlığa
ve denetimsizliğe yol açtığı, mesleğimize, meslektaşlarımıza ve sektöre zarar verdiği; yapı üretim ve denetim
süreçlerine yönelik mevzuatın kamusal bir bakış açısıyla
ve meslek odalarıyla işbirliği yapılarak yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.
Geçen ay açılışını yaptığımız Kaynak Eğitim ve Muayene
Merkezi’mizde Mühendislere Yönelik Uygulamalı Temel
Kaynak Eğitimi için kayıtların başladığını bu vesileyle de
belirtmek isteriz.
31 Mart yerel seçimlerinden sonra Şubelerimiz yeni seçilen Belediye Başkanlarını ziyaret ederek yeni yöneticileri kutluyor ve yerel yönetimlerle işbirliği doğrultusunda
yeni adımlar atıyorlar.
Biz de OYK olarak Ankara Şube YK ile birlikte bir heyet
oluşturarak Elmadağ, Çankaya ve Yenimahalle Belediye
Başkanlarını ziyaret ederek tebriklerimizi belirttik. Ziyaretlerde kamu ve toplum yararı doğrultusunda belediyeler ve Oda arasında yürütülecek iş birliğinin önemini ifade
ettik.
		 *

*

*

Bilindiği üzere Akkuyu Nükleer Santralı’nın temellerinde üst üste birkaç kez çatlaklar oluştuğuna dair haberler
basına yansımıştı. Bu durum Odamızın enerji raporlarında yer verilen kapsamlı altyapı ve teknik sorunlar ile
TMMOB ve TBB’nin açtığı yürütmeyi durdurma davasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.
		 *
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Cumhuriyetin kazanımlarını, demokrasiyi, laikliği ve ekonomiyi tahrip eden iktidarın hukuku ve halk iradesini
tanımaması sonucu yenilecek olan İstanbul seçimleri şu
an ülkemizin en önemli gündemleri arasındadır. Bu nedenle TMMOB’nin üçüncü Danışma Kurulu toplantısı
İstanbul’da yapıldı ve açıklanan sonuç bildirisi ile hukuk
dışı girişimlere karşı demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne her zamankinden daha güçlü biçimde sahip çıkacağımız belirtildi.
2009 yerel seçimlerinin, 7 Haziran 2015 seçimlerinin, şaibeli Anayasa referandumu ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına yönelik
toplumsal tepkiler ile AKP içi ve çevresindeki hareketlilikler ve ekonominin durumu ile başvurulan yalanlar bu
iktidarın gerçekte kırılgan bir zeminde olduğunu göstermiştir.
YSK aracılığıyla 31 Mart yerel seçimlerine iktidar lehine
yapılan hukuk dışı müdahalelerin ardından yapılacak olan
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri bu nedenle oldukça önemlidir.
Halkın oylarına, adaleti temsil edecek bir hukuka ve demokrasiye mevcut güçlerimizle sahip çıkmak, ülkemizin
yakın, orta ve uzun vadeli geleceği açısından kritik öneme
sahiptir.
İktidar tarafından İstanbul’u yönetmenin Türkiye’yi yönetme ile özdeşleştirilmesi dolayısıyla da sadece İstanbul
değil Türkiye genel seçimi gibi önem kazanan bu seçimlerde bizlerin tutumu, rant talanı ve kayırma ekonomisine, işsizliğe, yoksulluğa, yeni tipte bir dinci sermaye
diktasına karşı çıkarak ülkemizin geleceğini koruma ve
kazanma mücadelesidir.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Haber

ESKİŞEHİR ŞUBE MESLEĞE HOŞGELDİN BULUŞMASI
Eskişehir Şubemizin her yıl düzenlediği “Mesleğe Hoş Geldin Buluşması” Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür
Merkezi’nde 3 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Buluşmaya Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de
katıldı.

Etkinliğe Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri ve
Makina Mühendisliği son sınıf öğrencileri ile Eskişehir
Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Bilecik
Şeyh Edebali Makina Mühendisliği son sınıf öğrencilerinin
katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Atila Tomsuk yaptı. Tomsuk, 1991 girişli
olduğunu ve bu etkinliğin yıllardır yapıldığını belirterek,
“Burada neler yapacağız etikler kurallar içinde sınavlara
girecek mesleğe başlayacaksınız. Bu ülke ve aileleriniz
sizlere çok şey verdi. Ellerinden geleni yaptılar, sizlerde
eğitimi tamamladınız. Ülkeye ve ailenize hizmetler
sunacaksınız, başarılı olacağınıza inanıyorum” dedi.

Seminer, paneller uluslararası kongrelerimiz var. Ciddi
anlamda bilgi paylaşımı var. Yemin edeceğiz. Neyi
yemin edeceğiz. Mesleki etik ilkelerimiz var. Türkiye’ye
topluma, kendisine sorumluluğunuz var. Arkasında
duramayacağımız hiçbir şeyin altına imza atmayacaksınız.
İşte bu ilkemiz. Mühendisliğe sahip çıkmalıyız, odamıza
sahip çıkmalıyız. Mesleğin onurunu koruyacağız. Beraber
yapacağız, mesleki onuru birlikte koruyup yükselteceğiz.
Barışı ve yaşam hakkını savunan Türk Tabipler Birliği
Merkez Konseyine hapis cezası verdiler. Buna sessiz
kalmayacağız. Birbirimize dayanışarak bugünlerden
çıkacağız.

Oda Başkanı Yunus Yener konuşmasına, “Daha iyi bir
ortamda daha iyi şartlarda hoş geldin demek isterdim”
diye başladı. “Ülkede işsizliğin %15, genç işsizliğin
%30’larda olduğu bir ortamda mezun oluyorsunuz”
diyen Yener şunları söyledi:” Ülkede sanayinin
daraldığı ortama hoş geldiniz diyorum. Bugünlerde
dayanışarak birlikte atlatacağız. İş bulmaya çalışacaksınız,
başladığınızda uzmanlaşacaksınız. 110 bin üyesi olan
Odanız var. Yayınlarımız var, eğitimlerimiz var. Web
sayfamız var. Enerji, sanayi portalımız var. Teknik kitaplar
yayınlıyoruz. Oda raporları var. Demiryolu raporu var
yeniden. Ülkenin gerçekliği anlamda yararlanabilirsiniz.

Konuşmalardan sonra “Geleceğin Mühendisleri Tasarlıyor
Proje Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri
verildi. Birincilik ödülüne layık olan Proje Danışmanı Doç.
Dr. Tuğba Saraç, Proje ekibi Mehmet Ali Karabulut'a
Oda Başkanı Yunus Yener, İkincilik ödülünü kazanan
Proje Danışmanı Doç. Dr. Zehre Kamışlı Öztürk, Proje
Ekibi Çisem Gülen, Ayşenur Çiçek ve Mehmet Deniz
Serttaş'ın ödülünü Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Gürsoy Arslan, üçüncülük ödülünü kazanan
Proje Danışmanı Prof. Dr. Emin Kahya, Proje ekibi
Gamze Ünlüer ve Zeynep Özge Demirci’ye ödülünü
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk verdi.

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 11 Mayıs 2019 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurul’a iletilen 95 dosya üzerinde görüşüldü.
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KAYNAK EĞİTİM VE MUAYENE MERKEZİ (KEMM) AÇILDI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nin (KEMM) açılışı 4 Mayıs 2019
Cumartesi günü Bursa'da gerçekleştirildi.

Açılışa Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener,
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Yıldırım, MİEM
Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Soğancı, Antalya Şube
Başkanı Ayşe Hamamcıoğlu, Edirne Şube Başkanı Aziz
Avukatoğlu, Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk, İzmir
Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin, Kocaeli Şube Başkanı
Murat Kürekçi, Trabzon Şube Başkanı Fulya Bankoğlu,
İzmir Şube Teknik Görevlisi Niyazi Oğuz, Eskişehir
Şube Teknik Görevlisi İlker Özcan, TOFAŞ Üretim
Teknolojileri Müdürü Devrim Kemal Sinal ve BTSO
Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Bursa Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Fikri Düşünceli, açılışa gelen tüm katılımcılara
teşekkür ederek, “Odamız, kuruluş amaçları arasında
yer alan; ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu
nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide
yaşanan gelişimleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi
amacıyla birçok alanda eğitimler düzenlemekte ve belge
vermektedir. Özellikle ülkemiz sanayinin gelişebilmesi
ve rekabet ortamının güçlendirilmesi kapsamında kaynak
teknolojileri alanında, dünyada yaşanan gelişmelerin
izlenebilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması amacıyla
kaynakçı eğitimi ve sınavlarının yapılabilmesi için 2010
yılında oluşturduğumuz ve bu güne kadar uygulamalı
eğitim merkezi olarak hizmet veren merkezimiz bundan
sonra Oda merkezi kararı ile kurulan ‘’Kaynak Eğitim
ve Muayene Merkezi-KEMM” olarak hizmet vermeye
devam edecektir” dedi.
“Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi; “Kaynak ve
Malzeme Teknolojisi” uzmanlık alanlarında, gerek
mühendis, gerekse ara teknik elemanlara MMO
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tarafından verilen tüm hizmetlerin; Merkezi olarak
yürütülmesi, MMO adına tüm ülkede yaygınlaştırılması,
bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi ve Kaynak ile
ilgili tüm alanlarda vasıflandırılması ve belgelendirmesini
amaçlamaktadır” ifadelerini kullanan Düşünceli, MMO
Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nin, Makina
Mühendisleri Odasına, sanayimize ve ülkemize hayırlı
olmasını diledi. Ardından Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener konuşma yaptı. “Bursa KEMM’de üyemizin
kaynak mühendisliği yolculuğuna eşlik edeceğiz. Bu
yolculukta destekleyici sertifikasyon, belgelendirme
çalışmaları yapacağız. Bu belgelendirme çalışmalarında
ulaşılabilir ve tercih edilebilir olmaya gayret göstereceğiz”
ifadelerini kullanan Yener, “Bursa KEMM’de eğitimler
sayıca, çeşitçe yeterli olacak ve ileri seviye eğitimlerin de
yuvası burası olacak. Konferans, seminer ve çalıştaylara
ağırlığımızı koyacağız. Profesyonel ve uzun süreli
ortak çalışmaları nasıl yapacağımızı kurgulayacağız,
uygulayacağız” dedi.
Bursa KEMM’de sektördeki MMO üyelerinin, ülkemizin
ihtiyaç duyduğu, danıştığı, merakla izlediği ve kritik sanayi
bilgisine ulaşabileceği bir yer kurmayı amaçladıklarını
belirten Yener, “Bursa KEMM’de Kaynak Mühendisliği
alanında bugünün tarihi, kaynak ekipmanlarından, sarf
malzemelerine, iş güvenliğinden, el kitaplarına, çeşitli
enstitü işbirliklerinden, ülkeye yayılı eğitim merkezine,
kaynakla ilgili işgücü yetiştirmeden, sektörün birikimini
tüm ülkeye açmaya kadar çok çeşitli alanlar, düşünülerek,
uygulanacak, var olacaktır” dedi. Konuşmaların ardından
KEMM Müdürü Ersan Gönül, KEMM’de gerçekleştirilen
eğitim, sınav, belgelendirme, vasıflandırma ve teknik
hizmetlere dair bilgilendirme yaptı.

Haber

İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLÜ SERTİFİKA
PROGRAMI BAŞLIYOR
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından organize edilen İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü
Sertifika Programı 15 Haziran 2019 Cumartesi günü MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi’nde başlıyor.
Sertifika Programının Amacı:
Ülke ve Toplum Yararları Doğrultusunda, İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları
Yönetmeliği kapsamında İş Ekipmanlarının periyodik
kontrolünde görev alacak Makina Mühendislerinin
belgelendirilmesi amacıyla bu program oluşturulmuştur.
Eğitim Tarihi: 15-21 Haziran2019
Eğitim Saatleri: 10.00-17.00
Sınav Tarihi: 22 Haziran 2019

3)
M3-PKEA/Endüstriyel
riyodik
Kontrol
Muayene
(1 Gün-6 Saat) – 450 TL

Araçlar
PePersoneli
-

- Forklift periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar
- İstif Makinası periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar
- Transpalet periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar
- Değişken Erişimli Araçlar periyodik kontrol eğitimi ve
ilgili standartlar

Eğitim Süresi: 7 Gün

4) M4-PKKR/Krenler Periyodik Kontrol Muayene
Personeli - (2 Gün-12 Saat) – 900 TL

Eğitim Yeri: MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi

- Kule Krenler periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar

Eğitim Adresi: Barbaros Mahallesi Yavuz Selim Caddesi
No:4 Yenisahra / Ataşehir / İstanbul

- Portal, Köprülü, Monoray ve Pergel Vinç periyodik
kontrol eğitimi ve ilgili standartlar

Eğitim İçeriği:

- Mobil Vinç periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar

1) M1-PKBK/Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı
Kaplar Periyodik Kontrol Muayene Personeli (1 Gün-6 Saat) – 450 TL

- Yükleyici Krenler periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar

- Kompresör Hava Tankı periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar
- Hidrofor Genleşme Tankı periyodik kontrol eğitimi ve
ilgili standartlar

- Caraskal periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar
- Sapan periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar
5) M5-PKKP/Kaldırma Platformları ve Lift
Periyodik
Kontrol
Muayene
Personeli(2 Gün-12 Saat) – 900 TL

- Depolama Tankı periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar

- İnşaat Vinci (Cephe Asansörü) periyodik kontrol eğitimi
ve ilgili standartlar

- Dengeleme Tankı periyodik kontrol eğitimi ve ilgili
standartlar

- Yükseltilebilir Seyyar İş Platformu periyodik kontrol
eğitimi ve ilgili standartlar

- Otoklav periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar

- Asılı Erişim Donanımlı Platform periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar

2) M2-PKBK/Ateşle Temas Eden Basınçlı
Kaplar Periyodik Kontrol Muayene Personeli (1 Gün-6 Saat) – 450 TL
- Buhar Kazanı periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar

- Sütunlu Çalışma Platformu periyodik kontrol eğitimi ve
ilgili standartlar

- Sıcak Su Kazanı periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar

- Araç Kaldırma Lifti periyodik kontrol eğitimi ve ilgili
standartlar

- Kızgın Su Kazanı periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar

- Kriko periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar

- Kızgın Yağ Kazanı periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar

- Park Lifti periyodik kontrol eğitimi ve ilgili standartlar
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- Kuyruktan Kaldırıcılar periyodik kontrol eğitimi ve ilgili
standartlar
- Elle Tahrik Edilen Ekipmanlar periyodik kontrol eğitimi
ve ilgili standartlar
- Hareketli Yükleme Rampaları periyodik kontrol eğitimi
ve ilgili standartlar
Katılım Şartları:

Sınav ve Belgelendirme:
Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır.
Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir.
Başarılı olanlara Oda tarafından İş Ekipmanlarının
Periyodik Kontrolü Başarı Belgesi verilecektir.
Kursa devam zorunluluğu vardır.
Sertifika programına kayıt için:

- Makina Mühendisi olmak
- Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitim
Belgesine Sahip Olmak
- Üye Ödenti Borcu Olmamak

https://portal.mmo.org.tr/event-invitation.
php?event-id=2741
NOT: Tüm modüllere katılım sağlanması halinde eğitim
ücreti 2100 TL’dir.

- Sertifika Programı Ücretini Yatırmış Olmak

MERKEZ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU 47. DÖNEM 4. TOPLANTISI
Merkez Öğrenci Üye Komisyonu 47. Dönem 4. Toplantısı “Şube çalışmalarının değerlendirilmesi, Öğrenci
Üye Kurultayının Değerlendirilmesi” gündemi ile 4 Mayıs 2019 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya Şubelerimizden 25 öğrenci üyenin yanı sıra Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Merkez
Teknik Görevlileri Hüseyin Cem Şavur ve Meltem Özdemir katıldı.
Toplantıya aşağıdaki isimler katılım sağladı:
Elif Öztürk 		
H. Cem Şavur 		
Meltem Özdemir
Kemal Arslan 		
Özenç Özger 		
Umut Kurt 		
Hasan Sağdıç 		
Aysu Deniz Toprak
Galip Berkay Işıldak
Bahadır Kaya 		
Azad Can 		
Bilal Yiğit 		
Kaan Kulaksız 		
Ali Burak Maraditli
Beril Güven 		
Ali Emirhan Eroğlu
Barış Yurdakul		
Türkü Su Çöğürcü
Yusuf Saltuk Şimşek
İlke Bişkin		
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Merkez
Merkez
Merkez
Adana Şube
Adana Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Antalya Şube
Bursa Şube
Diyarbakır Şube
Diyarbakır Şube
Edirne Şube
Eskişehir Şube
Eskişehir Şube
Gaziantep Şube
İstanbul Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
Kocaeli Şube

Özge Deniz Nacaksız
Ertan Çakır		
Mehmet Berkil		
Doğancan Üzüm		
Yunus Emre Altay		
Oğuzhan Temur 		
Mustafa Türkan		
Onur Bayrak 		

Kocaeli Şube
Mersin Şube
Mersin Şube
Samsun Şube
Samsun Şube
Trabzon Şube
Zonguldak Şube
Zonguldak Şube

Haber

ÇANKAYA, ELMADAĞ VE YENİMAHALLE BELEDİYE ZİYARETLERİ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender ve
beraberindeki heyet Elmadağ, Çankaya ve Yenimahalle Belediye Başkanlarını ziyaret etti.

