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Sunuş

YENİ YILDA DEMOKRASİYİ, ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZÜ VE
MESLEK ALANLARIMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bıraktık.
Odamız 2019 yılında tüm zorluklara karşın mesleki-toplumsal çalışmalarını sürdürmüştür.
Oda Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımızda katkısı
bulunan örgütlü aktif üyelerimiz, onur, denetleme, danışma, şube yönetim ve temsilcilik yürütme kurullarımız,
komisyonlarımız, işyeri temsilcilerimiz, teknik görevlilerimiz ve bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.
Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve örgütlülüğümüz için; Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, kamucu planlama, sanayileşme, kalkınma politikaları için
mücadelemiz 2020 yılında da sürecektir.

Bu çalışma döneminin merkezi kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerini Aralık ayında tamamladık.
I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi/XII. Endüstri
ve İşletme Mühendisliği Kurultayı 5-7 Aralık’ta Adana’da
yapıldı. Etkinliklerimizin finali olan TMMOB Sanayi Kongresi 2019 ise 13-14 Aralık’ta Ankara’da yapıldı ve Sonuç
Bildirisi kamuoyuna sunuldu.
Şubelerimizin her yıl düzenlediği geleneksel geceler de
tamamlandı. Bu vesileyle Odamızı bugünlere taşıyanlar
ve meslekte geçirdikleri onlarca yıl anısına onurluklarını
alan bütün büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı bir kez daha kutluyoruz.
47. çalışma dönemimizin dördüncü Oda Danışma Kurulu
toplantısını geçen ay 15 Aralık’ta, ülke gündemi ve OdaTMMOB çalışmaları üzerine görüşme gündemi ile yaptık.
Asansör Kontrol Merkezi’nin TÜRKAK tarafından yapılan Re-Akreditasyon Denetimi Aralık ayında yapılarak
tamamlandı.
Bildiğimiz üzere Şubelerimizin Genel Kurulları 8-9 Şubat
2020 tarihlerinde yapılacak. Yeni dönemde görev yapacak yönetim kurullarının oluşumu için yürütülen çalışmaların Odamızın birliğini ve yurtsever, halkçı toplumcu
çizgisini güçlendirecek şekilde yapılmasını diliyoruz.
Bu vesileyle, görevden ayrılacak arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Oda’ya katkılarının devam etmesini ve iktidar
baskılarının yoğunlaştığı bu güç dönemde görev almak
için aday olacak tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.
Oda Yönetim Kurulu olarak, Odamız ve TMMOB’yi birlik içinde koruyarak geleceğe taşıma sorumluluğu ile bütün örgütümüzün yeni yılını kutluyor; 2020 yılının üreten,
kalkınan, hakça bölüşen, barış ve kardeşlik içindeki bir
Türkiye özlemimize yaklaştıran bir yıl olması ve esenlik
dilekleriyle saygılar sunuyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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GELENEKSEL GECELER DÜZENLENDİ
Şubelerimiz tarafından düzenlenen ve her yıl meslekte 25, 40, 50, 60 ve 70. yılını dolduran mühendisleri
plaketlerinin verildiği geleneksel geceler Aralık 2019 ayı içinde İzmir, Denizli, Eskişehir, Ankara, Bursa,
Diyarbakır, Antalya, Mersin ve Gaziantep’de düzenlendi.

İZMİR ŞUBE GELENEKSEL GECESİ

DENİZLİ ŞUBE GELENEKSEL GECESİ

İzmir Şubemiz, Odamızın 65. kuruluş yıldönümü gecesini
7 Aralık 2019 tarihinde Kuşadası Sealight Resort Hotel’de
gerçekleştirdi. Geceye Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener de katıldı.

Odamızın 65’inci, Denizli Şubemizin 25’inci kuruluş yılını
kutladığımız Şube Geleneksel Gecesi 7 Aralık 2019 tarihinde Colossae Thermal Hotel’de gerçekleştirildi. Geceye Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili A. Selçuk Soylu
da katıldı.