İlk ziyaretini 9 Mayıs 2019 tarihinde Elmadağ Belediyesine
gerçekleştiren heyet, Elmadağ Belediye Başkanı Adem
Barış Aşkın’ı makamında ziyaret ederek, 31 Mart
seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı tebriklerini
sundu. Ziyarete; Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
Yener, Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin
Özkalender, Ankara Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Selim Ulukan, Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Eren
Şahin ve Ankara Şube Müdürü Cenk Lişesivdin katıldı.
Aynı gün; Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener,
Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin
Özkalender, Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Cemal Gedikoğlu, Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Seyit Ali Korkmaz, Ankara Şube Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Selim Ulukan, Ankara Şube Yönetim
Kurulu Üyeleri Anıl Uçar, Eren Şahin ve Ankara Şube
Müdürü Cenk Lişesivdin'den oluşan heyet, Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret
ederek, 31 Mart seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı
tebriklerini sundu.
10 Mayıs 2019 tarihinde ise; Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri
Tekin, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Şahin, Ankara
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender,

Ankara Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Selim
Ulukan, Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Serdar Ulu ve Ankara Şube Müdürü Cenk Lişesivdin'den
oluşan heyet, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i
makamında ziyaret ederek, 31 Mart seçimlerinde elde
ettiği başarıdan dolayı tebriklerini sundu.
Ziyaretlerde; kamu ve toplum yararı doğrultusunda
belediyeler ve Oda arasında yürütülecek iş birliğinin
önemi ifade edildi. Yapılan görüşmelerde ayrıca Oda
heyeti tarafından, Ülke ve toplum yararları doğrultusunda
teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları kamunun
ve sanayinin yararına sunmak, makina mühendisliği
hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje
ve raporların hazırlanmasını, uygulanmasını sağlamak
ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek,
denetlemek ve onaylamak amacıyla gerekli iş birliğine
hazır olunduğu ifade edildi.
Çağdaş, planlı, katılımcı, sağlıklı ve güvenli bir kent
için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.
Belediyelerin, toplum ve kamu yararına yürütülecek
çalışmalarda Meslek Örgütlerinin görüşlerine ve
uzmanlığına başvurmasının, toplumun ve kentin ihtiyaçları
doğrultusunda ortak projeler üretmesinin önemi ifade
edildi.
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TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ RAPORU ELE ALINDI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu tarafından 2010’dan bu yana her yıl sürekli
güncellenen “Türkiye Enerji Görünümü” başlıklı çalışmanın detayları, 16 Mayıs Perşembe günü Kadir Has
Üniversitesi’nde ele alındı.
2015 yılında Kadir Has Üniversitesi bünyesinde kurulan
“Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve
Araştırma Merkezi (CESD)” tarafından 2016 yılından
bu yana Türkiye’nin enerji tüketimi ve politikalarına
ilişkin yapılan araştırmalar kamuoyu ile paylaşılırken,
aynı zamanda enerji konusu üzerine birçok seminer ve
konferans düzenlendi. Son olarak 16 Mayıs Perşembe
günü TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma
Grubu tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Görünümü
başlıklı çalışma Kadir Has Üniversitesi’nde tanıtıldı. Enerji
Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ile Çalışma
Grubu üyesi Orhan Aytaç tarafından sunulan çalışmada
Türkiye’nin enerji sisteminin durumu ele alındı.
Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu
tarafından 2010’dan bu yana her yıl sürekli güncellenen
“Türkiye Enerji Görünümü” sunumunda, “birincil
enerji tüketimi”, “elektrik enerjisi üretimi”, “kapasite
kullanımı”, “yakıtlar ve kaynaklar”, “dışa bağımlılık”
ve diğer konular hakkında güncel bilgilere yer verildi.
Etkinlik kapsamında, “elektrik enerjisi sektöründe son
bir senede yaşanan gelişmeler”, “kapasite mekanizması”,
“yerli kömürden üretilen elektriğe sabit fiyatla alım

garantisi verilmesi”, “çevre koruyucu yatırımları öteleme
niyeti”, “YEKDEM’in amaç dışı kullanımı”, “YEKA’lar”,
“enerji sektöründe alınan kredilerdeki sorunlar”,
“Akdeniz’de doğal gaz arama” konuları ülke ve toplum
yararı doğrultusunda çözümler içeren önerilerle masaya
yatırıldı.Türkiye Enerji Görünümü çalışmasının 2010’dan
beri her yıl yenileniyor olmasının önemine değinen CESD
Müdürü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Türkiye’de tek olan
bu çalışmanın politika yapıcıları, endüstri ve akademi
dünyası için vazgeçilmez bir kaynak” olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 2019 PANELİ
Türkiye’nin Enerji Görünümü 2019 başlıklı panel 17 Mayıs 2019 Cuma günü İstanbul Şube'de gerçekleştirildi.
Etkinlikte, MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Endüstri
Mühendisi Oğuz Türkyılmaz ve MMO Enerji Çalışma
Grubu Üyesi Makina Mühendisi Orhan Aytaç enerji
sektörünün önemli sorunları ve çözüm önerileri üzerine
sunumlar yaptılar.
MMO İstanbul Şubesi Enerji Komisyonu Başkanı Makina
Mühendisi Azmi Bakdur ve Şube Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Haydar Karaçam’ın açılış
konuşmalarıyla başlayan panele üyelerimiz ve sektör
kuruluşlarından yoğun bir katılım oldu.
Panel sunumların ardından soru-cevap bölümü ile
sonlandı.
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ODA VE ŞUBE MÜDÜRLERİ TOPLANTISI
Oda ve Şube Müdürleri Ortak toplantısı, 17 Mayıs 2019 tarihinde “MİEM Çalışmaları, PBK/MYK Çalışmaları
ve Oda teknik hizmetleri çerçevesindeki İSİG faaliyetleri” gündemiyle Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya aşağıdaki isimler katılım sağladı:
Elif Öztürk			
Oda Merkezi
Bedri Tekin			
Oda Merkezi
Haydar Şahin			
Oda Merkezi
Arife Kurtoğlu			
Oda Merkezi
Evren Sağ			
Oda Merkezi
Bülent Göksülük			
Oda Merkezi
Derya Baran			
Oda Merkezi
Cem Şavur			
Oda Merkezi
Meltem Özdemir			
Oda Merkezi
Aslı Çağlayan Turan		
Oda Merkezi
Hikmet Pekdur			
Adana Şube
Cenk Lişesivdin			
Ankara Şube
Egemen Ceylan			
Ankara Şube
Ceren Yılmaz Aras		
Antalya Şube
Kaan Özten			
Bursa Şube
Behice Çetinkaya Dilbaz		
Denizli Şube
Sıdık Akman			
Diyarbakır Şube
Gülru Topçu			
Edirne Şube
İlker Özcan			
Eskişehir Şube
Neşet Aykanat			
Eskişehir Şube
Kerem Yelekçi			
Gaziantep Şube
İbrahim Tataroğlu			
İstanbul Şube

Hasan Özger			
Necmi Varlık			
Dursun Ayyıldız			
M. Ali Elma			
Alpaslan Güven			
M. Levent Şam			
Önder Ova			
Ayşe İşdar			
Kadir Serkan Atılgan		
İlknur Mengüç			
Ayhan Hilalci			

İstanbul Şube
İzmir Şube
Kayseri Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Konya Şube
Mersin Şube
Mersin Şube
Samsun Şube
Trabzon Şube
Zonguldak Şube

MMO KALMEM, RÜZGÂR ÖLÇÜM İSTASYONU DENETİMLERİ SÜRÜYOR
Gerekli akreditasyon süreçlerini tamamlayan MMO KALMEM, 30 adet rüzgâr ölçüm istasyonunun
kabulünü gerçekleştirdi.
Odamız Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim
Merkezi (MMO KALMEM), teknik alt yapısı ve alanında
uzman kadrosuyla çeşitli sektörlerin yanı sıra rüzgâr
enerjisi sektörüne yönelik çözümler üretmeye devam
ediyor.
KALMEM bünyesinde çalışan alanında uzman mühendis
ekibi, rüzgâr ölçüm istasyonu kurulum denetimlerini
zorlu saha şartlarına rağmen gerçekleştirmeye devam
ediyor. 2018 Aralık ayından itibaren rüzgâr ölçüm
istasyonlarının (RÖİ) denetlemelerine başlayan MMO
KALMEM, bugüne kadar rüzgâr sektöründe önde
gelen 4 yatırımcı firmaya ait 24 farklı şehirde bulunan
30 RÖİ istasyonunun denetimini gerçekleştirdi. Tüm

denetlemeler zorlu saha şartlarına rağmen direğin
örülmesinden, sensörlerin uygunluğuna, yerleşimlerine
ve data logger’ın devreye alınmasına kadar bizzat yerinde
kontrol edilerek tamamlandı. Bu kontroller sonucunda
uygun olan rüzgâr ölçüm istasyonlarına yönelik hem IEC
61400-12-1 Ed.2 standardına göre hazırlanmış akredite
rapor, hem de Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu
(Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-3) düzenlendi.
Rüzgâr ölçüm direklerinden alınan tüm verilerin
kontrolleri, FTP sunucular üzerinden takip edilerek,
verilerde herhangi bir hata tespit edilmesi halinde ya da
eksik veri tespitlerinde yatırımcılar bilgilendirilerek veri
kaybının önüne geçilmesi sağlanmaktadır.
bülten 252
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SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ - 49:
SANAYİ DİPTE, İŞSİZLİK ZİRVEDE
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı
sanayinin sorunları bülteninin 49’uncusunu, yerel seçim iptali sonrası yaşanan ekonomik türbülansa ve tırmanan
işsizlik konusuna ayırdı.
İlerleyen krizin sanayi odaklı olmaya devam ettiğine
dikkat çekilen araştırmada, inşaata girdi veren sektörlerle
iç talebi hızla daralan dayanıklı tüketim malı üreten
sektörlerin krizden en olumsuz etkilenen alt dallar
olmaya devam ettiğine yer verildi. Ağustos 2018-Şubat
2019 döneminde, 6 ayda sanayide işini kaybedenlerin
sayısı ise 342 bine çıktı. Sanayide, artan döviz fiyatlarıyla
birlikte maliyet artışlarının fiyatlara yansıtıldığı ve sanayici
fiyatlarındaki artışın ortalama yüzde 30 yıllık büyüklüğe
ulaştığı vurgulanıyor.
MMO analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:
- 31 Mart yerel seçimleri sonrasında CHP adayının
kazandığı seçimlere rejimin itirazları, 35 günlük bir“bekle-gör” süresine mâl oldu. YSK’nın 6 Mayıs’ta uluslararası
hukuk garabeti olarak nitelenen gerekçe ile seçimleri iptal
etmesi ve seçimin 23 Haziran’da yenilenmesini karara
bağlaması ise topyekûn bir türbülansa kapı aralandı, en
şiddetli sarsıntı ise ekonomide, sanayide yaşandı.

girdi ithalatını, dolayısıyla üretici ve tüketici fiyatlarını
yükseltmesinden etkilendi. Daralan iç talep, üretimi
yüzde 11’in üstünde geriletti. Aynı gerileme beyaz eşyayı
içeren metal sektöründe (fabrikasyon metal) yüzde 9’u
buldu.
- Sanayide üretim cephesinde kararan tablo, istihdam-işsizlikte de gözleniyor ve işsizlik hızla tırmanarak
zirveye ilerliyor. TÜİK, Şubat ayı İşgücü İstatistiklerine
göre standart-dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 14,7 olarak
belirlendi. Dar tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 1 milyon 376
bin artarak 4 milyon 730 bine çıktı. Resmi olan 4 milyon
730 bin işsize, sayılmayan 2,9 milyon işsiz katılsaydı,
gerçek işsiz sayısı 7,7 milyona yaklaşacak, gerçek işsizlik
oranı da yüzde 14,7 değil, yüzde 22 olacaktı.
- Mevsimsel etkilerden arındırıldığında Ağustos
2018-Şubat 2019 arasında istihdam kaybı 740 bini
bulurken bunun 342 bini sanayiden kaynaklandı. Sanayide
6 ayda 342 bin kişi işini kaybetti.

- İçeride siyaseti ve ekonomiyi yönetmekte güçlük
çeken AKP rejiminin dış iklimden de oldukça olumsuz
etkilenmesi, göstergeleri daha da iç karartıcı hale
getiriyor. Öncü göstergeler, 31 Mayıs’ta TÜİK tarafından
açıklanacak olan 2019 Birinci Çeyrek GSYH’nin yine
negatif gelmesi ve 2018 birinci çeyreğine göre yüzde 4
küçülme ihtimalini güçlendirdi.
- Sanayinin üretim cephesinde pek düzelme görülmüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Şubat-Mart aylarını
kapsayan ilk çeyrekte, sanayi üretim endeksinin 2018
ilk çeyreğine göre yüzde 6’ya yakın gerilediğini ortaya
koydu.
- 2019 ilk çeyreğinde imalat sanayisindeki düşüş yüzde
6’yı buldu. Bu düşüş alt sektörlere göre analiz edildiğinde,
bir önceki çeyrekte görüldüğü gibi, inşaata girdi üreten
çimento, seramik, cam gibi sanayi dallarında daralma öne
çıkıyor.
- İmalat sanayisinin alt dallarından otomotiv (motorlu
kara taşıtı sektörü) de döviz fiyatlarındaki sert artışın
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- Sanayicinin ürettiği ürünlerde yaptığı fiyat artışları, yani
Yurt İçi Üretici Fiyatları,Yİ-ÜFE, döviz artışlarıyla yeniden
tırmanma sinyalleri veriyor. Nisan ayında sanayici fiyatları
yıllık olarak yüzde 30,1 arttı. Alt sektörlerde en yüksek
fiyat artışları, petrol ürünleri, kimya,otomotiv gibi ithalata
bağımlı alt sektörlerde görüldü ve yüzde 35-40 dolayında
yıllık fiyat artışları gözlendi.

Haber

MÜHENDİSLERE YÖNELİK UYGULAMALI TEMEL KAYNAK EĞİTİMİ
BAŞVURULARI BAŞLADI
Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi tarafından düzenlenecek Mühendislere Yönelik Uygulamalı Temel Kaynak
Eğitimi için kayıtlar başladı.
Eğitimin amacı:
Mühendislere yönelik uygulamalı ve pratik kaynak
eğitimi verilecektir. Eğitimin amacı, mühendislerin
‘Kaynaklı İmalat` hakkında pratik bilgilerini arttırmak ve
uygulamalar ile destekleyerek kaynak teknolojisi ile ilgili
hem teorik hem de pratik tecrübeye sahip olmalarını
sağlamaktır.
Eğitim İçeriği :
- Giriş, Elektrik ark kaynak yöntemi esasları teorik
anlatımı

Sınav ve Belgelendirme:

- MIG/MAG kaynak yöntemi esasları teorik anlatımı

Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır.

- TIG, Oksi-asetilen kaynak yöntemleri teorik anlatımı

Başarı notu 100 üzerinden en az 70`dir.

- Kaynak sembolleri, teknik terimler

Başarılı olanlara "BAŞARI BELGESİ" verilecektir.

- Kaynak hataları

Eğitim Süreleri/Ücretleri

- Gözle muayene, TS EN ISO 6520, TS EN ISO 5817
TS EN 10042, kısaca diğer NDT yöntemleri, kısaca
tahribatlı testler

Eğitim Süresi :

- Kaynakta iş güvenliği ve atölye kuralları

28 Saat

- Elektrik ark kaynak uygulamaları (pratik)

17-18-19-20 Haziran 2019

- MIG/MAG kaynak uygulamaları (pratik)

Eğitim Saatleri:

- TIG/ Oksi-asetilen kaynak uygulamaları (pratik)

09:00-16:30 saatleri arasında

- Alüminyum, paslanmaz çelik kaynakları- TIG kaynak
uygulamaları (Pratik)

Eğitim Ücretleri:

Kimler Katılabilir:

İletişim ve Başvuru

- Kaynaklı imalat yapan firmalarda çalışan mühendisler,

Bilgi almak ve ön kayıt yaptırmak için aşağıdaki iletişim
bilgilerini kullanabilirsiniz:

- Kaynaklı imalat yapan firmaların kalite kontrol
bölümlerinde mühendisler,
- Kaynaklı imalat yapan firmaların üretim ve ARGE
bölümlerinde çalışan mühendisler,
- Periyodik kontrol, imalat kontrolleri vs. yapan firmalarda
çalışan mühendisler,
- Kaynaklı imalat hakkında bilgi almak isteyen mühendisler
bu eğitime katılabilirler.

4 Gün

700 TL+KDV

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi, 65. Blok, No:7-8-10
(Mobilyacılar Sitesi), Nilüfer / Bursa
kemm@mmo.org.tr
0224 443 66 11
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TMMOB SANAYİ KONGRESİ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
TMMOB Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu, Sanayi Kongresi 2019’a yönelik 4. Toplantısını 10 Mayıs 2019
tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirdi.
Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener,
Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selçuk Soylu, Oda
Teknik Görevlisi Aylin Sıla Aytemiz, Oda Basın Danışmanları Aslı Aydın ve İlhan Kamil Turan ile Yürütme Kurulu üyeleri; Hayri Kozanoğlu, Aziz Konukman, Yavuz
Bayülken, Mustafa Sönmez, Serkan Öngel, Oğuz Türkyılmaz, Osman Serter, Kansu Yıldırım, Serap Özpolat
Çete ve Dinçer Mete katıldı.
Sanayi Kongresi 2019 hazırlıkları kapsamında biraraya
gelinen toplantıda ekonomik gelişmeler ışığında sanayiye
yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda Sanayi Kongresi faaliyetleri kapsamında yapılacak çalışmaların içerikleri konuşuldu.
Ana temanın Bunalım, Sanayi ve Mühendisler olarak belirlendiği Sanayi Kongresi
2019’un oturum başlıkları üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Toplantda ayrıca Oda tarafından Türkiye’de
yürütülecek olan anket çalışmasının içinde
bulunduğu aşama değerlendirildi.

“1930 SANAYİ KONGRESİ BİR HESAPLAŞMA MI?”
SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamız tarafından düzenlenen “TMMOB Sanayi Kongresi 2019’a giderken; 1930 Sanayi Kongresi bir Hesaplaşma mı?” başlıklı söyleşi Dr. Serdar Şahinkaya’nın katılımı
ile 10 Mayıs 2019 Cuma günü Oda Suat Sezai Gürü Salonunda gerçekleştirildi.
Söyleşi öncesi Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener
açış konuşması yaptı. Dr. Serdar Şahinkaya’nın sunumu
ile süren söyleşi soru-cevap bölümü ile sona erdi.
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14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRİSİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde “Mekanik Tesisatta Gerçekler
ve Gelecek” ana temasıyla, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir`de MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi`nde düzenlenen 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Sonuç Bildirisi yayımlandı.
İlki 1993 yılında düzenlenen, 26 yıllık bir birikim ve geleneği olan 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,
TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi
yürütücülüğünde “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” ana temasıyla, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında
İzmir`de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde
düzenlenmiştir. Kongre ile birlikte TESKON+SODEX
Fuarı da Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarihlerde gerçekleştirilmiştir. Kongre ve fuar
etkinliklerinin tamamı MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde bulunan 9 salon ve fuar alanında yer almıştır. Kongre, 39 kurum, kuruluş ve üniversite tarafından
desteklenmiştir. Kongre boyunca toplam 62 oturumda
189 bildiri sunulmuştur.
Kongre sırasında toplam 7 sempozyum, 9 seminer, 15
kurs, 1 panel, 1 forum, 2 özel oturum, 3 sabah toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kongre ile paralel düzenlenen
TESKON+SODEX Fuarı’na toplam 1788 m² net stant
alanında, sektörde ürün ve hizmet üreten 96 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 1.152`si kayıtlı delege olmak üzere,
3.600`ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencisi izlerken, fuar 6.711`i aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
Oturumlarda tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel,
teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin
paylaşıldığı bildiriler sunulmuştur. Bilimsel/Teknolojik
Çalışmalar başlıklı oturumlarda tesisat mühendisliği ve
ilgili alanlarda uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik
veya deneysel özgün araştırma sonuçları sunulurken, seminer ve sempozyumlarda ise uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve araştırmalar tartışılmıştır.
Kongre oturumları aşağıda belirtilmiştir.
SEMPOZYUMLAR
- Akışkanlar Mekaniği Sempozyumu
- Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu
- Isıl Konfor Sempozyumu
- İç Hava Kalitesi Sempozyumu

- Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme
Sempozyumu
- Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
- Termodinamik Sempozyumu
SEMİNERLER
- Mekanik Tesisatta Dijitalleşme
- Jeotermal Enerji
- Yangın Güvenliği Konusundaki Yeni Gelişmeler; Mekanik ve Elektrik Yangın Korunum Sistemlerinin Bütünleşik
Tasarımı
- Bacalar
- Bina Performans Simülasyonları: Uygulamalar, Fırsatlar,
Kısıtlar
- CO2 Salımlarının Azaltılmasında Ezber Bozan Yenilikçi
Önlemler ve Ekserji
- Mekanik Tesisatta Ses ve Pasif Yangın Yalıtımı
- Test Ayar Dengeleme (TAD) // Commissioning - Kontrol İşletmeye Alma Kabul (KİK)
- Tesisatlarda Sismik Koruma
KURSLAR
- Havuz Nem Alma İklimlendirmesi
- Sistem Seçimi
- Mekanik Tesisatlarda Flushing ve Kimyasal Korozyon
Koruma Uygulamaları
- İndüksiyon (Chilled Beam) Sistemlerinin Tasarım Kriterleri ve Uygulaması
- VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma Sistemleri
- Pompaya Giriş ve Enerji Verimliliği
- Soğutma Sistemlerinin Tasarım Esasları
- Bilgisayar Destekli Hidrolik Analiz Metodu İle Yangın
Söndürme Sistemleri Hesaplamaları
- Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme
- Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları
- İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi
ve Pratik Hesaplamaları
- Hava Kanalı İmalatı Montajı ve Testleri
- Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekipmanları
- Isıl Sistemlerin Tasarımı
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- Medikal Gaz Tesisatı

ğı bir mekanizma oluşturulmalıdır.

PANEL
- Mekanik Tesisat Proje Şartname ve Keşif Özetinde
Uyum

5. Birbirleri ile bağlantılı olan; tesisat mühendisliğinin gelişimi, nitelikli hizmet elde edilmesi, meslek mensuplarının
hak ve salahiyetlerinin korunması ile proje şartname ve
keşif özeti uyumu için tespit ve önerilerimiz şu şekildedir:

FORUM
- Tesisat Sektöründe Yeni Gelişmeler, Uygulamalar ve
Eğilimler
ÖZEL OTURUMLAR
-Termodinamik Sempozyumu Özel Oturumu
- Jeotermal Elektrik Santralleri Bakım ve Servis Hizmetlerinin Yönetimi
SABAH TOPLANTILARI
- Kongre Sonuçlarının Hayata Geçirilmesi İçin İzlenecek
Yöntemler
- Meslek İçi Eğitim Sorunları
- Proje Hizmeti Üreten Üyelerimizin Sorunları
Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna
duyurulmasına karar verilmiştir:
1. Meslek odalarımızın ve sektör derneklerinin tüm karşı
görüşlerine karşın, hükümetin mesleğimizi yakından ilgilendiren İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ve ikincil
mevzuatta yapmaya çalıştığı düzenlemeler yapı üretim
süreçlerinde kuralsızlığı ve denetimsizliği getirmekte,
güvenli, sağlıklı, konforlu yapıların yapımını engellemekte, mesleğimize, meslektaşlarımıza, sektörümüze zarar
vermektedir. Yapı üretim ve denetim süreçlerine yönelik
mevzuat kamusal bir bakış açısıyla ele alınmalı, meslek
odalarıyla işbirliği yapılarak yeniden düzenlenmelidir.
2. Meslek içi eğitimin önemi, kurslara yoğun katılım ile
kanıtlanmıştır. Meslekte uzmanlık ve belgelendirme çalışmalarında Makina Mühendisleri Odası’nın yanı sıra sektör
dernekleri ve üniversiteler de bu süreçlere katkı koymalı
ve bu alanda teorik ve uygulamalı eğitim merkezlerinin
sayısı ve kapsamları planlı eşgüdüm içinde işbirlikleri ile
arttırılmalıdır. Mevcut mekanik tesisat mühendis yetkilendirme eğitiminden ayrı olarak mekanik tesisat tasarım
uygulama eğitimleri de yapılmalıdır.
3. Tesisat Mühendisliği Kongresi’ne uluslararası katılımın
artırılması doğrultusunda çalışma yapılmalıdır.
4. Kongre sonuç bildirilerinde alınan kararların hayata
geçirilmesi ve takibi amacıyla Oda tarafından Kongre Yürütme Kurullarının, sürecin takipçisi ve yürütücüsü olaca-
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- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat pozlarının tamamlayıcısı olan makina genel teknik şartnamesinin revizyon çalışmalarının bir an önce bitirilmesi ve daha önce
kongremizde detaylı olarak ele alınan test, ayar, dengeleme ve devreye alma gibi konuların da şartnamede ayrıntılı olarak ele alınması sağlanmalıdır.
- Birim fiyatlarda montaj bedeli yerine adam saati kapsayacak şekilde ayrıntılı analiz yapılmalıdır.
- Proje üretim süreçlerinde, uygulamada sorun yaşanmaması açısından, meslek disiplinleri arasında koordinasyon
ile bilgi alışverişi sağlanmalı ve bütün disiplinlere ait projeler süperpoze edilmeli, yani çakıştırılmalı, varsa hataları
düzeltilmelidir. Bu sorunu ortadan kaldırabilecek bir diğer yöntem de, mimari tasarımdan başlayarak yapı bileşenlerinin modellendiği, sistemlerin ve yapıların analiz ve
simüle edildiği, modellerinden dokümantasyon oluşturulabildiği, 3 boyutlu modelleme bilgisayar programlarının
kullanılabilmesidir. Bunun sağlanması için gerekli tanıtım
yapılmalı, destek programları oluşturulmalıdır.
- Meslektaşlarımız; proje tasarım süreçlerinde; proje
kapsamındaki malzemeler için, resmi birim fiyatları kullanarak keşif özeti oluşturmuşsa, makina genel teknik
şartnamesinin, birim fiyat pozlarının tamamlayıcısı olduğu
gözetilmelidir.
- 2019 yılında yürürlüğe giren bina deprem yönetmeliğinin ekine göre deprem tasarım sınıfı 4 dışında kalan
bütün binalarda tesisatın sismik koruma projelerinin
yapılması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili eğitimler
verilmelidir. Geçmişte bu imalatlar için maliyet hesabı
yapılmadan, projede not yazılarak bu imalatların yaptırıldığı görülmekte idi. Söz konusu imalatlar için, gerekli
detaylar, notlar ve şartname, projesine eklenmeli ve bu
imalatlar için maliyet hesabı yapılarak, keşif özetinde yer
verilmelidir.
- 2012 yılında bürokrasinin azaltılmasına yönelik olarak
yangın projelerinde itfaiye görüşünün alınması zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak bunun sonucunda binaların iskân
izni alımı sırasında itfaiye tarafından yapılan kontrollerde

Etkinlik

telafisi mümkün olmayan hatalar ile karşılaşıldığı görülmüştür. Yangın projelerinde yeniden itfaiye görüşünün
alınması sağlanmalıdır. Ayrıca standart ve yönetmeliklerde belirtildiği gibi söndürme, basınçlandırma, duman
tahliye sistemlerinin periyodik kontrolleri yapılmalıdır.
- Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yapılan
değişiklik ile yerli malı olması zorunluluğu bulunan makina, malzeme ve ekipman için kamu ihale kurumu tarafından liste yayımlanmıştır. Kamuya yapılan proje ve
eklerinde, bu listede belirtilen ürünler için özel fiyat oluşturulurken, yerli üretim yapan firmaları, dışarıda tutacak
şekilde birtakım sertifikalar istenmemeli, yönlendirici tarifler yapılmamalıdır.
- Kamu proje ihalelerinde sadece ticaret odası kayıt belgesi istendiği, ancak mühendis mimarlar tarafından yapılan bu hizmet için mühendis ve mimarların kayıtlı olduğu
ve sicillerinin tutulduğu odalarından herhangi bir belge
istenmediği görülmektedir. Uzmanlık ve sicil durumu
açısından, kamu proje ihalelerinde, sicil durum belgesi,
SMM büro tescil belgesi ve proje konusu ile ilgili uzmanlık
belgeleri istenmesi gereklidir.
- Haksız rekabetin önlenmesi ve meslektaşlar arasında
dayanışmanın, bilgi ve deney iletişiminin sağlanması için,
Oda üyesi meslektaşlarımızın mesleki denetim kurallarına uygun şekilde hizmet üretmesi sağlanmalıdır.
- Mühendislik mimarlık şartnamesi kapsamında var olan
PID (Proje ve İhale Dosyası Düzenlenmesi İçin Ücret)
değerleri mevcut gelişmeler kapsamında enerji kimlik
belgesi, yangın, sismik ve 3 boyutlu tasarım vb. ek tasarım
hizmetlerini de kapsayacak biçimde güncellenmelidir.
- Yüksek Yapılar Yönetmeliği oluşturulması için çalışma
yapılmalıdır.
- Tesisat Keşif özetleri ve teknik şartnameler için çalışma
grubu oluşturulmalıdır.
6. Proje üreten üyelerimizin sorunlarının tartışılarak çözüm önerilerinin üretileceği bir SMM Çalıştayı düzenlenmelidir.
7. Can güvenliğini tehdit eden tüm bacaların kullanımına son verilmesi için standart dışı bacalar denetim altına
alınmalı, bu bacaların ıslah edilmesi ya da kullanımının yasaklanması sağlanmalıdır. Bu konuda Bakanlıklar, meslek
odaları ve sektör derneklerinin işbirliği ile gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

8. Sektörel yayın kalitesini artırmak, yayın problemlerine ortak çözümler oluşturmak üzere Sektör Yayın Takip
Koordinasyon Kurulu kurulmalıdır.
9. Geçerlilik Denetimi (Commissioning-KİK:Kontrol, İşletmeye Alma, Kabul) konusunda yayın çalışması yapılmalıdır.
10. Oda ve sektör bileşenlerinin dijitalleşme çalışmaları
ortaklaştırılmalıdır.
11. Jeotermal sahalarda sondaj çalışmalarından başlamak
üzere işletim sürecini kapsayacak biçimde ÇED raporu
hazırlanması zorunlu olmalıdır. ÇED raporu ilgili kurum
ve kuruluşlarının onay süreci başlamadan hiçbir faaliyette
bulunulmamalı, çalışmalar başladığından itibaren tüm süreçler ÇED raporu doğrultusunda denetlenmelidir.
12. Jeotermal enerji yatırımlarının tekniğine uygun olarak
planlanması, işletme faaliyetlerinin vahşi bir şekilde salt
kâr odaklı gerçekleştirilmemesi, oluşan sorunları giderebilmek adına gereken tüm tedbirlerin alınması ve tüm
süreçlerin şeffaf olarak toplumla paylaşılması, gerek oluşan risklerin en aza indirilmesi gerekse sürdürülebilir bir
jeotermal üretim için vazgeçilmez görülmelidir. Uygulamaları denetlemek üzere, tarafsız bir otorite (Jeotermal
Enerji Enstitüsü vb.) kurulmalıdır.
13. Üniversitelerimizin jeotermal enerji alanında çalışan
Enstitü, Araştırma ve Uygulama Merkezleri vb. yöneticilerinin, jeotermal enerji endüstrisinin temsilcileriyle bir
araya gelerek, sektörün gereksinim duyduğu bilimsel ve
teknolojik çalışmalar için bir stratejik plan geliştirmesi,
hem jeotermal enerji bilim ve teknolojisinin Türkiye’de
gelişmesi açısından hem de ilgili endüstrinin ve toplumun
ihtiyaç duyduğu çalışmaların yapılması açısından gereklidir.
14. Jeotermal enerji santralleri ile bütünleşik şekilde örtü
altı tarım işletmeleri kurulmalı, bu uygulamaların yaygınlaştırılması desteklenmelidir.
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve
Teskon+Sodex Fuarı`nın niteliği ve niceliğiyle çağdaş,
demokratik, sanayileşen bir Türkiye yaratılması sürecine
katkıda bulunacağı inancı ile yukarıdaki istemlerimizin yaşama geçirilmesinin takipçisi olunacak ve 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı aynı anlayış ile ulusal
ve uluslararası katılımı daha da artırılarak gerçekleştirilecektir.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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İŞ KAZALARI VE İŞ CİNAYETLERİNDE SÜREKLİ ARTIŞ VAR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener bir basın açıklaması yaparak, 4-10 Mayıs tarihleri arasındaki İş
Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bazı gerçeklikleri kamuoyunun bilgisine
sundu.
İSG mevzuatını sermaye çıkarları belirliyor. İş kazaları
sonucu toplu ölümlerin artması üzerine 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası ile iş güvenliği
uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli üzerine ve diğer yönetmeliklerin defalarca değiştirilmesine
rağmen kazalar ve iş cinayetleri artarak devam etmektedir. Çünkü iş kazaları ve meslek hastalıklarının çoğu sermayenin azami kâr hırsı ve emek aleyhine politikalardan
kaynaklanmaktadır.
Serbestleştirme-özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek/ güvencesiz istihdam biçimleri,
çalışma koşullarının ağırlığı, kadın, genç, çocuk emeği
sömürüsü ile kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek
hastalıklarının artmasının başlıca nedenleri arasındadır.
İş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği dışlanıyor.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği; tıp, mühendislik ve sosyal bilimler ile bağlantılı çok-bilimli bir alandır. Ancak bu disiplinler mevzuatta adeta cezalandırılmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası sorumlulukları işverenden
çok uzmanlara ve hekimlere yüklemiştir.
İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin işyerlerindeki hizmet süreleri sürekli düşürülmüştür.
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İşyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer
sağlık personeline yönelik eğitim hizmetleri dışarıdan satın alma yoluyla ticarileştirilmiştir.
İş güvenliği mühendisliği ile teknisyenlik, “iş güvenliği uzmanlığı” altında bir tutulmuştur.
Özel öğretim kurumlarına yetki tanınmasıyla mühendislik
meslek örgütlerinin fonksiyonu dışlanmıştır.
Tam zamanlı iş güvenliği mühendisliği de dışlanmış, uzmanlar işverene bağımlı kılınmış, iş kazalarında işverenlerin sorumluluğu kaldırılmıştır.
Yüzlerce eğitim kurumu ve binlerce Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulmasıyla adeta eğitim kurumu ve OSGB
çöplüğüne yol açılmıştır.
Diğer yandan iş kazaları ve ölümlerde sürekli artış söz
konusudur.
SGK’nın 2018 yılı verileri hâlâ açıklanmamıştır. Ancak
2017 yılı iş kazası sayısı 359 bin 653’tür ve 2016 yılına
göre yüzde 25,72 oranında artış vardır.
74 bin 871 iş kazasının olduğu 2012’ye göre ise iş kazaları
2017’de yüzde 380 oranında (4,8 kat) artmıştır.
Yine SGK verilerine göre iş kazaları sonucunda 2017 yı-
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lında 1.633 emekçi yaşamını kaybetmiş, 1.405 ölümün
olduğu 2016’ya göre yüzde 16,2 oranında, 745 ölümün
olduğu 2012 yılına göre de yüzde 1119 artış olmuştur.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre de 2016
yılında 1.970, 2018 yılında 1.923 emekçi yaşamını kaybetmiştir.)
SGK 2013-2017 verilerinde meslek hastalıklarından dolayı hiç ölüm vakası yoktur!
Dünyada iş kazaları oranı yüzde 44, meslek hastalıkları
oranı yüzde 56’dır.
Türkiye’de ise iş kazaları oranın yüzde 99,998, meslek
hastalıklarının oranı on binde 2’dir!
Oysa meslek hastalıkları sıklığının binde 4–12 arasında
değişmesi ve Türkiye’de zorunlu sigortalı sayıları üzerinden her yıl en az 35 bin yeni meslek hastalığı, tüm çalışanlar söz konusu edilirse olgu sayısının 100 bin ile 300 bin
arasında olması gerekirdi!
Aşağıdaki tablo 2000-2017 yıllarındaki iş kazaları ile
ölümlerdeki artışlar yanı sıra meslek hastalıklarına dair
SGK verilerini yansıtmaktadır. (2012-2017 satırlarındaki
parantez içindeki veriler İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’ne
aittir.)
Bu vb. bütün veriler göstermektedir ki işçi sağlığı ve iş
güvenliği alanı sermaye güçlerinin çıkarlarına göre değil
çalışanlardan yana; sendikalar, üniversiteler, TMMOB,
TTB’nin görüşleri ve kamusal denetim ekseninde düzenlenmeyi beklemektedir.
İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili mevzuat yeniden düzenlenmelidir.
Mevzuat esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal hale getirdiği, kıdem tazminatlarını,
fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budadığı
için iptal edilerek kamusal denetim mekanizmalarıyla birlikte yeniden düzenlenmeli; bütün tarafların katılımı ile
ekseni insan olan çağdaş bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Yapılacak tüm düzenlemelerde asıl sorumluluğun işverende olduğu hususu yer almalıdır.
“Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” ve bileşenleri iktidar ve işveren ağırlıklı bir yapıdan çıkarılmalı; sendikalar,