Kuşadası Sealight Resort Hotel’de gerçekleşen
geleneksel kuruluş yıl dönümü gecemize yaklaşık 400 kişi
katıldı. Gecenin açılış konuşmasını Şube Başkanı Yüksel
Yaşartekin yaptı. Yaşartekin’in ardından söz alan Oda
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Odamızın, 65
yıllık süreçte kamusal sorumlulukla yürüttüğü mesleki
denetim, periyodik kontrol ve diğer mesleki etkinlikler
ile kamuoyunda saygın bir konuma ulaştığını ifade ederek,
“Odamız, TMMOB’nin en büyük Odası haline gelmiştir.
Ulaştığımız Oda yapısı ve mesleki hizmet düzeyinden
dolayı bütün emeği geçenler olarak gurur duyabiliriz” dedi.
Yener, mühendislerin yaşadıkları sorunlara da değinerek,
“Geçmişte ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinin asli
gücü olan mühendisler olarak bugün sanayisizleşme
sürecinin, özelleştirmelerin, kamu kaynak ve varlıklarının
talanının, fason-taşeron üretimin, güvencesiz çalışma
koşullarının, eğitimdeki nitelik aşınmasının ve işsizliğin
getirdiği olumsuz sonuçlarla karşı karşıyayız. Bedeli
çalışanlara, emeğiyle geçinenlere, emeklilere ödetilmek
istenen siyasi ve ekonomik politikalarla karşı karşıyayız”
şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından, meslekte
50., 40. ve 25. yıllarını dolduran Şube üyelerine onur
plaketleri takdim edildi.

Şube Geleneksel Gecesinde meslek hayatlarında 50, 40
ve 25. yılını dolduran üyelere plaket ve onur belgeleri
takdim edildi. Geleneksel Gece, Şube Başkanı Prof.Dr.
Harun Kemal Öztürk’ün açılış konuşmaları ile başladı.
Öztürk’ün konuşmasının ardından Oda Yönetim Kurulu
Başkan Vekili A. Selçuk Soylu söz alarak katılımcılara ‘hoş
geldiniz’ dedi.
Çok sayıda üyenin katıldığı gecede açılış konuşmalarının
ardından mesleklerinde 25, 40 ve 50 yıllarını dolduran
üyelerimize günün anısına plaket takdim töreni yapıldı

ESKİŞEHİR ŞUBE GELENEKSEL GECESİ
Eskişehir Şubemizin Geleneksel Gecesi 7 Aralık 2019 tarihinde The Garden‘da düzenlendi. Geceye Oda Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bedri Tekin de katıldı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Organize Sanayi Bölgesi Müdrülüğü Başkanı Nadir Küpeli, bölüm başkanları ve öğretim üyelerinin, MMO denetleme ve onur
kuruları, Şube ve temsilciliklerin yöneticilerin katıldığı
gecenin açılış konuşmasını Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk ve Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
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Bedri Tekin yaptı. Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Bedri Tekin’in konuşmasında “Sanayisizleşmeye, rant
politikalarına, kamu idari yapısındaki otoriter ve laikliği
dışlayan dönüşümlere karşı çıkmaya; kamu mülkiyeti,
kamu işletmeciliği, kamusal hizmet, kamusal denetim ve
TMMOB’nin özerk, demokratik yapısının korunmasından yana tutumumuzu devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim Kurulumuz adına belirtmek istiyorum. Aranızda geride bıraktığımız 65 yıllık tarihe tanıklık
eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman
ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte 25. yıl,
40. yıl, 50. yıl onurluğunu alacaklar var. Bütün büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı yürekten
kutluyor, alkışlıyorum.

Açılış konuşmasını MMO Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender’in yaptığı gecede, Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da birer konuşma yaptılar.
Konuşmaların ardından, meslekte 70, 60, 50, 40 ve 25
yılını dolduran MMO Ankara Şubesi üyelerinin plaketleri
sahiplerine takdim edildi.
Gece sonunda kuruluş yıldönümü pastası kesilerek, toplu
fotoğraf çekimi yapıldı.

DİYARBAKIR ŞUBE PLAKET TÖRENİ

Bu anlamlı gece dolayısıyla daha güçlü bir Oda, daha güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen,
barış, huzur ve refah içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde
hepimize başarılar diliyor, saygılar, sevgiler sunuyorum.”
dedi.
Ayrıca yıllarca Makina Mühendisleri Odası Eskişehir
Şubesi’nde Şube Müdürü olarak görev yapan ve emekli
olan Levent Güler’e de hizmetlerinden dolayı daha önce
başkanlık yapmış olan 4 başkan ile birlikte teşekkür plaketi verilirken eşine de çiçek verildi.

ANKARA ŞUBE GELENEKSEL GECESİ
Ankara Şubemiz MMO’nun kuruluşunun 65. yıldönümünde, mesleğinde 25, 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran
mühendisleri plaketlerle onurlandırdı.
20 Aralık 2019 tarihinde Wonders’de düzenlenen geleneksel geceye; Ankara`da bulunan üniversitelerin mühendislik bölümü başkanı ve öğretim üyeleri, Oda ve
Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme ve Onur
Kurulu üyeleri, MMO üyesi mühendisler, şube çalışanları
ve konuklar katıldı.
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Diyarbakır Şube, Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Abdullah Selçuk Soylu, Şube ve Temsilcilik yöneticileri,
Danışma kurulu üyeleri, kamu ve özel sektörde çalışan
üyeler ve şube çalışanlarının katılımıyla 21 Aralık 2019
Cumartesi günü Şube binasında plaket töreni düzenledi.
Törende, Odamıza ve mesleğimize emek veren, meslekte 25. 30. 40. ve 50. yılını dolduran üyelere onur yılı
plaketleri ve Şubede uzun yıllar emeği geçen çalışanlara
20. ve 30. yıl plaketleri verildi.
Plaket takdiminin ardından etkinlik verilen kokteyl ile
sohbet eşliğinde verimli ve keyifli bir şekilde son buldu.