üniversiteler, TMMOB, TTB ağırlıklı hale getirilmeli ve
kararları tavsiye değil bağlayıcı olmalıdır.
İSİG ile ilgili düzenleme ve uygulamalar sektör, çalışan sayısı vb. hiçbir ayrım olmaksızın bütün işyerlerini ve tüm
çalışanları kapsamalıdır.
Kamu kuruluşlarında ve 50’nin altında çalışanın olduğu az
tehlikeli işyerlerinde, uzman ve hekim çalıştırılması uygulaması 2020 yılı beklenmeden hemen başlatılmalıdır.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki, 100’den fazla çalışanın
bulunduğu sanayi işletmelerinde “tam zamanlı” iş güvenliği mühendisi çalıştırılması zorunlu hale getirilmelidir.
İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri korunmalıdır.
İş kazalarının büyük çoğunluğunun küçük ölçekli işyerlerinde olduğu gözetilerek İSİG Kurulu oluşturma zorunluluğu en az 30 çalışanın bulunduğu işyerlerini de kapsamalı, bu sayı kademeli olarak daha da aşağıya çekilmelidir.
İş ve işyerlerinin bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, alt işveren bulunan işyerlerinde tek bir İSİG Kurulu
olmalıdır.
Kurul oluşturulması ve karar mekanizmaları demokratikleştirilmelidir.
Sigortasız, sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı çalışma yasaklanmalı, sendikalaşmanın önündeki engeller
kaldırılmalıdır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basında Odamız

Mayıs 2019
Odamız tarafından düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi Teskon Sodex Fuarı, Termodinamik Dergisinde
“İklimlendirme sektörü, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi Teskon ve Sodex Fuarı’nda buluştu,” Pompa Vana
ve Sistemleri Dergisinde “Teskon+Sodex iklimlendirme
sektörünü İzmir’de buluşturdu,” Mechanic Dergisinde “Yüzde yüz yerli tasarımlarla İmbat, Teskon+Sodex 2019’da
ilgi odağı oldu,” Yapı Malzeme Dergisinde “Ode’nin tesisat
grubu ürünleri Teskon+Sodex 2019’da büyük ilgi gördü,”
Tesisat, İnşaat&Yatırım, Subcon Turcey ve Metalsan Dergilerinde “Teskon+Sodex ile iklimlendirme sektörünün rüzgarı
bu kez İzmir’den esti” ve Doğalgaz Tesisat Klima Dergisinde
“İpragaz, tesisat sektörünün temsilcileriyle Teskon+Sodex
2019’da buluştu” başlıklarıyla haber yapıldı.
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı TTMD 13. Dönem
Olağan Genel Kurulu, Mechanic Dergisinde “TTMD 13. Dönem Olağan Genel Kurulu yapıldı” başlığıyla haber yapıldı.
01.05.2019
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Sanayide ücretler aşağı, işsizlik yukarı” başlıklı araştırma raporu, Ankara Başkent
Gazetesinde “MMO: 91 bin işsiz mühendis” başlığıyla haber
yapıldı.
04/08.05.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in de yaptığı “İş Kazaları ve İş
Cinayetlerinde Sürekli Artış Var” başlıklı açıklama, BirGün
Gazetesinde “Sermayeyi değil işçiyi gözetin,” Evrensel Gazetesinde “Sermayenin çıkarını gözeten anlayış işçiyi öldürü-

yor,” Aydınlık Gazetesi’nde “İş güvenliğinde asıl sorumluluk
işverene yüklenmeli,” İzmir 9 Eylül Gazetesi’nde “İş cinayetlerinde yüzde bin artış,” Yeni Mesaj Gazetesinde “İş kazaları
bitmek bilmiyor,” (06.05.2019) Ticari Hayat Gazetesinde “İş
kazalarında ölenlerin sayısı her yıl artıyor,” Yurt Gazetesi’nde
“Yalanınız öldürüyor” ve (08.05.2019) Ticari Hayat Gazetesi
Yazarı Bülent Kırmacı’nın köşe yazısında “İş kazalarını engellemek” başlıklarıyla haber yapıldı.
15.05.2019
Odamız tarafından düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi teskon sodex Fuarı, Ekonomi Yöntem Gazetesinde
“İpragaz, Teskon+Sodex 2019’da yoğun ilgi gördü” başlığıyla haber yapıldı.
18/23.05.2019
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Sanayi dipte, işsizlik
zirvede” başlıklı araştırma raporu, Evrensel, Aydınlık Gazetesi, Yeni Mesaj ve Anayurt Gazetelerinde “Sanayi dipte işsizlik
zirvede,” Cumhuriyet Gazetesinde “Sanayide deprem,” İzmir
9 Eylül Gazetesi’nde “Sanayideki daralma emekçiyi vurdu,”
Yurt Gazetesi’nde “Sanayi dibi gördü” ve (23.05.2019) Ankara Güçlü Anadolu Gazetesinde “6 ayda sanayide işini kaybedenlerin sayısı 342 bine çıktı” başlıklarıyla haber yapıldı.
23.05.2019
Oda Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Türkiye’nin
Enerji Görünümü Mart 2019” raporu, Önce Vatan Gazetesinde “Türkiye’nin enerji sistemine dikkat çekiliyor” başlığıyla
haber yapıldı.
4 Mayıs 2019 BirGün
18 Mayıs 2019 Anayurt

18 Mayıs 2019 Cumhuriyet

18 Mayıs 2019 Yurt
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MİEM Kurslarımız

Mayıs 2019'da MİEM Kurslarına Katılım
Mayıs ayı boyunca 13 şubemizde, 14 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 464 kişi katıldı.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama

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

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği
Soğutma Tesisatı
Havalandırma Tesisatı

Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı Sayısı

4-5 Mayıs 2019

Ankara

11

11-12 Mayıs 2019

Kocaeli

9

14-15 Mayıs 2019

İzmir

13

7-9 Mayıs 2019

Ankara

6

17-19 Mayıs 2019

Kocaeli

9

2-5 Mayıs 2019

İstanbul

6

13-16 Mayıs 2019

Ankara

15

7-10 Mayıs 2019

İzmir

12

20-23 Mayıs 2019

Ankara

13

25-28 Mayıs 2019

Ankara

12

3-5 Mayıs 2019

İstanbul

14

21-23 Mayıs 2019

Kocaeli

6

24-26 Mayıs 2019

Adana

10

10-20 Mayıs 2019

İstanbul

9

2-3 Mayıs 2019

İzmir

16

2-3 Mayıs 2019

Samsun

18

2-3 Mayıs 2019

Denizli

29

4-5 Mayıs 2019

Adana

19

10-11 Mayıs 2019

İzmir

26

11-12 Mayıs 2019

İstanbul

16

11-12 Mayıs 2019

Antalya

18

15-16 Mayıs 2019

Eskişehir

7

21-22 Mayıs 2019

İzmir

6

22-23 Mayıs 2019

Trabzon

10

24-25 Mayıs 2019

İstanbul

16

25-26 Mayıs 2019

Bursa

18

28-29 Mayıs 2019

Kocaeli

14

29-30 Mayıs 2019

Mersin

11

24-26 Mayıs 2019

İstanbul

7

18-20 Mayıs 2019

Diyarbakır

6

24-26 Mayıs 2019

Ankara

6

20-22 Mayıs 2019

Ankara

7

29-30 Mayıs 2019

İstanbul

6

Yangın Tesisatı

24-26 Mayıs 2019

İzmir

17

6-7 Mayıs 2019

Bursa

9

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı

27-29 Mayıs 2019

Kocaeli

9

17-19 Mayıs 2019

Adana

10

Rüzgar Enerjisi Santrali Eğitimi

22-24 Mayıs 2019

İzmir

18

Toplam

464
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MİEM Kurslarımız

Haziran 2019 MİEM Kurs Programı
Haziran ayında düzenlenecek olan MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali
www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama
Asansör
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
Doğalgaz İç Tesisat*
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Mekanik Tesisat

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği
Havalandırma Tesisatı
Klima Tesisatı
Yangın Tesisatı
Enerji Yöneticisi
*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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Tarihi
14-15 Haziran 2019
19-20 Haziran 2019
22-24 Haziran 2019
28-30 Haziran 2019
25-28 Haziran 2019
27-30 Haziran 2019
13-16 Haziran 2019
13-16 Haziran 2019
24-27 Haziran 2019
15-18 Haziran 2019
25-28 Haziran 2019
17-19 Haziran 2019
19-21 Haziran 2019
20-22 Haziran 2019
25-27 Haziran 2019
28-30 Haziran 2019
28-30 Haziran 2019
10-16 Haziran 2019
10-16 Haziran 2019
10-16 Haziran 2019
17-23 Haziran 2019
24-30 Haziran 2019
24-30 Haziran 2019
13-14 Haziran 2019
15-16 Haziran 2019
15-16 Haziran 2019
15-16 Haziran 2019
17-18 Haziran 2019
20-21 Haziran 2019
22-23 Haziran 2019
24-25 Haziran 2019
28-29 Haziran 2019
21-23 Haziran 2019
28-30 Haziran 2019
17-18 Haziran 2019
12-16 Haziran 2019
19-22 Haziran 2019
26-30 Haziran 2019
21-23 Haziran 2019
10-19 Haziran 2019
10-21 Haziran 2019

Verildiği Şube
İstanbul
Ankara
Ankara
İstanbul
Samsun
İstanbul
İstanbul
Adana
Diyarbakır
Eskişehir
Eskişehir
Konya
Samsun
Kayseri
Ankara
İstanbul
Bursa
Ankara
Kocaeli
Denizli
Konya
İstanbul
İzmir
Denizli
Adana
Antalya
Kayseri
Samsun
Denizli
Bursa
Gaziantep
İstanbul
Eskişehir
İstanbul
Bursa
İstanbul
Bursa
Mersin
Mersin
İstanbul
İzmir

Sınav Tarihi
16 Haziran 2019
21 Haziran 2019
25 Haziran 2019
1 Temmuz 2019
28 Haziran 2019
30 Haziran 2019
17 Haziran 2019
16 Haziran 2019
27 Haziran 2019
19 Haziran 2019
29 Haziran 2019
19 Haziran 2019
21 Haziran 2019
22 Haziran 2019
27 Haziran 2019
30 Haziran 2019
30 Haziran 2019
17 Haziran 2019
17 Haziran 2019
17 Haziran 2019
24 Haziran 2019
1 Temmuz 2019
1 Temmuz 2019
14 Haziran 2019
16 Haziran 2019
16 Haziran 2019
16 Haziran 2019
18 Haziran 2019
21 Haziran 2019
23 Haziran 2019
25 Haziran 2019
29 Haziran 2019
23 Haziran 2019
30 Haziran 2019
19 Haziran 2019
17 Haziran 2019
23 Haziran 2019
1 Temmuz 2019
24 Haziran 2019

TMMOB’den

TMMOB 1 MAYIS’TA TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA
ALANLARDAYDI
Emeğin birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, bütün yurtta coşkulu ve kitlesel biçimde kutlandı.
TMMOB, 1 Mayıs 2019’da, Türkiye’de emekten yana olan tüm kesimler ile 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı
her meydanda, mitingdeydi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz İstanbul Bakırköy Halk Pazarı’nda gerçekleştirilen 1 Mayıs Mitingine katıldı.
Emek, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını
yitirenler anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ile başlayan Mitingde Birlik Başkanımız Emin Koramaz’ın yanı sıra
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel
Başkanı Aysun Gezen ve TTB Merkez Konsey Başkanı
Sinan Adıyaman birer konuşma gerçekleştirdiler.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Kriz bahanesiyle işten çıkarmalar yasaklanmalı, çalışma saatleri düşürülmeli, grev hakkı tam ve eksiksiz olarak tanınmalıdır.
Haksız, hukuksuz KHK’lar ile güvenlik soruşturmalarıyla
işinden edilenler görevlerine iade edilmelidir. Taşeron
işçiler kamu işçisi olarak kadroya alınmalı. Dört+dört
zulmüne son verilmeli. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti ortadan kaldırılmalıdır. Vergi adaletsizliğine son
verilmeli. Az kazanandan az, çok kazanandan çok alınmalıdır. Asgari ücretliden vergi alınmamalı. Göçmen işçilerin
emeklerinin sömürülmesine son verilmeli. İşsizlik sigortası fonunun arpalık olarak kullanılmasına son verilmelidir. Zorunlu BES sistemi altında tefecilik sistemine son
verilmeli. Son kalemize, kıdem tazminatımıza, birikmiş
emeğimize, çocuklarımızın geleceğine el uzatanları pişman edecek miyiz?” dedi.
KESK Eş Başkanı Aysun Gezen ise emekten, barıştan,
demokrasiden, laiklikten yana olanların ittifakını kuracaklarını söyledi. 1 Mayıs meydanlarından aldıkları güçle
aydınlık yarınları, emeğin birleşik mücadelesiyle kuracaklarını dile getiren Gezen, “Üreten biziz, yöneten de biz
olacağız.” dedi. Gezen, konuşmasının sonunda lösemi
hastaları için herkesi kan bağışı yapmaya çağırarak, “Öykü
Arin’i hepiniz tanıdınız, bizim iki üyemizin sevgili çocuğu.
Öykü çok zor musibet türüyle mücadele ediyor. Öykü
gibi onlarca çocuk, onlarca hasta da lösemi ile mücadele
ediyor. Bizim gibi dayanışma örgütlerinin bir görevi de

yaşatmaktır. Hepinizi hem Öykü Arin için hem de lösemi
hastası herkes için kan bağışı yapmaya kobay olmaya çağırıyoruz. Dayanışma yaşatır.” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
da eşi Dilek İmamoğlu ile platforma çıkarak halkı selamladıktan sonra “Yaşasın 1 Mayıs” sloganı attı.
Sonrasında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz şöyle konuştu:
“Hepinizi bu ülkedeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütlü gücü olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği adına sevgiyle ve dostlukla selamlıyorum.
İstanbul’a baharı getiren sizlere selam olsun!
İstanbul’da haramilerin saltanatını yıkan sizlere selam olsun!
Selam olsun iktidarın baskısına, şiddetine ve zorbalığına
teslim olmayanlara!
Selam olsun İşine, emeğine, alın terine sahip çıkan işçilere, emekçilere!
Selam olsun bilimi ve tekniği halkın çıkarı için kullanan
mühendislere, mimarlar, şehir plancılarına!
Selam olsun üniversitelerine, mahallelerine, geleceklerine sahip çıkan gençlere!
bülten 252
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TMMOB’den
Hakları ve özgürlükleri için mücadele eden kadınlara!
Derelerini, kıyılarını, yaylalarını korumak için direnenlere
selam olsun!
Eşitlik, Özgürlük ve Demokrasi mücadelesini yükseltenlere selam olsun!
Bugün Türkiye’nin dört bir yanında “birlik, mücadele ve
dayanışma” sloganlarıyla 1 Mayıs meydanlarını dolduran
herkese selam olsun!
Bugün bizim günümüz!
Bugün emeğin, alın terinin, üreticinin günü!
Bugün; Güvenceli devlet kredileriyle, kamu kaynaklarıyla
servetlerine servet katanların değil, inşaatlarda, fabrikalarda, madenlerde, tersanelerde, tarlalarda insanlık dışı
koşullarda boğaz tokluğuna çalışmak zorunda bırakılanların günü.
Bugün; Kaçak Saray’daki kokteyllerde ejder meyveli kokteyllerini yudumlayan bir avuç işbirlikçinin değil; evine bir
kilo patates götürebilmek için tanzim kuyruklarında saatlerce bekleyen milyonların günü.
Bugün; Cemaat ağlarıyla, siyasal bağlantılarla, akrabalık
ilişkileriyle makam sahibi olanların değil; onuruyla, gururuyla, kendi ayakları üzerinde duranların günü.
Bugün; Çırağan sarayında kristallerin ışıltısı içinde düğün
yapan yandaş medya patronlarının değil; halkın doğru
haber alabilme hakkını savundukları için cezalandırılan,
hapse atılan gazetecilerin günü.
Bugün; İşledikleri her suçu kirli bağlantılarıyla sümen altı
eden, yaptıkları yanlarına kar kalan kalantorların değil; biricik kızı Rabia Naz’ı öldürenleri adalet önüne çıkartabilmek için mücadele eden Baba Şaban Vatan’ın günü.
Bugün; sahip oldukları devlet gücüne dayanarak halka
zulmedenlerin, işkencecilerin, zorbaların değil; bu zulme
boyun eğmeden yaşayan, bedenlerini bu şiddete siper
eden, büyük bedeller ödeyen devrimcilerin, yurtseverlerin
günü!
Bugün umudun günü, bugün kardeşliğin günü, bugün sevginin günü.
Bugün bu meydanda toplanan kalabalık, bizlerin içindeki
umudu, kardeşliği ve sevgiyi daha da büyütüyor. Gelecek
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güzel günlere olan inancımızı ve kararlığımızı daha artırıyor. İyi ki varsınız, iyi ki bir aradayız.
Kendilerini güçlü sanıyorlardı, kendilerini yenilmez. Yanıldılar!
Üretimi, yatırımı, insanı ve doğayı dışlayan dışa bağımlı, kamu kaynak ve varlıklarının talanına, ucuz iş gücüne
dayalı rant ekonomisini güçlü ekonomi sanıyorlardı. Yanıldılar!
Varlık Fonu adı altında suyu kurumayacak bir değirmen
kuracaklarını sanıyorlardı. Yanıldılar!
Yayılmacı dış politika ile Emevi camiinde namaz kılacaklarını sanıyorlardı. Yanıldılar!
OHAL uygulamalarıyla, KHK’larla, ihraçlarla, kayyumlarla, yandaş medyalarıyla bütün bir ülke halkını teslim alabileceklerini sanıyorlardı. Yanıldılar!
Tek adam rejimi altında hiç bitmeyecek bir saltanat kuracaklarını sanıyorlardı. Yanıldılar!
Bu yanılgıları karşımıza Türkiye tarihinin en büyük ekonomik ve siyasal krizi olarak çıktı.
Şimdi de bu krizin hesabını bizlere ödetebileceklerini sanıyorlar. Yine yanılıyorlar!
Bu ülkenin emekçileri yıllardır süren ekonomik krizden
yoruldu.
Bu ülkenin emekçileri yıllardır süren siyasal kaostan yoruldu.
Bu ülkenin emekçileri yıllardır kendilerine yalanlar söylenmesinden yoruldu.
Bu ülkenin emekçileri artık IMF reçeteleriyle, kemer
sıkma politikalarıyla, zorunlu emeklilik dayatmalarıyla,
kıdem tazminatı fonuyla, varlık fonu aldatmacasıyla alınterlerinin ve birikimlerinin çalınmasını istemiyor.
Bu ülkenin emekçileri artık sahte düşmanlıklarla, ayrımcı
politikalarla, beka söylemleriyle geleceklerinin çalınmasını istemiyor.
Bu ülkenin emekçileri gerici, muhafazakar, bilim düşman,
laiklik karşıtı uygulamalarla hayatlarının karartılmasını istemiyor.
Bu ülkenin emekçileri artık huzur istiyor!
Bu ülkenin emekçileri barış içerisinde, bir arada kardeşçe

TMMOB’den
yaşanabilecek bir ülke istiyor!
Bu ülkenin emekçileri eşitlik istiyor, özgürlük istiyor, demokrasi istiyor, laiklik istiyor, insanca bir yaşam, insanca
bir düzen istiyor!
Bu ülkenin emekçileri artık biliyor ki, yan yana geldikleri
zaman, bu ülkenin doğusuyla batısı bir olduğu zaman, bu
ülkenin Türküyle Kürdü el ele verdikleri zaman üstesinden gelemeyecekleri bir zorluk, yıkamayacakları bir saltanat yok!
Ne diyordu şair:
“Saraylar saltanatlar çöker
kan susar bir gün
zulüm biter.
Menekşeler de açılır üstümüzde
Leylaklar da güler.
bugünlerden geriye,
bir yarına gidenler kalır
bir de yarınlar için direnenler...”
Yarınlar için direnenlere sonsuz minnetlerimi ve saygılarımı sunuyorum.
Örgütüm TMMOB adına, gelecek güzel günlere olan
inancımla, demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış mücadelemizde hepinizi coşkuyla kucaklıyorum.
Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz!”
Selamlamanın ardından emek ve demokrasi mücadelesinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra 1 Mayıs ile Enternasyonal
Marşı okundu.
Selamlamaların ardından 1 Mayıs kutlamalarında DİSK
Korosu, Bulutsuzluk Özlemi, Sadık Gürbüz, Grup Vardiya ve MKM sanatçılarından Nurcan Değirmenci de
emekçilerle birlikteydi.
Ülkenin dört bir yanında binlerce işçi ve emekçi, emeğe
dönük saldırılara karşı haklarına ve özgürlüklerine sahip
çıkmak için 1 Mayıs meydanlarındaydı. Bu yılki kutlamalara kıdem tazminatı hakkı ve ekonomik kriz damgasını
vurdu.
bülten 252
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DİSK, KESK VE TMMOB’DEN ORTAK AÇIKLAMA:
“YAŞAMI VE BARIŞI SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR! TTB’NİN YANINDAYIZ”
TTB Merkez Komistesi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın açıklamaları nedeniyle
20’şer ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili DİSK, KESK ve TMMOB tarafından 6 Mayıs 2019 tarihinde ortak
basın açıklaması gerçekleştirildi.
Türk Tabipleri Birliği tarafından geçtiğimiz yıl Ocak ayında yapılan “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın açıklaması nedeniyle TTB Merkez Konseyi üyelerine
verilen hapis cezalarını kınıyoruz.

yeti hukuki ve insani değil, tamamıyla siyasi bir kararla
arkadaşlarımızı cezalandırmayı tercih etmiştir. Çünkü bu
dava en başından itibaren bizzat siyasi iktidar tarafından
yönlendirilmiş ve kullanılmıştır.

Bu ceza sadece Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
üyesi 11 arkadaşımıza değil, Türkiye’de barıştan, kardeşlikten yana tüm toplumsal kesimlere verilmiştir.

Siyasi iktidar, Türk Tabipleri Birliği’nin tümüyle barışçıl
olan açıklamasını, toplumu kutuplaştırmanın, o dönemde kurduğu ittifakı güçlendirmenin, barış yanlısı kesimleri
susturmanın bir aracı olarak kullanmıştır.

Bizler bugün sadece arkadaşlarımızın haksız yere cezalandırılmasının üzüntüsünü değil, barış talebinin mahkemeler tarafından bir suç olarak görülmesinin utancını da
yaşıyoruz.
Bu utancı yaratan, savaşı ve şiddeti kendisine politika
malzemesi yapan siyasi iktidar ve o siyasi iktidarın güdümünde hareket eden yargı kurumlarıdır.
Her şeyden önce bilinmelidir ki, Türk Tabipleri Birliği
Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşlarından biridir. Bu niteliğiyle
kamunun genel çıkarını ve halkın sağlığını korumak Türk
Tabipleri Birliği’nin temel görevi ve sorumluluğudur.
Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlik mesleğini merkezine
alarak yaptığı tüm açıklama ve uyarılar toplumun çıkarını
ve halkın sağlığını korumayı amaçlamaktadır.
Çatışmalarda hayatını ve sağlığını kaybedenlerin acıları
başta olmak üzere, savaşların ne denli yıkıcı insani ve toplumsal sonuçları olduğunu bu coğrafyada yaşayan hepimiz
çok yakından biliyoruz.
Bu nedenle bizler emek ve meslek örgütleri olarak savaşa karşı barışı, düşmanlık politikalarına karşı kardeşliği
savunuyoruz.
“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin gereğini yerine getiriyoruz.
Bütün bunlar bilinmesine, bütün bunlar yargılama sürecinde defalarca dile getirilmesine rağmen mahkeme he-
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Sadece bu kadar da değil, siyasi iktidar bu açıklamayı aynı
zamanda kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerini
kendi istekleri doğrultusunda şekillendirmek için de bir
fırsat olarak görmüştür.
Siyasi iktidarın hedef gösteren açıklamaları sonrasında
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturma ve dava süreci, ülkemiz demokrasisi ve hukuku açısından bir utanç vesikası
olarak tarihe geçmiştir.
Ülkemizdeki mahkemelerin hukukun izinde değil, siyasi
iktidarın güdümünde olduğunu bir kez daha açık biçimde
göstermiştir.
Bizler DİSK, KESK ve TMMOB olarak bugüne kadar
yanında olmaktan gurur ve onur duyduğumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri ile dayanışmamızı
bugün bir kez daha tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.
Bizler DİSK, KESK ve TMMOB olarak bugüne kadar gurur ve onurla savunduğumuz barıştan yana tavrımızı bugün bir kez daha tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.
Tüm kamuoyunu Anayasal bir hak olan düşünce ve ifade
özgürlüğünü savunmaya, barışın ve barışı savunanların
yanında olmaya davet ediyoruz.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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YÜKSEK SEÇİM KURULU’NUN HUKUK DIŞI KARARINI
KINIYORUZ TÜM HALKIMIZI DEMOKRASİYE DAHA GÜÇLÜ
BİÇİMDE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ!
Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini
iptal etmesiyle ilgili olarak TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 7 Mayıs 2019 tarihinde
basın açıklaması gerçekleştirildi.
31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Seçimleri, 6 Mayıs 2019 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmiştir.
Yüksek Seçim Kurulu adına seçimleri yürütmekle görevli
ilçe seçim kurulları tarafından oluşturulan sandık kurulları
gerekçe gösterilerek verilen iptal kararı, sandığa yansıya
halk iradesinin gasp edilmesidir.
İstanbul halkının iradesini yok sayarak demokrasi tarihimizin en kara lekelerinden biri olarak kayıtlara geçen bu
kararı şiddetle kınıyoruz!
Siyasal iktidarın talimatlarını, halk iradesinin üzerine koyan bu kararda imzası olanları şiddetle kınıyoruz!
Bu karar, Türkiye’deki tüm yargı organları gibi, Yüksek
Seçim Kurulunun da siyasallaştığını, daha da açık söylemek gerekirse, AKP’lileştiğini bir kez daha göstermiştir.
2010 referandumundan bu yana yargının her kademesindeki siyasal kadrolaşma, hukuk devleti anlayışını tümüyle
ortadan kaldırmıştır.
Bu sürecin sonunda tüm yargı organları gibi Yüksek Seçim Kurulu da kararlarını, hukuk kurallarına ve içtihada

göre değil, siyasal iktidarın talimatlarına göre verir hale
gelmiştir.
Halkın huzur ve güven içinde yaşamasının en büyük teminatı olan hukuk sistemini işlemez, yargı organlarını
güvenilmez hale getirenleri asla unutmayacağız, affetmeyeceğiz.
Seçimlerden bu yana yaşadığımız süreçte pek çok şey
çok daha net ortaya çıkmıştır: Yıllardır sandığı dilinden
düşürmeyenlerin, seçmen iradesine tahammül edemediği net biçimde açığa çıkmıştır.
Siyasal iktidarın devletin tüm imkanlarını kullanarak seçimleri ve seçmenleri zan altında bırakacak denli demokrasiden uzaklaştığı net biçimde açığa çıkmıştır. Kaynakları
tehlikeye düşen yandaş medyanın iftira ve yalanlarının
sınırı olmadığı net biçimde açığa çıkmıştır. Bütün bunlar
halkın hafızasından asla silinmeyecektir.
İktidara geldiği günden bu yana başta yasama ve yargı olmak üzere demokratik siyasal rejimin tüm temel direklerini ortadan kaldıran gelinen süreçte yıkamadığı yegane
şey, halkın umudu ve direnci olmuştur.
Yaşanan onca hukuksuzluğa rağmen halkın demokrasiye
sahip çıkma kararlılığı, demokrasimizin ve ülkemizin geleceğinin en büyük teminatıdır.
Bizler tüm hukuksuzluğa ve adaletsizliklere rağmen demokrasiye inanmaya, demokrasi yolunda mücadele etmeye devam edeceğiz.
Bu ülke halkından ve mücadele geleneğinden umudumuzu asla kesmeyeceğiz.
Demokrasiye her zamankinden daha güçlü biçimde sahip
çıkacağız!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
bülten 252
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: DEMOKRASİLERDE HALKIN
İRADESİNE SAYGI DUYMAYANLARA YER YOKTUR!
DİSK, KESK, TMMOB, TTB YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararına ilişkin 7 Mayıs 2019 tarihinde ortak
bir basın açıklaması yaptılar.
Türkiye demokrasi tarihine halkın iradesinin gasp edildiği
yeni bir tarih daha eklenmiştir.
KHK ile hukuksuzca ihraç edilmesi gerekçe gösterilerek seçilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmemesi
utancına YSK’nın İstanbul kararı eklenmiştir.
6 Mayıs 2019 tarihli YSK kararıyla ülkemizde demokrasiden geriye kalan son haklardan birine, seçme ve seçilme
hakkına da el uzatılmıştır.
YSK, hukuka ve kendi içtihatlarına göre değil talimatlara
göre karar vererek tarihe geçmiştir.
Rantın ve akıtılan kaynakların kesilerek ekmeğin, ulaşımın, suyun fiyatının düşürülmesinden rahatsız olan çıkar
gruplarının baskısıyla hukuk ve demokrasi ayaklar altına
alınmıştır.
Üyelerinin görev süreleri Anayasa’ya aykırı biçimde uzatılan YSK’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal kararı gayrimeşrudur.

Tüm devlet olanaklarını kullanmalarına rağmen seçimlerde oyların çalındığı, sahte seçmen/kısıtlı seçmenlerin oy
kullandığı iddialarını temellendiremeyenlerin imdadına
YSK yetişmiştir.
YSK, kendi belirlediği sandık kurullarının kanunsuz olduğunu iddia ederek halkın iradesine karşı büyük bir saygısızlık yapmıştır.
Bu, sadece İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve ona oy verenlere yönelik bir
saygısızlık değildir.
Bu aynı zamanda İstanbul’a ve hatta 82 milyon yurttaşa
karşı bir saygısızlıktır.
Aynı seçimde, aynı sandık kurullarıyla, aynı zarftan çıkan
üç oyun geçerli, sadece iktidar partisinin kaybettiği oyların geçersiz olduğuna dair karar verenler, “partiye göre
hukuk, parti için hukuk” anlayışının egemenliğini ilan etmişlerdir.
YSK halkın iradesine ipotek koymak için, kendi sorumluluğundaki uygulamaların kanunsuz olduğunu gerekçe
göstermiştir.
Bu açıdan mevcut YSK kendi meşruiyetini ortadan kaldırmıştır ve AKP-MHP ittifakının noteri haline dönüşmüştür.
YSK bu kararıyla, sandık kurullarının benzer biçimde teşekkül ettiği 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
de “tam kanunsuzluk” hali doğurmuştur.
Halkın seçme ve seçilme hakkını cebren ve hile ile ortadan kaldıracak kadar hukuktan uzaklaşanların demokrasilerde yeri olmayacağı, halka hesap vermesi gerektiği
açıktır.
Bu ülkede demokrasiyi yeniden kuracak olan ise işçilerin,
emekçilerin, halkın birleşik ve örgütlü mücadelesi olacaktır.

DİSK - KESK - TMMOB - TTB
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NÜKLEER SEVDASI FELAKETE DÖNÜŞMEDEN PROJELER İPTAL EDİLSİN!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Akkuyu Nükleer Santralı inşaatında reaktörün oturacağı
temelde çatlaklar oluştuğu ve bu bölümlerin yeniden yapıldığına ilişkin haberler üzerine 9 Mayıs 2019 tarihinde
bir basın açıklaması yaparak TMMOB’nin uyarılarının dikkate alınmamış olmasının yaratabileceği vahim
sonuçları hatırlattı.
İnşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santralının temelinde tespit edilen beton çatlaklarına ilişkin haberler, nükleer santrallerin risklerine ilişkin uyarı ve kaygılarımızda ne
kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.
Santral temel yapısının bazı bölümlerinde oluşan çatlakların projeyi denetlemekle yükümlü olan Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) yetkililerince tespit edildiği
basına yansımıştır. Haberde, çatlak oluşan bölümlerin
kırılarak yeniden beton dökülmek sureti ile onarıldığı ancak aynı yerlerde yeniden çatlakların oluştuğu ifade edilmektedir. Haberde ayrıca, oluşan yeni çatlakların da aynı
yöntemle onarılarak temelin tamamlandığı ve 80 metre
yüksekliğindeki üst yapı için hazır hale getirildiği de belirtilmektedir.
Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından 8 Mayıs 2019 tarihinde
yapılan ciddiyetten uzak kısa açıklamada zeminde çatlakların oluştuğu dolaylı olarak kabul edilmektedir. Açıklamada, zeminde oluşan çatlak reddedilmeyerek kullanılan
betonun ağırlık altında yayılıp sıkışma özelliğine sahip
olan özel bir tür olduğu ifade edilmektedir.
Akkuyu Nükleer Santralinin yer seçimi 1970’li yılların başında yapılmıştır. Bu alanın seçildiği günden beri Akkuyu
Santralinin seçilen bu alanda yapılmasının jeolojik olarak
uygun olmadığı Birliğimiz ve ilgili odalarımız tarafından
defalarca dile getirilmiştir. Projeye ilişkin hazırladığımız
raporlarda, inşaat alanının Akdeniz fay hatlarına çok yakın olduğunun ve bu alanda bir nükleer santral yapılmasının hiçbir biçimde uygun olmadığının altı özel olarak
çizilmiştir. Ancak bu uyarılar dikkate alınmamış ve yeni
incelemeler yapılmaksızın, yarım asır önce seçilen alanda
inşaat çalışmalarına başlanmıştır.
Uluslararası nükleer santral yapım kurallarına göre nükleer santral yapım denetimlerinin yetkin bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması gerekirken , ülkemizde bu
görev bir devlet kuruluşu olan TAEK tarafından yapılmaktadır. Çok kısa bir süre önce de TAEK personelinin
bir kısmı yeni kurulan Nükleer Denetleme Kurulu(NDK)
isimli kuruluşa devredilerek Akkuyu Nükleer Santralının

yapım işlerini denetleme görevi bu kuruluşa verilmiştir.
Akkuyu NGS , Türkiye ile Rosatom isimli Rus şirketi arasında yapılan bir anlaşmanın Milletlerarası bir anlaşma
haline getirilerek yasalaşması sonucu yapılmakta olan bir
tesistir. Anlaşmanın bir tarafı Devlettir. Devlet ise anlaşmanın giriş bölümünde ve içerisinde belirtildiği üzere bu
nükleer santralın yapılmasını talep eden ve destekleyen
taraftır. Yani bağımsız bir kuruluş değil anlaşmanın talep
eden tarafıdır. Dolayısıyla Nükleer Santralın bugüne kadarki yapım sürecinin TAEK tarafından yapılması uluslararası kurallara aykırıdır. Bu aykırılığın üstesinden gelebilmek için hükümet tarafından bağımsız(!) bir yapı olarak
kurulan Nükleer Denetleme Kurulu, henüz denetim işlerini yerine getirebilecek kadroya sahip değildir. Bu yapısıyla, Kurulun bu ne derece bağımsız olabileceği kadar,
bu görevi ne derece yerine getirebileceği de belirsizdir.
Nitekim temel yapısında meydana gelen çatlakların iki
kere tekrarlamasına rağmen, kısa sürede üst yapıya uygun hale getirildiğinin belirtilmesi de, çatlaklar konusunda
gerekli analiz ve araştırmaların yapılıp yapılmadığı sorularını akla getirmektedir.
TMMOB olarak, Akkuyu NGS’nin yapımı için hazırlanan
ÇED raporunu ayrıntılı olarak incelemiş ve yanlışlarla
dolu ÇED raporunun kabul edilmemesini talep etmiştik.
Uyarılarımızı dikkate almayan Bakanlık, projeye ÇED
Olumlu kararı vermişti. Bakanlığın bu kararına karşı,
“saha çalışmalarının yeterli olmadığı” ve “deprem konusunun göz önünde tutulmadığı” gibi temel itiraz noktaları
ekseninde açtığımız dava süreci devam etmektedir.
Bugün gelinen noktada TMMOB olarak uyarılarımızın
dikkate alınmamış olmasının yaratabileceği vahim sonuçların belirtileri ortaya çıkmaya başlamıştır. İnşaat daha
fazla ilerlemeden Akkuyu Nükleer Santralı için yapılan
tüm çalışmalar durdurulmalıdır. Nükleer sevdası felakete
dönüşmeden proje derhal iptal edilmelidir.
EMİN KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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“OLAĞANÜSTÜ” SEÇİM SÜREÇLERİNDE OHAL KHK’LERİ İLE İHRAÇ
EDİLEN EMEKÇİLERİ HEDEF ALAN HUKUKSUZLUKLAR SON BULSUN!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptal edilmesi
sürecinde OHAL KHK’leri ile ihraç edilen kamu emekçilerini hedef alan hukuksuz ve antidemokratik
uygulamaların son bulmasına ilişkin olarak 11 Mayıs 2019 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirdi.
Hukuksuz bir biçimde OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleriyle kamu görevinden ihraç edilen Kamu emekçilerinin, meslektaşlarımızın sorunları güncelliğini ve yakıcılığını korumaya devam etmektedir.
Olağanüstü bir halde sürmekte olan 31 Mart 2019 yerel
seçimleri süreciyle beraber ihraç edilenlere yönelik hak
ihlalleri artarak yeni bir boyuta ulaşmıştır.
OHAL KHK’leri ile ihraç edilen ve 31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı ya da belediye meclis üyesi seçilen
adaylara mazbataları verilmeyerek seçilme hakları gasp
edilmiştir.
KHK ile ihraç edilmiş olmanın temel siyasi hakların ihlal
edilmesi ve bu çerçevede seçilme hakkının kısıtlanması
asla kabul edilemez.
Anayasaya aykırı bu uygulama nedeniyle seçilen, ancak
mazbataları verilmeyen Diyarbakır ili Kayapınar, Bağlar,
Yenişehir İlçeleri, Kars ili Dağpınar İlçesi, Van ili Edremit,
Çaldıran, Tuşba ilçeleri, Erzurum Tekman ilçelerinde Seçilmiş Belediye Başkanlığı ve diğer il ve ilçelerdeki Meclis
Üyelerinden mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu ifade etmek isteriz.