Haber

giler sunuyorum.” Konuşmaların ardından, meslekte 50,
40 ve 25 yılını dolduran makina ve endüstri mühendislerinin onur plaketleri sunuldu.

GAZİANTEP ŞUBE GELENEKSEL GECESİ

BURSA ŞUBE GELENEKSEL GECESİ
Bursa Şube, Oda’nın 65. Kuruluş Yıldönümü etkinliğini
21 Aralık Cumartesi günü Podyum Davet’te düzenledi.
Etkinliğe Oda Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bedri Tekin
de katıldı.
Geleneksel gecede meslekte 50, 40 ve 25. yılını dolduran
MMO Bursa Şube Üyeleri onur plaketi ile ödüllendirildi.
“Makina Mühendisleri Odası Kuruluş Yıldönümü Etkinliğimize hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan
MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, Bugün TMMOB’nin en büyük Odası haline gelen
MMO, ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarından
yana bir meslek kuruluşu olarak, yurtsever bir çerçevede, çözümler öneren bir yaklaşımla, bütün birikimlerini,
ülkemizin sanayileşmesi ve demokratikleşmesinden yana
bir çalışma anlayışı içerisinde seferber etmektedir” ifadelerini kullandı.
Geceye katılan Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri
Tekin de konuşma yaptı. “TMMOB’ye bağlı Odalarımız
mesleği, mesleki gereklilikleri, meslek onurunu ve itibarını korumakla sorumludur ve bunlar yasamızla da verilmiş görevlerdir. Fakat ne yazık ki etkinlik alanlarımız,
Oda/Üye ilişkisi, mesleki denetim ve kamu tüzel kişiliği
yapımız bugün saldırı altındadır. Odalarımız ve TMMOB,
Anayasa ve kuruluş yasamıza aykırı olarak, kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışılmaktadır” ifadelerini
kıllanan Tekin, konuşmasına şöyle devam etti: “Aranızda geride bıraktığımız 65 yıllık tarihe tanıklık eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman ayırarak
Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte 25. yıl, 40. yıl,
50. yıl onurluğunu alacaklar var. Bütün büyüklerimizi ve
meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı yürekten kutluyor, alkışlıyorum. Bu anlamlı gece dolayısıyla daha güçlü
bir Oda, daha güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen,
hakça bölüşen, barış, huzur ve refah içindeki bir Türkiye
yürüyüşümüzde hepimize başarılar diliyor, saygılar, sev-

Gaziantep Şube Geleneksel Gecesi, 27 Aralık 2019 tarihinde Teymur Continental Hotel’de gerçekleştirildi. Geceye Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.

MERSİN ŞUBE GELENEKSEL GECESİ
6 Aralık 2019 tarihinde Marehan Convention Center’da
düzenlenen Mersin Şube Geleneksel Gecesinde Odamızın Kuruluşunun 65.yıldönümünü üyelerimizle birlikte
kutlandı.
Gecede, Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Akar Tülücü, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Kızıltan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gecenin anlam ve önemini ifade eden konuşmalarını
yaptılar.
Meslekte 25.,40. ve 50. yılını dolduran üyelere plaketleri
takdim edildi.
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GEBZE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PANELİ
Kocaeli Şube Gebze İlçe Temsilciliği tarafından İş Sağlığı ve İş Güvenliği konulu panel 21 Aralık 2019 tarihinde
gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin katıldı.
GTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve Gebze İlçe
Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Sinan Yücel'in
açılış konuşması ile başlayan panelde; İSİG Meclisi Genel
Koordinatörü Murat Çakır; İşçi Sağlığı, İş Güvenliği
Mücadelesi Gebze Havzası, Oda Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Bedri Tekin;
Risk Değerlendirmesinde Doğrular ve Yanlışlar, İş Sağlığı
Güvenliği Müfettişleri Derneği Başkanı, Baş İş Müfettişi
Mehmet Tekellioğlu;
Müfettiş gözüyle İşyeri İSG
Denetimi, Avukat, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Hüseyin
Numan Bilir, Endüstri Mühendisi, B Sınıfı İş Güvenliği
Uzmanı Kamil Kılıç; Örnek İş Kazalarının Hukukçular

ve Uzmanlar Tarafından Değerlendirilmesi başlıklı
konuşmaları ile sunum gerçekleştirdiler.