AKP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini yeniletmek üzere sunduğu ilk itirazın içerisinde yer alan,
KHK ile ihraç edilenlerin seçme haklarının olmadığı iddiası her ne kadar kabul görmemiş olsa da bu konunun öne
sürülerek seçimde şaibe, şüphe olduğu iddiasının ortaya
atılması demokrasi açısında ibret vericidir.
Siyasi iktidar güç kaybettiği, zayıfladığı her anda politik
veya nesnel ortamı marjinalleştirerek siyasi güç devşirmek amacıyla KHK ile ihraç edilenleri ve yakınlarını konuya dahil etmektedir.
AKP’nin KHK ile ihraç edilenleri hedef göstermesi, itibarsızlaştırmaya çalışması, olumsuz gördüğü her gelişmenin
suçlusu ve sorumlusu olarak göstermesi siyasi acizlik içerisinde olduğunun göstergesidir.
Bilindiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için
yapılan olağanüstü itiraz, hukuka aykırı, Yüksek Seçim
Kurulunun kendi eski kararlarıyla dahi çelişkili bir biçimde kabul edilmiştir.
Bu şaibeli karar göz önüne alındığında; yenilenecek seçim
döneminde de hukuk dışılığın, antidemokratik uygulamaların devam edeceğinden ve KHK ile ihraç edilen kamu
emekçilerine yönelik saldırıların artacağından kuşkuluyuz.
OHAL KHK’leri dikta rejiminin bir aracıdır, ihraç işlemleri tümüyle hukuka aykırıdır.
İhraç edilenlere dönük hak ihlalleri son bulmalıdır,
Anayasa mahkemesi görevini yerine getirmeli OHAL
KHK’lerini iptal etmeli ve ihraç edilen kamu emekçileri
tüm haklarıyla beraber görevlerine iade edilmelidir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB:
İŞÇİLER MEZARDA, SORUMLULAR DIŞARIDA ADALET İSTİYORUZ!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Soma faciasının yıldönümünde yaşamını yitiren maden emekçilerini anmak ve
iş cinayetlerine dikkat çekmek için 12 Mayıs’ta Soma’da 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü ise kent merkezlerinde
kitlesel basın açıklamaları düzenledi.
Eylemlerde okunan Basın Açıklaması metni;
“Bundan tam 5 yıl önce, 2014 yılı Mayıs ayında Soma’da
301 maden işçisini yitirmiştik. Bu süre zarfında acılarımızın hafiflemesi bir yana, yaraları daha da kanatan gelişmeler yaşandı.
Bilindiği gibi, madenin patronu Can Gürkan ölümünden
sorumlu olduğu her işçi için yaklaşık 5 gün hapis yatmasının ardından geçtiğimiz aytahliye oldu. Böylece 301 maden işçisi arkadaşımızın ardından adalet de göçük altında
kaldı.
İşçinin emeğinin olduğu kadar yaşamının da ucuz olduğu
bu düzende, insanlık bir kez daha göçük altında kalmış
oldu. Bu göçük ülkeyi yönetenlerin eseri olan hukuki bir
göçüktür, politik bir göçüktür, ekonomik bir göçüktür,
ahlaki bir göçüktür.
Ülkemizde hukukun çöküşü Soma davasıyla bir kez daha
gözler önüne serilmiştir. Davayı Soma’dan kaçıran, katliamda sorumluluğu bulunanları yargılama konusu yapmayan, maden patronu ve yöneticilerini “olası kasıt” üzerinden değil; “bilinçli taksir” ile “cezalandırarak” adeta
ödüllendiren yargı sistemi, bir işçi için 5 gün hapis yatmayı
yeterli görmüş; ülkemizde “hukuk”un geldiği noktayı bir
kez daha gözler önüne sermiştir.
Başından beri madenlerde gerekli denetimi yapmayanlar, Soma’daki öldüren çalışma düzenine izin verenler,
güvencesiz ve taşeron çalıştırma biçimlerini egemen hale
getirenler, sendikalaşmanın önüne engeller koyanlar hiçbir biçimde hesap vermemiştir. Aksine bu boyuttaki katliamların “fıtrat” olduğunu ifade ederek, katliamın politik
savunusuna devletin tepesinin imzasını atmışlardır.
Bu düzen, daha fazla kar için daha fazla kan dökülmesini meşru gören bir düzendir. Soma katliamının ardından
“Artık hiçbir şey eksisi gibi olmayacak” diyenler, hiçbir
şeyi değiştirmemiş ve her şey eskisi gibi devam etmiştir.
Soma katliamından bugüne en az 28 Soma katliamı kadar

daha işçinin yaşamını yitirmesi kaza değil, tesadüf değil,
hata değil, ülkeyi yönetenlerin kasıtlı bir tercihidir. İşçi
Sağlığı İş Güvenliği yasasının, İş Sağlığı ve Güvenliği olarak
değiştirilmesi, iktidar için işin ve patronların güvenliğinin
işçinin yaşamından daha öncelikli olduğunu göstermektedir. Sadece kavramlardaki değişimde bile kendi gösteren
bu zihniyetinin sonucu olarak, Türkiye iş cinayetlerinin
en fazla olduğu ülkelerden biri olmuştur.
Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik göçükten çıkış
için insanı, emeği, doğayı ve yaşamı değil; kanı, gözyaşını,
betonu ve yıkımı güvence altına alan bir yol tercih edilmektedir. Bu korkunç tercih, 301 işçinin ölümüne sebep
olan maden patronuna yeniden maden işletme hakkı vererek bir kez daha ilan edilmiştir.
Demokrasi isteyenlerin, basın özgürlüğüne sahip çıkanların, yaşamı savunanların, barış talep edenlerin, iktidarı
eleştirenlerin hapishanelere doldurulduğu bir ülkede,
301 kişiyigöz göre göre ölüme yollayanların serbest olması, dibi görünmeyen derinlikte bir ahlaki göçüktür.
Gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini bilerek ve
isteyerek almamak hata değil, kasıttır.
Yıllık üretim planının neredeyse üç katı üretim yapmak
için işçileri zorlamak hata değil, kasıttır.
Madenlerdeki taşeron, rodövans, dayıbaşılık gibi güvencesiz çalıştırma uygulamalarını yaygınlaştırmak, madenleri özelleştirmek, kamu denetiminden çıkarmak hata
değil, kasıttır.
301 işçi kardeşimiz göz göre göre gelen bir katliam sonucu hayatını kaybetmiştir. Karşımızda insan hayatına karşı
büyük bir tehdit haline gelmiş; hukuki, politik, ekonomik
ve ahlaki olarak göçmüş bir düzen vardır.
Soma katliamını unutmamak unutturmamak hepimizin
görevidir. Soma’nın hesabını er ya da geç soracağız. Bu
ülkede çalışırken ölmeyeceğimiz, insanca çalışacağımız,
insanca yaşayacağımız güzel günleri elbet göreceğiz”
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haziran 2019

29

TMMOB’den

AKKUYU NÜKLEER SANTRAL TEMEL BETONUNDA ÇATLAK
OLUŞMASI KONUSUNUN ÜSTÜ KAPATILMAMALIDIR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Akkuyu Nükleer Santraline ilişkin 21 Mayıs 2019 tarihinde bir
basın açıklaması yaparak santralin zemininde meydana gelen çatlaklarla gerekli tedbirler alınmadan inşaata
devam edilmesinin yaratacağı tehlikeyi işaret etti.
Yapımı devam etmekte olan Akkuyu Nükleer Santralinin
1200 MW gücündeki birinci reaktörünün temel yapısı betonunda iki kez çatlamalar meydana geldiği, oluşan çatlakların inşaatı denetlemekle yükümlü olan TAEK tarafından
tespit edildiği ve bu çatlakların onarılmış olduğu basında
yer almaya devam etmektedir. Bu haberler üzerine Akkuyu Nükleer AŞ tarafından yapılan açıklamada çatlaklar
kabul edilmiş, temel yapısında kullanılan betonun yüksek
kaliteli ve boşluk dolduran tipte olduğu açıklanarak temel
yapısının tamamlandığı belirtilmiştir.
Temel çatlağı haberlerinin devam etmesi üzerine, projeyi
yürüten Rus Şirketi ROSATOM tarafından, temel yapısında çatlaklar oluştuğuna dair haberlerin doğru olmadığı
yönünde ayrı bir açıklama yapılmıştır.
Akkuyu Nükleer Santrali kamu güvenliği açısından çok
önemli bir tesistir. Bir kaza olması durumunda telafisi
olanaksız büyük felaketlere neden olacağı bilinen bir gerçektir.
Akkuyu da bir nükleer santrali kurulmasının gereksiz olduğu kamuoyunun büyük bir çoğunluğu tarafından yaklaşık 50 yıldır ısrarla dile getirilmektedir. Bu karşı çıkışa
rağmen yapımına devam edilen Akkuyu Nükleer Santralinde temel çatlağı gibi ileride büyük yıkımlara neden ola-
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bilecek teknik hataların yapılmış olması kabul edilemez.
Basında yer alan haberlerde çatlakların TAEK tarafından
tespit edildiği yer almaktadır. Dolayısıyla yürütücü şirketin yalanlaması bir anlam ifade etmemektedir.
Bilindiği gibi temel çatlağı çok önemli bir teknik konu
olup gerçek nedeninin bulunup gerekli tedbirler alınmaz
ise üzerine yapılacak yapının güvenilmez olmasına neden
olur.
Bir nükleer santralin temelinin güvenilmez olması ise
kesinlikle kabul edilebilecek bir husus değildir ve bir felakete neden olacağı kesindir. Böyle bir felakete neden
olunmaması için Akkuyu Nükleer Santrali yapım çalışmalarının durdurulması gerekmektedir.
TAEK bir kamu kuruluşudur. Haberlerde belirtildiği gibi
eğer Akkuyu Nükleer Santrali temel yapısında bir çatlak
tespit etmiş ise bu konuyu kamuoyuna açıklamalıdır.
Sonucu büyük bir felaket olabilecek böyle bir konuda
TAEK’in kamuoyuna doğru bilgi vermesi zorunludur. Bu
konunun üstünün örtülmesine izin vermeyeceğimiz bilinmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB 45. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU
TMMOB 45. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı 25 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Perpa Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi. 650’yi aşkın Danışma Kurulu üyesinin katıldığı toplantıda YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi
seçimlerini iptal kararı eleştirilirken, demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkma çağrısı yapıldı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun 6 Mayıs tarihinde aldığı kararla
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal
etmesi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul’da toplanan TMMOB Danışma Kurulu TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül tarafından açıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanımız Emin
Koramaz’ın Danışma Kurulumuzda yaptığı konuşmanın tam metni şöyle:
“TMMOB 45. Dönem Üçüncü Danışma Kurulu toplantısına hoş geldiniz.

Yoğun bir katılımın olduğu Danışma Kurulu’nda ilk olarak
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz kürsüye geldi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki TMMOB birimlerinden
gelerek, emeğin ve mücadelenin kenti İstanbul’da buluşan siz değerli meslektaşlarımı şahsım ve yönetim kurulumuz adına dostlukla selamlıyorum.

Emin Koramaz konuşmasında demokrasinin sadece sandıktan ibaret olmadığını ama sandığa sahip çıkmaksızın
demokrasinin ilerletilemeyeceğini dile getirdi.
AKP’nin seçim süreci boyunca takındığı antidemokratik
tavrı ve YSK’nın kararını eleştiren Koramaz, demokrasiye
sahip çıkmak için 23 Haziran’da tüm halkımızı oy kullanmaya, oylarına sahip çıkmaya çağırdı.
Koramaz konuşmasında ayrıca giderek derinleşen ekonomik kriz hakkında görüşlerine ve muhalifleri hedef alan
politikalara değindi.
Koramaz’ın konuşması sonrasında TMMOB eski dönem
başkanları Yavuz Önen, Bülent Tanık, Teoman Alptürk
ve Mehmet Soğancı Danışma Kurulumuzda söz alarak
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve tüm
TMMOB üyelerini demokrasiye sahip çıkmaya çağırdılar.
Daha sonra ise Birlik üyemiz ve aynı zamanda CHP Parti
Meclisi üyesi olan Gökhan Zeybek kürsüye gelerek İstanbul seçimleri hakkında bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulundu.
Diyarbakır, Ankara, Adana, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Mersin, Samsun, Edirne, Antalya, Denizli, Van, Kırklareli, Zonguldak İKK Sekreterleri, Birliğimize bağlı oda başkanları ve Kurul
üyeleri gelerek gündem üzerine görüşlerini açıkladılar.
Danışma Kurulu toplantıda öne çıkan değerlendirmeleri
içeren bir sonuç bildirgesinin TMMMOB Yürütüme Kurulu tarafından kaleme alınarak kamuoyuyla paylaşımasını
kararlaştırdı.

Konuşmamın en başında, yakın zamanda kaybettiğimiz
değerli mücadele arkadaşlarımız, Kimya Mühendisleri
odamızdan İhsan Karababa ve İrfan İnan, Meteoroloji
Mühendisleri Odamızdan Ahmet Kılıç, Maden Mühendisleri Odamızdan Serdar Ömer Kaynak, İnşaat Mühendisleri Odamızdan Hilmi Yüncü ve Gemi Makinaları
İşletme Mühendisleri Odamızdan Suay Umut’u saygıyla
anıyorum. Mücadelelerini ve TMMOB örgütlülüğünün
büyümesi için verdikleri emekleri unutmayacağız, anılarını daima yaşatacağız.
Ülkemiz için çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Demokrasinin en temel değerleri olan seçme ve seçilme
hakkının, hukukun üstünlüğünün ve halk iradesinin ayaklar altına alındığı bu dönemde, kimse meydanı boş zannetmesin diye, kimse demokrasi sahipsiz sanmasın diye,
Danışma Kurulumuzu İstanbul’da topladık.
Bizler Teoman Öztürk’lerin, Akın Özdemir’lerin, Harun
Karadeniz’lerin geleneğinden geliyoruz. Bizler, hayatın
her alanında demokrasi için mücadele veren bir geleneğin mirasçılarıyız. Hepimiz biliyoruz ki, demokrasi mücadelesi sadece sandığa indirgenemez. Ama yine hepimiz
biliyoruz ki, sandıkta kazandığına sahip çıkmadan da demokrasi mücadelesi ilerletilemez!
Daha önceki seçimlerde sandık başı hileleriyle oylarımızı gasp edenler, bu seçimde masa başı hileleriyle seçimi
tümden gasp etmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz!
İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bu Danışma Kurulumuz,
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bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının demokrasiye sahip çıkma kararlılığının göstergesidir!
Bu Danışma Kurulumuz, sandıktan çıkan sonuçları tanımayıp, uydurma gerekçelerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını gasp etmek isteyenlere karşı, halkın
iradesini savunma kararlılığımızın göstergesidir!
Bu Danışma Kurulumuz, haramilerin saltanatını yıkıp,
İstanbul’u İstanbul’a layık olanlarla buluşturma kararlılığımızın göstergesidir!
Bu iradeyi ve kararlılığı gösteren tüm danışma kurulu
üyelerimizi gönülden kucaklıyorum!
Siyasi iktidar, 31 Mart akşamından itibaren sandık iradesini gasp etmek için tarihte eşine az rastlanacak bir entrikanın içine girdi.
Anadolu Ajansı’ndan yandaş medya kuruluşlarına, sosyal
medya trollerinden parti temsilcilerine kadar ellerindeki
tüm imkanlarla sandık sonuçlarını manipüle etmek istediler.
Sandık başlarında bekleyen arkadaşlarımızın kararlı tutumuyla bu manipülasyon bertaraf edilince de, türlü yalanlarla seçim sonuçlarını itibarsızlaştırmak istediler.
Seçim kurullarını parti kurulları gibi işleterek bugüne kadarki tüm seçim içtihadına ve hukukuna aykırı kararlarla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatası geciktirildi.
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İstanbul’da bunlar yaşanırken, ülkenin doğusunda
Diyarbakır’da, Van’da, Kars’ta, Erzurum’da seçilmiş ilçe
belediye başkanlarına ve Belediye Meclis üyelerine KHK
ile ihraç oldukları gerekçesiyle mazbataları verilmedi.
Hukuksuzluğun son perdesi, Yüksek Seçim Kurulu’nun
6 Mayıs’ta aldığı karar oldu. 4’e karşı 7 oyla aldıkları YSK
Kararıyla, “seçim kurullarının yanlış oluşturulduğu” gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri iptal
edildi.
Halkın sandığa yansıya iradesini yok sayan bu kararlar,
demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir.
Bu kara leke, kararın altında imzası olanlar kadar, bu kararın çıkması için kurullara baskı kuranların alnından da
ömür boyu silinmeyecektir.
21 Mayıs’ta Gerekçeli Kararın açıklanmasıyla sonuçlanan
bu süreç, yıllardır dile getirdiğimiz pek çok gerçeği açık
biçimde gözler önüne sermiştir:
Bu süreç bize, yıllardır sandığı dilinden düşürmeyenlerin
aslında seçmen iradesine tahammül edemediğini göstermiştir.
Biz bugün, onların saygı duymadığı demokrasiye ve halk
egemenliğine sahip çıkmak için buradayız.
Bu süreç bize, Türkiye’deki tüm yargı organları gibi, Yüksek Seçim Kurulunun da AKP’lileştiğini göstermiştir.

TMMOB’den
Biz bugün, onların işlemez hale getirdiği hukuk devleti
anlayışına sahip çıkmak için buradayız.
Bu süreç bize, kaynakları tehlikeye düşen yandaş medyanın iftira ve yalanlarının sınırı olmadığını göstermiştir. Biz
bugün, basın özgürlüğüne sahip çıkmak için de buradayız.
Bütün bunlar halkın hafızasından asla silinmeyecektir.
Bu karanlık süreçte bizi ümitlendiren şey nedir biliyor
musunuz? 17 yılda, başta yasama ve yargı olmak üzere
demokratik siyasal rejimin tüm temel direklerini ortadan
kaldıran siyasal iktidarın, halkın umudunu ve direncini yıkamamış olmasıdır.

bir arada tutan paylaşım çarkını döndüremeyecek.
O yüzden tüm güçleriyle İstanbul’a yükleniyorlar. O yüzden İstanbul’un tüm ilçelerinde ayrı miting yapıyorlar. O
yüzden ülkenin bütün işlerini bir kenara bırakıp, yerel seçim kampanyasıyla uğraşıyorlar.
Ama halkla inatlaşan, halkla seçim düellosuna giren her
iktidar gibi bunlar da mutlaka kaybedecekler. 31 Mart’ta
kaybettiklerini, 23 Haziran’da kazanamayacaklar!
İktidar seçimlerle uğraşmaktan, ülkenin sorunlarına
odaklanamaz hale gelmiştir.

Bizi umutlandıran şey halka olan inancımızdır.

Her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, gündelik yaşantımızı daha fazla etkilemektedir.

Bizi umutlandıran şey, halkın cesaretinin haramilerin cüretinden daha üstün olmasıdır.

Hayat pahalılığı, yüksek vergiler, işsizlik ve borçlar nedeniyle derin bir toplumsal travma yaşanmaktadır.

Bu cesaret 31 Mart’ta kazandığını, 23 Haziran’da kaybetmeyecektir!

Geçtiğimiz günlerde iki yurttaşımız, biri Gaziantep’te, diğeri burada Boğaziçi Köprüsü’nde işsizlik ve borç yüzünden kendilerini yakarak intihar ettiler. Basına yansımayan
kim bilir daha nice trajediler yaşanıyor.

Son yıllarda sürekli olarak seçimlere gidiyoruz. Sandık kurulları TMMOB kurullarından bile daha sık toplanır oldu.
Bu kadar sık seçimin olması ülkede sürdürülebilir ve istikrarlı bir demokratik rejimin olmadığının en büyük göstergesidir.
Rejimin istikrarsızlığı nedeniyle artık seçimler önceden
belirlenmiş takvimler uyarınca değil, iktidar partisinin ihtiyaçlarına göre yapılıyor.

Borcun ve işsizliğin kişisel değil toplumsal bir sorun haline
geldiği yerde, insanlar borç ve işsizlik yüzünden intihar
ediyorsa, bu bir intihar değil cinayettir. Bu cinayetin sorumlusu da, ekonomiyi bu hale getirenlerdir.

AKP, giderek artan toplumsal meşruiyet eksikliğini, her
seçimi bir “beka sorununa” dönüştüren sandık performansıyla telafi etmeye çalışıyor.

Ülkemizdeki her üç gencimizden birisi işsizse, temel gıda
fiyatları kontrolsüz biçimde artıyorsa, insanlar borçlarını
ödeyebilmek için daha fazla borçlanmak zorunda kalıyorsa, sanayici üretim için ham madde alamıyorsa, esnaf
siftah yapmadan dükkanını kapatıyorsa bunun sorumlusu
siyasi iktidardır.

31 Mart seçimleri, AKP için, sandık zaferlerine dayalı
siyaset tarzının da sonu anlamına gelmiştir. Ne var ki,
bugüne kadar hep kazanarak iktidarını büyüten siyasi iktidar, kaybetmeye tahammül edememektedir.

Kimse bizden Mart’ın Şubat’tan, Nisan’ın Mart’tan iyi olacağı masallarına kanmamızı beklemesin. Bu yanlış ekonomi politikalarında, neoliberal yağma düzeninde ısrar
edildiği her ay, bir öncekinden çok daha kötü olacağız.

Çünkü biliyorlar ki elinde tuttuğu kaynaklar kesildiğinde,
toplumu ağ gibi saran vakıf adı altında örgütlenen cemaatlere ve tarikatlara para akıtamayacak.

Bizi bu derin krize sürükleyen şey, Cumhuriyetin onca
yokluğu içinde var edilen kamu yatırımlarının, fabrikalarının, kurumlarının birer birer özelleştirilmesidir.

Çünkü biliyorlar ki kaynaklar kesildiğinde, belediye ihaleleriyle zenginleştirdiği besleme şirketler ve medya tekelleri ayakta duramayacak.

Üreticileri korumaya yönelik uygulamaların terk edilmesidir.

Çünkü biliyorlar ki kaynaklar kesildiğinde, parti örgütünü

Ücretli kesimlerin düşük maaş ve kötü çalışma koşulları
altında çalıştırılmasıdır.
Bizi bu derin krize sürükleyen şey, uluslararası sermaye
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hareketleri önündeki engellerin kaldırılarak ülkenin rantiyeye teslim edilmesidir.
Halkı zor durumlardan koruyacak olan sosyal politikaların terk edilerek, eğitimin, sağlığın, sosyal güvenliğin ticarileştirilmesidir.
Bizi bu derin krize sürükleyen şey, halkın ortak varlıklarının amaçları dışında kullanılarak Varlık Fonuna ve sermaye kesimlerine aktarılmasıdır.
Halk işsiz kaldığı için kendini ateşe verirken, işsizlik fonunun kaynakları, düşük faizli kredileri finanse etmek için
kullanılıyor. Devletin resmi rakamlarına göre bugün işsizlerin sadece %14’ü işsizlik fonundan yararlanabiliyor.
İşsizlerin hakkını sermayeye peşkeş çekenleri asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz!
İşsizlik Fonunu sürekli zarar ettirerek kurutma noktasına getirenler şimdi de emekçilerin Kıdem Tazminatlarını
“Fon” adı altında gasp etmeyi amaçlamaktadır. Buna izin
vermeyeceğiz!
Siyasal iktidarın haklarımızı gasp etmesine, alın terimizi
gasp etmesine, oylarımızı gasp etmesine izin vermeyeceğiz!
1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında meydanları dolduran milyonlarca emekçi bu konuda ne kadar kararlı
olduğumuzu göstermiştir. İşyerinde kazandığımız, meydanda kazandığımızı, sandıkta kazandığımızı bir daha asla
masa başında kaybetmeyeceğiz!
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Bu iktidarın ülkemize verebilecek hiçbir şeyi, bu halka
anlatabilecek hiçbir hikayesi kalmadı. Yapabildikleri tek
şey, baskı ve zorbalıkla toplumsal muhalefeti susturmaya çalışmak ve halkı kin ve nefret duygularıyla birbirine
düşman etmek.
Siyasal iktidarın körüklediği kin ve nefret tohumları, ana
muhalefet partisi liderinin şehit cenazesinde linç edilmek
istenmesine kadar ulaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nu hedef alan bu örgütlü saldırıyı çok sert
biçimde kınıyorum. Bu saldırı basit ve bireysel bir saldırı
değildir.
Bu saldırı, iktidarın toplumu kutuplaştırma politikalarının sonucudur. Muhalefeti hedef alan şiddeti cezalandırmama politikalarının sonucudur. Demokratik değerleri
ayaklar altına almanın sonucudur.
Saldırganın bizzat iktidar partisi tarafından kahramanlaştırılması, cesaretlendirilmesi ve cezalandırılmaması bunun
apaçık göstergesidir. Halkı kin ve nefretle yoğuranları
asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz!
İktidarın şiddeti sadece linç girişimleriyle sınırlı değil. İktidar uzun süreden beri yargıyı da bir şiddet aracı olarak
kullanıyor. Anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin güvencesi altında olan en temel hak ve özgürlüklerimiz yok
sayılıyor. Susmayanlar, boyun eğmeyenler, direnenler
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önce polis şiddetiyle ardından cezaeviyle yüz yüz kalıyor.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle liseliler cezalandırılıyor, “bir düğün için trafiği felç etmeye değer mi” dediği
için bir avukat dövülüp ev hapsiyle cezalandırılıyor. “Bu
Suça Ortak Olmayacağız” diye imza verdikleri için Barış
Akademisyenleri yargılanıp cezalandırılıyor. “Savaş bir
Halk Sağlığı Sorunudur” diye açıklama yaptıkları için Türk
Tabipleri Birliği yöneticileri insafsızca cezalandırılıyor.
Buradan hepinizin huzurunda yol arkadaşlarımız olan
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine bir kez
daha dayanışma duygularımı iletmek istiyorum. Bilinsin
ki, bedeli ne olursa olsun barışı savunmaktan, halkların
kardeşliğini savunmaktan, hayatı savunmaktan bir adım
bile geri durmayacağız.
Bu ülkeyi savaşa sürükleyenleri, gencecik çocuklarımızın
hayatlarını pazarlık konusu yapanları asla unutmayacağız,
asla affetmeyeceğiz!
Yargı kurumlarının siyasallaşmasının en somut göstergelerinden birisi de, geçtiğimiz aylarda yeniden başlatılan
Gezi Davasıdır.
Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede şu anda
aramızda bulunan Mimarlar Odamızdan Mücella Yapıcı,
Şehir Plancıları Odamızdan Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın avukatı Can Atalay’ın da içinde olduğu 16
kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.
Herkes bilsin ki, bu arkadaşlarımız bizim onurumuzdur,
tıpkı Gezi Direnişinin bu ülkenin onuru olduğu gibi!
Herkes bilsin ki, bundan tam 6 yıl önce, 28 Mayıs 2013’te
Gezi Parkı’nın ağaçlarına nasıl sarılıp sahip çıktıysak, 2425 Haziran’da Silivri’de görülecek davada yargılanan arkadaşlarımıza da öyle sarılıp sahip çıkacağız!
Çok defa söyledik bir kez daha yinelemek istiyorum:
Gezi Direnişi bu ülkenin başına gelmiş en güzel şeylerden biridir ve böylesi deli saçması iddianame ve davalarla
Gezi Direnişinin kirletilmesine asla izin vermeyeceğiz.
Gezi Direnişi dönemiyle ilgili yargılanması gereken birileri varsa onlar, sabaha karşı çadırları ateşe verenlerdir;
insanların üzerine on binlerce gaz bombasını atarak arkadaşlarımızı sakat bırakanlardır; Abdocan’ı, Mehmet’i,
Ethem’i, Ali İsmail’i, Berkin’i aramızdan alanlardır.

Asıl yargılanması gerekenler dönemin İstanbul Valisi ve
Emniyet mensuplarıdır. Ama hepsinden de önce asıl yargılanması gereken “polise emri ben verdim” diyen dönemin başbakanıdır.
Bu isimleri asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz!
23 Haziran’da 10 milyonu aşkın İstanbullu bir kez daha
sandık başına gidecek ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı
seçimi için oy kullanacak.
TMMOB olarak bizler bugüne kadar tüm seçimlerde
Cumhuriyet değerlerinden, demokrasiden, özgürlüklerden ve hukukun üstünlüğünden yana tavrımızı en açık
biçimde dile getirdik.
Tüm üyelerimizi ve halkımızı 23 Haziran’da da aynı değerlere sahip çıkmaya ve oy kullanmaya davet ediyoruz.
23 Haziran’da bizler oyumuzu,
Halkın iradesine ve demokrasiye sahip çıkmak için kullanacağız.
Hakkın yerini bulması, adaletin sağlanması için kullanacağız.
Keyfiyete ve usulsüzlere karşı hukukun üstünlüğü için
kullanacağız.
Tek sesliliğe karşı, herkesin fikrini özgürce açıklayabilmesi için kullanacağız.
Kin ve nefret politikalarına karşı, barış, kardeşlik ve birarada yaşam için kullanacağız.
Gerici uygulamalara karşı laiklik için kullanacağız.
Yağma düzenine karşı, kentlerimizi, doğamızı ve tarihsel
mirasımızı korumak için oy kullanacağız.
Bilimi ve tekniği yok sayanlara karşı meslek haklarımız ve
onurumuz için oy kullanacağız
Geleceğimiz için, çocuklarımızın geleceği için oy kullanacağız!
Verdiğimiz oylarla, umudu ve sevgiyi büyüteceğiz!
Her şeyin daha güzel olacağına dair sonsuz inancımla,
hepinizi saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü,
Yaşasın Demokrasi Mücadelemiz!”
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Oda Başkanımız Yunus Yener’in TMMOB
Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşma:
“Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım
adına sizleri dostlukla selamlıyorum.
Emek ve demokrasi mücadelesinde kararlılıkla yer alan
ve 45. Dönem çalışmalarını başarıyla yürüten Birlik Yönetim Kurulumuzu kutluyorum.
Genel seçim önemine sahip bulunan 23 Haziran İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri dolayısıyla bu toplantının İstanbul’da yapılması ve tutumumuzun belirlenerek kamuoyuna açıklanacak olması oldukça önemlidir.
Önümüzdeki görevlerin tespiti açısından gerek 23 Haziran seçimleri, gerekse ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal, siyasi bunalım bize çok şey söylüyor.
Söz konusu bunalım, emperyalizme bağımlık ve aşırı dış
borçlardan yüksek enflasyona, sınai ve tarımsal üretimdeki gerilemeden ücretler üzerinde oluşturulan baskıya,
yüksek işsizliğe, işten çıkarmalara ve hayat pahalılığına
dek birçok alanda kendini gösteriyor.

Bunalım faktörleri yeni rejimin kapkaççı ve kayırmacı
özelliklerinden, kamu yararının, liyakatin ve kamusal olan
her şeyin tasfiye edilmesinden, toplumsal muhalefet üzerindeki baskılardan ve izlenen dış politikadan hareketle
de gelişiyor.
Saray rejiminin tam kurumsallaşmadan kriz/bunalım öğeleriyle sarılmış olması gerçekte zafiyetlerini sergilemekte
ve siyasal-toplumsal muhalefete önemli olanaklar sunmaktadır.
2009 yerel seçimlerinin, 7 Haziran 2015 seçimlerinin,
şaibeli Anayasa referandumu ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına yönelik tepkiler ile AKP içi ve çevresindeki hareketlilikler
ve ekonominin durumu, bu iktidara kırılgan bir zeminde
olduğunu göstermiştir.
YSK aracılığıyla 31 Mart yerel seçimlerine iktidar lehine
yapılan hukuk dışı müdahalelerin ardından yapılacak olan
İstanbul BBB seçimleri bu nedenle oldukça önemlidir.
Halkın oylarına, adaleti temsil edecek bir hukuka ve demokrasiye mevcut güçlerimizle sahip çıkmak, ülkemizin
yakın, orta ve uzun vadeli geleceği açısından kritik öneme
sahiptir.
Diğer yandan 23 Haziran seçimlerine de hukuk dışı müdahaleler, seçimin iptalinden yenilenmesine dek bir dizi
olasılıkla birlikte seçim sonrasında siyasal bunalım faktörlerinin ekonomik bunalım öğeleriyle birlikte daha da
kızışması ve ülke içinde daha sert bir iklim oluşması da
güçlü bir olasılıktır.
Bütün olasılıklara hazır olmamız gerekiyor. Seçim öncesi, seçim günü ve sonrasında gösterilecek toplumsal güç,
direnç ve moral ile bizim özel konumumuzun, geleceğin
umut tohumlarını taşıyacağı açık bir gerçekliktir.
Bu toplantı bu nedenle daha bir önemlidir. Her bir Odamız ve TMMOB İKK üzerinden özellikle İstanbul, Marmara, Trakya birimlerimizin İstanbul seçimlerine yönelik
seferber olmasını sağlamalıyız.
Dünden bugüne başarılı bir şekilde taşınan demokrat,
halkçı, toplumcu, kamucu mesleki çizgimizin bu kritik
günlerde halkın direnci ve coşkusuyla buluşması mutlaka
gereklidir diyerek konuşmamı tamamlıyor, hepimize başarılar diliyor, saygılar sunuyorum.”
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TMMOB 45. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
TMMOB 45. Dönem 3. Danışma Kurulu, 25 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da toplanmıştır. Toplantıya
Türkiye’nin dört bir yanından 650’yi aşkın yönetici katıldı. Danışma Kurulumuz, 31 Mart 2019 tarihinde
yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin hukuksuz biçimde iptal edilmesi üzerine, yaşanan
gelişmeleri tarihe not düşmek ve demokrasiye sahip çıkmak adına aşağıdaki sonuç bildirisinin kamuoyu ile
paylaşılmasını oy birliğiyle kabul etmiştir.
SİYASAL MENFAATLERİ İÇİN HALKIN
İRADESİNİ GASP ETMEK İSTEYEN HUKUK
DIŞI GİRİŞİMLERE KARŞI DEMOKRASİYE
VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE HER
ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ BİÇİMDE
SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, seçme ve seçilme hakkını, halk iradesini ve hukukun üstünlüğü ilkesini
demokrasinin en temel değerleri arasında görmektedir.
Ülkemizde demokrasinin egemen olabilmesi için, bu değerlerin tavizsiz biçimde korunması gerektiğine inanmaktadır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri, hem propaganda
dönemi hem de seçim sonrasıyla, demokratik değerlerin
ayaklar altına alındığı, hukukun çiğnendiği ve halk iradesinin yok sayıldığı bir süreç olarak işlemiştir. Demokrasimizi hedef alan bu tehdidi çok kaygı verici görüyor, başta
mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımız olmak üzere tüm halkımızı demokrasiyi savunmaya davet
ediyoruz.
Tek adam rejimi altında gerçekleştirilen bu ilk seçimlerde, iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi, devletin
tüm imkânlarını ve atanmış bakanlarını partilerinin seçim
çalışmaları için seferber ederek, seçim hukukuna ve siyasal ahlaka aykırı hareket etmiştir. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla yürüttüğü seçim çalışmalarının Yüksek
Seçim Kurulu denetiminin ve seçim hukukunun sınırları
dışında tutulması, Partiler arasındaki eşitsizliği ve adaletsizliği derinleştirmiştir. Bu durum, tek adam rejiminin ülkemizin hukuk rejimi, seçim sistemi ve siyasal geleneği ile
bağdaşmadığının en açık göstergelerinden biridir.
Seçim dönemi boyunca iktidar partisinin kullanmış olduğu ayrıştırıcı ve hedef gösterici söylemler, yurttaşların güvenliğini, ülkenin barış ve huzurunu tehdit altında bırakmıştır. Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan nefret
dili, devletin resmi kurumu olan TRT ve Anadolu Ajansı
başta olmak üzere yandaş medya organları tarafından