PERİYODİK KONTROL TEMEL EĞİTİMİNE YÖNELİK
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
İş ekipmanlarının periyodik kontrolünü yapmaya yetkili
kişilere yönelik düzenlenen temel eğitime ilişkin Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde
değerlendirme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
24 Aralık 2019 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma
ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığında gerçekleştirilen
toplantıya, Bakanlık personeli ve eğitim düzenleyen diğer
kurum/kuruluşların yanı sıra Odamız adına Oda Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin ile Teknik Görevliler
Bülent Göksülük ve N.Egemen Yılmaz katıldı.

AKM, TÜRKAK DENETİMİ TAMAMLANDI
Asansör Kontrol Merkezi’nin TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen Re-Akreditasyon Denetimi tamamlandı.
Odamızın akredite muayene kuruluşu Asansör Kontrol
Merkezinin TÜRKAK tarafından yapılan TS EN ISO/IEC
17020 standardına göre re-akreditasyon denetimi 0227.12.2019 tarihleri arasında Ankara, Bursa, Eskişehir,
İstanbul, İzmir, Kayseri, Mersin, Samsun, Trabzon ve
Zonguldak Şubelerimizde gerçekleştirildi.
AB-0130-M numaralı akreditasyon sertifikamızın
kapsamına yeni alanların da eklendiği söz konusu
denetimlerde Asansör Periyodik Kontrolleri, Kaldırma ve
İletme Makineleri Periyodik Kontrolleri, Basınçlı Kaplar
ve Kazanlar Periyodik Kontrolleri, Tahribatsız Muayene,
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Doğalgaz İç Tesisat, Bacalar ve Yangından Korunma
Sistemleri alanlarında saha ve ofis denetimleri yapıldı.

Haber

SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ-55:
KRİZ SIĞ AMA İŞSİZLİK TAHRİBATI BÜYÜK
Odamızın her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 55.’sini
2019 krizinin sığ olmasına karşın yarattığı büyük işsizliğe ve sonrasında başlayan cılız büyümenin sürdürülemezliği
konusuna ayırdı.
TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF,
Bankalar Birliği verileri kullanılarak yapılan analizde, 2019
krizi önceki krizlerle karşılaştırıldı ve sığ bir kriz olmakla
beraber son bir yılda yaşanan işsizliğin, krizin en ağır
tahribatı olduğuna ve gelecekte özellikle yükseköğrenim
diplomalıların işsizliğinin artacağına dikkat çekildi.
MMO analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:
- Bir dizi kırılganlıkla birkaç yıldır sendelemekte olan
Türkiye ekonomisi, 2018 ortalarında sert bir döviz artışı
ile ivmelenen kriz tüneline girdi ve bu durum 3 mevsimlik
bir daralmayı yaşattıktan sonra dördüncü çeyrekte
daralma durdu ve cılız da olsa bir büyüme belirtisi
başladı. Bunun 2019 son çeyreğinde sürdüğü ve yılın
tamamının yüzde 0-0,5 aralığında bir GSYH performansı
ile tamamlanacağı söylenebilir.
- Krizin sığ ve kısa sürmesinde AKP rejiminin Hazine
kaynaklarını seferber etmesi ve bütçe açığında, kamu
borç stokunu büyütmede beis görmemesi etkili oldu
denilebilir. Bütçede bir yılda milli gelirin yüzde 1’inden
yüzde 2,5’una çıkarılacak kadar açık verdirildi. Küçülmeyi
sonlandırmak için TL faizleri zorlanarak yüzde 12’lere
kadar indirildi ve zarara uğramaları pahasına, kamu
bankalarına kredi musluklarını açmaları emredilirken
özel ve yabancı bankalara da bu yönde baskılar yapıldı.
Enflasyonun yüzde 12 olması gerçeğine rağmen yüzde
12’ye indirilen gösterge faizi, yeni bir indirime alan
bırakmadı. Yine de bu kredi faizi ile tüketici kredisi
kullanımının teşviki ve buradan iç tüketim ile bir canlanma
realize edilmeye çalışılıyor.
- Ne var ki, bu yöneliş, yatırımları pek uyarmazken
işsiz sayısı 4,6 milyona ve işsizlik oranı yüzde 14’e
ulaşmış ülkede, işsizliği de yakın zamanda geriletecek
gibi görünmüyor. İnşaatla artan istihdam inşaatın krizi
ile büyük bir işsizlik yaratmış görünüyor. Öte yandan,
işsizlerin yüzde 28’inin yüksek öğrenim diplomalı olması
bir başka ürpertici gerçek.
- AKP rejimi, siyaseten ekonomik krizin neden olduğu
yerel seçimlerdeki oy kayıplarının ileride de sürmemesi
için bir an önce büyüme ivmesi yakalama telaşında.
Hazine kaynaklarını zorlayarak ve faizleri düşürüp kredi