tüm topluma yayılmıştır. Medyada yer alan haberlerde,
muhalif partiler terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçlanmış, bu partilere oy verenler terör destekçisi olarak
itham edilmiştir.
Bu antidemokratik propaganda süreci, seçim akşamından
itibaren yeni bir boyut kazanmıştır. Sandıkların açılmasıyla birlikte, sonuçları yayınlayan Anadolu Ajansı aracılığıyla
büyük bir manipülasyon yapılarak, gerçek sonuçların kamuoyu tarafından öğrenilmesini geciktirmiştir. Halkı kandırmaya ve devam eden sayım süreçlerini etkilemeye yönelik bu saptırma, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Seçimlerinde çok ciddi bir boyuta ulaşmıştır.
Sandık sonuçlarının muhalefet adayının lehine dönmesiyle birlikte veri akışının durdurulması, basın etiği ve kamusal yayıncılık anlayışı için yüz karasıdır. Bu art niyetli ve
ahlaksız kararın arkasında olan Anadolu Ajansı yetkilileri
istifa etmelidir.
Aynı saatlerde AKP adayının ve İl Başkanının seçimleri kazandıklarına yönelik açıklamaları, sürecin basit bir
iletişim hatası değil, bilinçli bir manipülasyon olduğunun
en önemli göstergesidir. İktidar partisi seçim akşamında
henüz sandıkların tamamı sayılmadan, bir oldu-bitti ile
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını gasp etmek
istemiştir. Bu girişim sadece seçim güvenliğini değil, sokaklarda yaşanabilecek olası bir provokasyonla halkın
güvenliğini de tehlikeye atmıştır. Halkın sağduyusu ve
muhalefet adayının düzenli bilgilendirmesi 31 Mart gecesi hem seçimlerin hem de halkın güvenliğini sağlamıştır.
1 Nisan 2019 sabahında, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
tarafından yapılan açıklama ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Ekrem İmamoğlu’nun seçildiği ilan
edilmiştir.
Seçim ve sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından
antidemokratik uygulama ve kararlar İl-İlçe Seçim Kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla devam etmiştir.
Bu süreçte seçim kurulları, muhalefet partilerinin seçim
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güvenliği ve sandık sonuçlarına ilişkin tüm itirazlarını reddederken, iktidar partisinin her itirazı kabul görmüştür.
Bu çifte standart özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde çok daha çarpıcı biçimde gözlemlenmiştir.
Seçim hukukunun ülkenin Doğusunda farklı Batısında
farklı, iktidar partisi için farklı muhalefet partileri için
farklı uygulandığı bu seçim süreci, yurttaşlarımızın seçimlere ve seçim kurullarına güvenini derinden sarsmıştır.
Bu süreç içerisinde alınan en antidemokratik kararlardan
birisi seçime katılmalarında hiçbir sakınca görülmeyen Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilmiş isimlere,
seçimleri kazandıkları yerlerde hak ettikleri mazbatalarının verilmemesi olmuştur. OHAL döneminde hukuksuz
biçimde ihraç edilenlerin en temel yurttaşlık hakları olan
seçilme haklarının da yok sayılması, ülkemizdeki OHALKHK Rejiminin fiilen devam ettiğinin göstergesidir. Mazbatası verilmeyen isimlerin yerine seçimlerde ikinci olan
parti adayının yetkilendirilmesi, sadece seçimi kazanan
adayın hakkının değil, onu seçen halkın da iradesinin gasp
edilmesine neden olmuştur.
Seçimler sonrasında iktidar partisi sözcüleri ve yandaş
kesimleri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimlerini şaibeli hale getirmek için tarihte eşine az rastlanır bir karalama operasyonu başlatılmıştır. Bu süreç boyunca İstanbullu seçmenler ve seçim kurulu üyeleri adeta
organize suç şüphelisi muamelesine uğramıştır. Her defasında akla hayale gelmeyecek iddialarla kamuoyu oyalanırken, tıpkı seçim öncesinde olduğu gibi, devletin tüm
imkânları bu tutarsız iddiaları haklı çıkarmak için seferber
edilmiştir. Anayasa ve yasayla devletin koruması altında
olan kişisel verilerin bile AKP örgütlerince kamuoyuna
açıklanması, partileşmiş bir devlet bürokrasisinin yurttaşlar ve demokrasi açısından ne denli korkunç sonuçlar
yaratacağını göstermiştir.
Yüksek Seçim Kurulu, daha önceki tüm içtihatlarını yok
sayarak, iktidar partisi istiyor diye, somut bir delil ve sandık şerhi olmaksızın İstanbul’daki tüm geçersiz oyları ve
bazı ilçelerde kullanılan tüm oyları yeniden saydırmıştır.
Birleştirme tutanağı hazırlanmış olmasına rağmen, yeniden sayımlar gerekçe gösterilerek, İstanbul’un seçilmiş
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na mazbatası haftalarca verilmemiş, İstanbul halkı hizmet alımından mahrum edilmiştir.
Yaşanan tüm bu sürecin sonunda 6 Mayıs 2019 tarihin-
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de toplanan Yüksek Seçim Kurulu, yedek üyelerinde
katılımıyla yaptığı oylamada, 4’e karşı 7 oyla, İstanbul
Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptal edilmesine karar
vermiştir. 15 gün sonra yayınlanan gerekçeli karara göre
seçimler, “bazı seçim kurulu üyelerinin kamu görevlisi olmaması” ve “bazı sandıklardaki oy sayım çetelelerindeki
imzaların eksikliği” nedenleriyle iptal edilmiştir. İktidar
partisinin seçimleri itibarsızlaştırmak için ileri sürdüğü
“oy çalma” iddialarının tümüyle asılsız olduğunun teyit
edildiği gerekçeli kararın içeriği, halkın sandığa yansıyan
iradesinin hukuki değil siyasi nedenlerle iptal edildiğinin
delili niteliğindedir. Seçimleri iptal eden kararın altına
imza atarak, İstanbul halkının iradesini gasp eden, siyasal
iktidarın isteklerini halkın tercihinden üstün gören Yüksek Seçim Kurulu üyelerini asla unutmayacağız. Yüksek
Seçim Kurulu bu kararla birlikte, hem kendi meşruiyetini
hem de bugüne kadar yürüttüğü seçimlerin sonuçlarının
güvenilirliğini ortadan kaldırmıştır.
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde yaşananlar, demokrasi
tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Devletin olanaklarını kullanarak seçmenleri baskı altına alanlar, propaganda sürecini eşitler arası bir yarış olmaktan çıkaranlar, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını yok sayanlar,
hukuku kendi keyiflerince işletenler ve nihayetinde halkın
iradesini elinden alanlar demokrasiye karşı büyük bir suç
işlemiştir.
Bizler bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları
olarak, halkın hukuka olan güveninin derinden sarsıldığı,
insan hakları ihlallerinin birbirini izlediği, bir insanlık suçu
olan işkence ve kötü muamelenin yaygınlaştığı ve demokrasinin büyük bir yara aldığı bu süreçte demokrasiyi ve
hukukun üstünlüğünü koruma doğrultusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Siyasi iktidarın ve devletin farklı organları içerisindeki siyasallaşmış odakların
demokrasiyi ve hukuku yok sayan girişimleri karşısında,
demokrasiye ve hukuka her zamankinden daha güçlü
biçimde sahip çıkacağız! Bu ülke halkından ve mücadele
geleneğinden umudumuzu asla kesmeyeceğiz.
23 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilecek seçimlerde
tüm halkımızı oy kullanmaya, sandıklara ve demokrasiye
sahip çıkmaya çağırıyoruz! Yaşasın TMMOB, Yaşasın Demokrasi Mücadelemiz!
TMMOB DANIŞMA KURULU

TMMOB’den

DEVRİMCİ YAZAR VE OZANLAR ANILDI
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından 30 Mayıs 2019 tarihinde Devrimci Yazar ve Ozanlar, İMO
Teoman Öztürk Toplantı salonunda yapılan etkinlikle anıldı.
Şükrü Erbaş, Abdullah Ataşçı ve Oğuz Türkyılmaz’ın
konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz bir açılış konuşması yaptı.
Etkinlikte; Tiyatro 1112 Garaj “15. Yıl Kıraathanesi” oyunuyla özel gösterim sergiledi. Sonrasında TMMOB eski
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı moderatörlüğünde konuşmacılar sunumlarını yaptılar.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın açılış konuşması şöyle:
“Devrimci Yazar ve Ozanlarımızı Anma etkinlikleri
1990’lı yıllara uzanan bir geçmişe dayanıyor.
İlkini benim Makina Mühendisleri Odası Genel Sekreteri
olarak görev yaptığım 1998 yılında, Makina Mühendisleri,
Elektrik Mühendisleri ve Mimarlar Odamızın Ankara Şubelerinin ortak etkinliği olarak gerçekleştirmiştik.
3 Haziran 1963’te yitirdiğimiz Nazım Hikmet, 2 Haziran 1970’te yitirdiğimiz Orhan Kemal ve 2 Haziran
1991 tarihinde sonsuzluğa uğurladığımız Ahmet Arif’in
şahsında, devrimci yazar ve ozanlarımıza sahip çıkmak,
onların temsil ettikleri fikirleri yaşatmak için böyle bir
etkinlik yapmıştık. Daha sonraki yıllarda benzer etkinlikler odalarımız ve İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla devam ettirildi. Hepinizin bildiği gibi bu üç isim
verdikleri eserlerle sadece edebiyatımıza katkı vermekle
kalmadılar, Türkiye’de 1960’lı yıllardan itibaren gelişen
toplumsal mücadeleye de büyük bir ilham kaynağı oldular. Onların toplumcu çizgisi, onların romanları, tiyatro
eserleri, şiirleri ülkemizdeki devrimcilerin, sosyalistlerin,
yurtseverlerin geniş halk kesimleriyle doğrudan bağ kurmasında önemli bir rol oynadı. Bizler gidemediğimiz coğrafyaları, görmediğimiz insanları, yaşamadığımız hayatları
onların aracılığıyla tanıdık. Dünyamızın ve fikirlerimizin
şekillenmesinde devrimci yazar ve ozanlarımızın katkısı
büyüktür. Bizim bu etkinliklerle yapmaya çalıştığımız şey
bir yandan onların edebi ve toplumsal yönlerini yeni kuşaklara hatırlatmak, diğer yandan da onlara olan minnet
borcumuzu ödemektir aslında. Çünkü her üç isim de savundukları fikirler yüzünden çok zor koşullarda yaşamak

zorunda kalmışlar, ömürlerinin belirli kısımlarını cezaevlerinde geçirmişler.
Bizler biliyoruz ki Türkiye’de emekten yana, toplumdan
yana, doğrudan yana olmak büyük bedeller ödemeyi gerektirebiliyor. Özgürlük yerine esaretin, barışın yerine
savaşın, sevginin yerine korku ve şiddetin, bilimsel düşüncenin yerine gericiliğin egemen olduğu bir ülkede yaşıyoruz. İnsanlık dışı çalışma koşullarına karşı çıkmak, insanca bir yaşam ve özgür bir gelecek istemek, güvenceli
istihdamı, sosyal refahı, doğal-kültürel çevre ve varlıkların
korunmasını savunmak neredeyse suç sayılıyor günümüz
Türkiye’sinde. Basın dahil her türlü muhalif düşünce ve
örgütlenmenin baskı ile sindirilmeye çalışıldığı, bir arada
yaşam isteminin, laikliğin, seçme seçilme hakkı dahil temel hak ve özgürlüklerin sistemli bir şekilde tehdit edildiği, yargının tamamen siyasallaşarak siyasi iktidarın bir
şiddet aracına dönüştüğü karanlık günlerden geçiyoruz.
Susan, itiraz etmeyen korkuyla yaşayan bir toplum yaratmak istiyorlar. Ama herkes şunu da bilsin ki, bizler
asla susmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, İtiraz
etmeye, mücadeleye etmeye devam edeceğiz. Emek,
barış, kardeşlik ve özgürlük günlerini mutlaka kuracağız.
Hayatını emek için, toplum için, hakikat için bedeller
ödeyerek harcamış isimlerin hatırasını da daima yaşatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi yeniden saygıyla
selamlıyorum.
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Günce


Mayıs
2019
Günce

1 Mayıs Çarşamba
Emeğin birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs,
bütün yurtta coşkulu ve kitlesel biçimde kutlandı.

3 Mayıs Cuma
Eskişehir Şube Mesleğe Hoş Geldin Buluşmasına Oda
Başkanı Yunus Yener katıldı.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener bir basın açıklaması yaparak, 4-10 Mayıs tarihleri arasındaki İş Sağlığı ve
Güvenliği Haftası dolayısıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği ile
ilgili bazı gerçeklikleri kamuoyunun bilgisine sundu.

11 Mayıs Cumartesi

Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde yapıldı.
13 Mayıs Pazartesi
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Soma faciasının yıldönümünde
yaşamını yitiren maden emekçilerini anmak ve iş cinayetlerine
dikkat çekmek için kent merkezlerinde kitlesel basın açıklamaları düzenledi.

7 Mayıs Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

14 Mayıs Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Sonuç Bildirisi yayımlandı.
17 Mayıs Cuma
Türkiye’nin Enerji Görünümü 2019 başlıklı panel İstanbul
Şube'de gerçekleştirildi. Etkinlikte, MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Endüstri Mühendisi Oğuz Türkyılmaz ve MMO
Enerji Çalışma Grubu Üyesi Makina Mühendisi Orhan Aytaç
sunumlar yaptı.
Sanayinin sorunları bülteninin 49’uncusu yayımlandı.
Oda ve Şube Müdürleri ortak toplantısı, Oda Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri
tekin, Oda Yönetim kurulu Üyesi Haydar Şahin, Oda Müdürü
Arife Kurtoğlu ile Oda Teknik Görevlileri Evren Sağ, Bülent
Göksülük, Derya Baran, Aslı Çağlayan Turan, H. Cem Şavur ve
Meltem Özdemir katıldı.

9 Mayıs Perşembe
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın’ı ziyaret etti.

22 Mayıs Çarşamba
Sağlık Tesislerinde Yangın Güvenliği Çalıştayı'na Oda Yönetim Kurulu üyesi Harun Erpolat katıldı.

10 Mayıs Cuma
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Şahin, Çankaya Belediye Başkanı Alper
Taşdelen'i ziyaret etti.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti.
"TMMOB Sanayi Kongresi 2019'a giderken; 1930 Sanayi
Kongresi bir Hesaplaşma mı?" başlıklı söyleşi Dr. Serdar
Şahinkaya'nın katılımı ile Oda Suat Sezai Gürü Salonunda
gerçekleştirildi.
TMMOB Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu, 4. Toplantısını
Oda Merkezi'nde gerçekleştirdi.

25 Mayıs Cumartesi
TMMOB 45. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı İstanbul
Perpa Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
28 Mayıs Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

4 Mayıs Cumartesi
Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizin Bursa'da gerçekleştirilen açılışa Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Yıldırım, MİEM Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Soğancı, Antalya Şube Başkanı
Ayşe Hamamcıoğlu, Edirne Şube Başkanı Aziz Avukatoğlu,
Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk, İzmir Şube Başkanı
Yüksel Yaşartekin, Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi ve
Trabzon Şube Başkanı Fulya Bankoğlu katıldı.
Merkez Öğrenci Üye Komisyonu 47. Dönem 4.Toplantısı Oda Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Oda
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk ile Oda Teknik
Görevlileri H. Cem Şavur ve Meltem Özdemir katıldı.
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30 Mayıs Perşembe
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günay Anlaş ve
Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Kunt Atalık'ı ziyaret etti.
Tesisat Mühendisliği Dergisi Yuvarlak Masa Söyleşisine Oda
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.
Oda Muhasebe 2019 yılı 1. Dönem Denetlemesi 29-30
Mayıs'ta gerçekleştirildi.

ETKİNLİK TAKVİMİ
47. Dönemde düzenlenecek olan etkinlik programına
www.mmo.org.tr/etkinlikler adresinden ulaşabilirsiniz

ETKİNLİĞİN ADI

TARİH

SEKRETERYA

ETKİNLİK YERİ

Asansör Sempozyumu*

18-20 Ekim 2018

İzmir Şube

İzmir

Öğrenci Üye Kurultayı*

9 Mart 2019

Oda Merkezi

Ankara

Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi*

17-20 Nisan 2019

İzmir Şube

İzmir

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

20-21 Eylül 2019

Mersin Şube

Mersin

Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi

26-28 Eylül 2019

Denizli Şube

Denizli

Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı

11-12 Ekim 2019

Eskişehir Şube

Eskişehir

Enerji Verimliliği Kongresi

18 -19 Ekim 2019

Kocaeli Şube

Kocaeli

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

23-26 Ekim 2019

Adana Şube

Adana

Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi

15-16 Kasım 2019

Ankara Şube

Ankara

5-7 Aralık 2019

Adana Şube

Adana

13-14 Aralık 2019

Oda Merkezi

Ankara

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

TMMOB Sanayi Kongresi

* Gerçekleştirilen etkinliklerimiz

TEOMAN ÖZTÜRK’Ü ANIYORUZ

“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.”

TMMOB’nin unutulmaz Başkanı

Te o m a n Ö Z T Ü R K ’ ü
ölümünün 25. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