musluklarını açtırarark 2017’dekine benzer hormonal bir
büyüme peşinde olan AKP’yi kısıtlayan başka etkenlerin
başında batık krediler geliyor. Özel ve yabancı bankalar
batık kredilerin 151 milyar TL’ye ulaşması nedeniyle yeni
kredi açmakta istekli değiller. Batık kredilerdeki payları
ile hanehalkı yüzde 15, inşaat ve emlak yüzde 22, ticaret
yüzde 20, enerji yüzde 9 payla öne çıkıyor.
- Büyümesi dış kaynak girişine bağlı olan ekonomi için
dışarıdan henüz kaynak akmıyor. Rejim, döviz kurunu bazı
arka kapı oyunları ile Katar ve Çin Merkez Bankalarının
işbirliği ile rezervlerini dingin tutmuş göstererek kontrole
çalışıyor ama gerçek dış kaynak girişi olmadıkça bunu
sürdürebilmesi kolay değil. Zorlama büyüme, cari açığı
ve dövize yeni hücumu getirebilir. Bu da cılız bir büyüme
eğiliminin çok kısa sürede yeni bir krize dönme ihtimali
demek. Büyümeyi kısıtlayan bir başka etmen de Hazine
barutunun kısıtlılığı. 2019’da daha çok Merkez Bankası
gelirleri ile durumu kurtarmaya çalışan Hazine 2020’de
yüksek iç borç geri ödeme takviminin baskısı altında
bunalacak.
- Yatırımların canlandırılması ve tüketimin artması ile
iyileşmeye başlayacak bir ekonomi için AKP rejiminin
dışarıda ve içeride güven tesis edememesi en büyük
sorun. Güvensizlik, ekonomik kırılganlıklar kadar AKP
rejiminin hukuk, demokrasi, insan hakları konularındaki
kırıklarla dolu karnesinden ve bunun hem iç siyaset
hem dış siyasette üst üste yeni sorunlar yaratmasından
kaynaklanıyor. İç ve dış ekonomik aktörler, her geçen
gün biraz daha ekonomiden çok, siyasette dönüşüm
beklentisi içine giriyorlar.
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ODA BAŞKANI YUNUS YENER’İN ODA ÜYELERİNE YENİ YIL MESAJI

Sayın Üyemiz,
Bildiğimiz üzere 2019 yılında ülkemizde birçok olumsuz
gelişme yaşandı. Eskiden yaşadığımız yeni bir yıla girme
s evincini artık toplum olarak yaşayamıyoruz çünkü yaşamımızı ve geleceğimizi etkileyen bir dizi önemli sorun
var. Ülkemiz, halkımız ve mesleğimiz mühendislik bugün
birçok güçlükle karşı karşıya.
C umhuriyet, laiklik, demokrasi, hukukun üstünlüğü sürekli çiğnenmekte; kamusal kaynak ve varlıklar talan ediliyor. Meslek alanlarımız ve meslek örgütlerimize yönelik
saldırılar sürüyor. Ülkemizde gerilim ve antidemokratik
bir atmosfer hakim olmuştur. Laik sosyal hukuk devleti,
demokrasi, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ile basın,
ifade, örgütlenme hak ve özgürlükleri fiilen ortadan kaldırılmış durumdadır.
Gündemden hiç düşmeyen iş cinayetleri ile çocuklara ve
k adınlara yönelik taciz, tecavüz, cinayetler ve istismarı
meşrulaştıran yaklaşımlar arttı.
Eğitimde ve kamusal yaşamda bilim, teknik, aydınlanma
ve laiklik değerlerinden uzaklaşıldı, gericilik hâkim oldu.
Geçim sıkıntısı, enflasyon, işsizlik, yoksulluk, dış borçlar
v e merkezi yönetim bütçe açığı her geçen ay daha da
arttı. Ekonomimiz küçülme, durgunluk ve kriz içinde.
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Meslektaşlarımız düşük ücret, yoksullaşma, işsizlik, mesl ek dışı alanlarda çalışma zorunluluğu ile yüz yüze kalıyor. Meslek alanlarımız, mesleki denetim yetkilerimiz ve
kamu kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşu konumumuz zayıflatılmaya, mühendislik itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır.
Bütün olumsuzluklara karşın Odamız mesleki çalışmalarını direnç ve kararlılıkla sürdürmektedir. Oda Yönetim
K urulu olarak, çalışmalarımıza katkıda bulunan bütün
üyelerimize teşekkür ediyoruz.
Bu vesileyle önümüzdeki zor dönemde Odamızı sahiplenme ve katkılarınızın artarak devamını diliyor, varsa aidat borcunuzu ödemenizi rica ve teşekkür ediyoruz.
Oda Yönetim Kurulu olarak, Odamız ve TMMOB’yi birlik içinde koruyarak geleceğe taşıma sorumluluğu ile yeni
yılınızı kutluyor;
2020 yılının üreten, kalkınan, hakça bölüşen, barış ve kardeşlik içindeki bir Türkiye özlemimize yaklaştıran bir yıl
olması ve esenlik dilekleriyle saygılar sunuyoruz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Etkinlik

ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ve XII.
ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
Odamız adına Adana Şube sekreteryalığında düzenlenen, I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve
XII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde 5-7 Aralık 2019
tarihlerinde gerçekleştirildi.
Ana teması “Akıllı Endüstriler ve Endüstri-İşletme Mühendisliğinin Geleceği” olarak belirlenen ve üç gün süren
kurultayın açılış konuşmaları, Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir Kavi, Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu Başkanı Tülay Yener ve
Oda Başkanı Yunus Yener tarafından yapıldı.

Oda Başkanı Yunus Yener açılış konferansı
sunumunda şöyle konuştu:
“İnsanoğlunun kendisi ve kaderiyle ilgilenmek, bütün
teknik çabaların ana amacı olmalı. Çizelgelerinizin ve
denklemlerinizin arasında bunu asla unutmayın.”
Albert Einstein
Akıllı Endüstriler ve Endüstri-İşletme Mühendisliğinin
Geleceği ana temalı kongre ve kurultayımıza ben de hoş
geldiniz diyor, Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
Bana verilen konu Teknoloji ve Mühendisler olduğu için
teknoloji ile başlayacağım.
Teknoloji nedir?
En basit tanımla teknolojinin, insanlığın toplumsal gereksinimlerini karşılamaya yönelik ve insan ile doğa arasında
kurulan emek süreci ilişkisi temelinde yardımcı alet ve
araçların tasarlanması, yapılması-üretilmesi için gerekli
bilgi, yetenek ve donanım bütünlüğü olduğunu söyleyebiliriz.
Bir insan etkinliği olarak teknoloji, tarihte bilim ve mühendislikten önce ortaya çıkmıştır. Teknolojinin, bilimin
uygulamacı yönü olduğu şeklinde görüşler de vardır.
Mühendislik ise teknoloji gibi kökeni önceki çağlara uzanmakla birlikte sanayi devrimiyle birlikte bilimsel bir disiplin olarak gelişmiştir. Tasarlayan, planlayan, “makina
yapan”, üreten, çözümleyen, hesaplayan, onaran, denetleyen, verim artıran mühendis, bilimin bilimteke dönüşümünün de işareti olmuştur.
Tabii bu gelişme belirli alanlarla sınırlı veya tek yanlı olmamış; yetkin bir örneğini Leonardo da Vinci’de gördüğümüz üzere Rönesans’tan bu yana sanat, bilim ve mühendislik bir araya gelmiş ve bütünleşmiştir.

Mühendislik, pratik ve kuramsal teknik bilgi alanlarının
birleşimiyle ilgilidir. Pratik nosyonu, kuramda olmayanı
ya da kuramla bütünleştirilmesi gerekeni uygulamadan
hareketle oluşturur. Kuramsal bilgi pratiğin bilgisiyle oluşur. İyi bir mühendisin bu iki bilgi alanında da donanımlı
olması gerekir. Mühendislik bilgisi, pratik ve kuramsal
bilginin sentezidir. Ancak ikisinin toplamından ibaret değildir. Onların toplamından daha fazla özgün bir bilgidir.
Mühendis sorunları çözüm olanaklarıyla görebilen, hangi
bilgiyi nerede nasıl kullanacağını bilen; amacına varmak
için en uygun olanakları, en akılcı en ekonomik en verimli
biçimde kullanabilen insandır. ”Mühendisce düşünmek”,
“mühendisce bakmak”, “mühendis gibi anlamak”, vb.
mühendisliğe özgü bilgi ve analiz gücüne işaret eden sözlerdir.
Endüstri mühendisliği de bu kapsamda ve yaygın bir tanımla; insanlar, malzemeler ve makinelerden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarım, kuruluş ve geliştirilmesiyle
ilgilidir. Endüstri mühendisliği, matematik, fizik ve sosyal
bilimlerdeki özel bilgi ve becerileri mühendislik analiz, tasarım ilke ve yöntemleriyle birleştirerek bu sistemlerden
elde edilecek sonuçları belirlemeye ve değerlendirmeye
çalışır.
Endüstri mühendisliğinin bu çerçevedeki en belirgin
özelliği, sosyal ve fiziksel çevreye zarar vermeden var
olan kaynakları en etkin şekilde kullanarak sistemlerin
performasını optimize etmek üzere insan, malzeme-makine, finans ve bilgi süreçlerini bütünleştirmesi; karmaşık
süreç veya sistemleri optimize etmesidir.
Teknolojide söz sahibi olmak için matematik, fizik, kimya,
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felsefe, dil gibi temel bilim alanlarında donanımlı olmak
gerekiyor. Çünkü mühendislik, çok yönlü becerilere sahip olmayı, sürekli olarak kendini geliştirmeyi, teknolojinin olanaklarından yararlanmayı gerektiren bir disiplindir.
İnsanlığın bugün geldiği noktadan hareketle teknoloji
konusuna eğildiğimizde, yakın çağdan itibaren yaşanan
gelişmelerin endüstri devrimi/sanayi devrimi olarak adlandırılan süreçlerin içindeki teknolojik gelişmelerle eş
zamanlı olduğunu görüyoruz.
Kısaca hatırlarsak:
Birinci sanayi devrimi üretimi su ve buhar gücü kullanımıyla mekanize etmişti.
İkincisi elektrik enerjisiyle kitle üretiminin yolunu açmıştı.
Üçüncüsü elektronik ve enformasyon teknolojileri aracılığıyla üretimde otomasyonu gerçekleştirmişti.
Bildiğimiz üzere otomasyon; bir üretim alanındaki cihazların ölçme-kontrol ve konumlandırıcı ile izlenmesi ile
gözetimi ve denetimin yapılmasına imkân veren çok sayıda makine ağının en verimli şekilde çalışmasını ifade eder.
Bir tasarım ve üretim işinin insan ile makine arasında organize edilmesi olarak da tanımlanabilen ve yaşamın her
alanına giren otomasyon ve endüstriyel otomasyon, bu
ilişkiyi fabrikalara, atölyelere, binalara, tesislere, yani yaşamın birçok alanına etkide bulunmaktadır.
Otomasyon, çeşitli elektronik makine ve araçların tasarımı, kurulması, bakımı ve onarımı süreçlerini mühendislik
dolayımıyla kapsamaktadır.
Endüstriyel otomasyonda yeni konsept de dördüncü sanayi devrimi de denilen Endüstri 4.0’dır. Akıllı üretim vb.
ifadeler de bu çerçevede gündeme girmiştir.
Endüstri 4.0 kavramı, bundan sekiz yıl önce, dünya imalat sanayiinin önde geleni ve bu sayede en fazla cari fazla
veren ekonomisi olan Almanya’dan dünyaya yayılmıştır.
Alman sanayicileri, iş ve üretim mekanlarının köklü değişim geçirmesinden hareketle yeni bir stratejiye gerek
duymuş ve bu jenerik ifadeyi kullanmaya başlamışlardı.
Birçok yeni kavram da önümüze gelmiştir. Endüstri 4.0’ın
otomasyonu, veri değişimini, imalat sanayindeki gelişmeleri kapsayan “nesnelerin interneti”, “internetlerin interneti”, “öğrenen makineler” gibi kavramlarla iç içe geçmiş
bir kavram ve slogan olduğunu söyleyebiliriz.
“Dördüncü Sanayi Devrimi” adlı bir kitap kaleme alan
Davos kurucusu Klaus Schwab bundan üç yıl önce, “önceki sanayi devrimlerinin aksine bu sonuncusu doğrusal
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değil üssel biçimde evriliyor… Bu bizim “neyi”, “nasıl”
yapacağımızı değil, “kim” olduğumuz fikrini de değişime
uğratıyor” şeklinde ifade ediyordu.
Bu sözler çok önemli: “Kim olduğumuz fikrini de değişime uğratıyor”.
Şimdi söyleyeceklerimi bu önemli belirleme eşliğinde düşünmemizi öneriyorum.
Dijital teknolojiler başlığı altında robotik ve yapay zeka:
3D baskı; nesnelerin interneti ve Blockhains burada
önemli bir yer tutuyor.
Robotik ve yapay zeka, insan eylemlerinin tekrarını sağlayan eylemler gerçekleşiyor. Örnekler olarak, makinelerin manuel veya büro işlerini gerçekleştirmesi ve insanların yerini alan veya işbirliğine giren robotlar verilebilir.
3 D baskı, ince tabakaları ekleyerek ürünleri oluşturma
tekniği oluyor. Örnekleme, plastik kalıplarla üretim, makine parçaları ile yapılabilir.
Nesnelerin interneti, dijital özelliklere sahip imalat sanayi
ürünlerinin teknolojik bir ekosistemde çalışmasını anlatıyor. Ürünlere yerleştirilen sensörlerin tüketicilere yeni
hizmetler sunması örnekler arasındadır.
Blockhains ise kişiden kişiye merkezi olmayan şeffaf ve
etkin kayıt sistemi olarak ifade ediliyor. Bitcoin ile başlayan ödeme sistemleri örnek olarak gösterilebilir.
Bu teknolojik gelişme ve değişim/dönüşümde:
Rutin işler yapan, görevleri “kodlanmaya” en müsait işçilerin ayıklanması öngörülüyor.
Ve üç çeşit beceri önem kazanıyor:
- İleri bilişsel beceriler
- Sosyo davranışsal beceriler (takım çalışması)
- Beceri kombinasyonları (akıl yürütme-öz yeterlilik).
İşin doğasında gerçekleşen temel değişiklikler ise
şunlardır:
1. Teknoloji firmaların sınırlarını yeniden şekillendiriyor
(işlem ve yenilik platformlarının yükselişi).
2. Teknoloji, iş için gereken becerileri yeniden şekillendiriyor.
3. Sanayi istihdamı geriliyor
4. Gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda işçi düşük üretkenlikteki işlerde ve çoğunlukla kayıtdışı ekonomide çalışıyor.
5. Artan eşitsizlikler ve sosyal medyada farklı yaşam tarz-

Etkinlik

larını izlemenin katkısıyla hayal kırıklıklarını artırıyor.
Görüldüğü üzere ulaşılan teknolojik düzey; üretim araçları, malzemeler, gerekli binalar vb. ile yetinmiyor; mühendis emeği dâhil bütün emek gücü üzerinde tam bir
denetim kuracak biçimde bütün sosyal yaşamı belirleyici
bir konuma yerleşiyor.
Dolayısıyla Endüstri 4.0, akıllı üretim vb. konular mühendislik temelinden uzaklaşmaya başlamıştır. Yeni nesil
üretim araçları, dijital teknolojiler vb. tek başına yeterli
değildir.
Ne için, kim için, nasıl soruları çok önemlidir.
Örneğin, İTO Başkanı, geçen günlerde, İş Kanunu’nun
teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak revize edilmesini ve esnek çalışmayla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.
Bir örnek de Almanya’dan. Deutsche Bank ile ilgili haber
başlığına dikkat edelim: “Operasyon 4.0: 18 bin çalışanını
robotlarla değiştirecek”.
Hayallerin Endüstri 4.0’a, gerçekliklerin “Operasyon:
4.0”lara yöneldiği bir noktada bizlerin üç temel parametreyi gözetmesi gerektiğini düşünüyorum.
İlki, söz konusu teknolojik gelişmelerin nasıl ve kimler
için uygulanacağı, bir başka ifadeyle toplumsal karşılığının
nasıl olacağı sorunsalıdır.
Birincisine bağlı olarak ikincisi, mühendislik metotlarının piyasa faktörlerinden bağımsız olarak daha da önem
kazanmasıdır. Bu bütün meslektaşlarımızın üzerinde düşünmesi gereken önemli bir konudur.
Üçüncüsü de, konunun yalnızca teknisist veya teknolojisist bir üretim ve hizmet bağlamı ile değil, üretim ve hizmetin insan odaklı ve kamusal-toplumsal yarar yaklaşımı
ile birlikte ele alınması gerekliliğidir.
Bugün dijital dönüşüm, vb. konular eşliğinde tartıştığımız
teknoloji konusu, büyük uluslararası güçler arasındaki bir
rekabet konusudur. Son tahlilde, insan emeğinin yerine
makinelerin ikame edileceği bir teknolojinin büyük sermaye grupları tarafından sahip olunacağı ve yönetileceği
kurgusu üzerine inşa edilmiştir.
Konu öyle dallanıp budaklanmıştır ki, bilim kurgu eserlerinden toplumsal yaşamın çeşitli yönlerine dek teknolojinin gelişimiyle faşist/totaliter rejim uygulamalarının gelecekte insanlığı nasıl esir alacağına dek çeşitli senaryolar
boy göstermektedir. Hatta teknolojinin bu şekilde yanlış
kullanımına dair uygulamalara bile tanık olabiliyoruz.

Bu noktada istihdam, üretim ve verimlilikte bir “devrim”
olarak sözü edilen gelişmeleri dikkatli bir şekilde ele almak gerektiğini öncelikle belirtmek istiyorum.
Üretim teknolojileri, otomasyon, elektronik, bilişim teknolojilerinin olağanüstü hızla gelişmesi elbette çok gerekli ve olumludur.
Ancak nitelikli kolektif emek sayesinde sağlanan bu gelişmenin emek gücünü istihdam ve ücretler açısından sürekli düşürdüğünü de görmek gerekir.
Biliyoruz ki bugün üretim ve büyüme ile istihdam ve verimlilik arasındaki pozitif ilişkiler kopmuştur. Sosyal refah
devleti yok edilmiştir.
Azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere
kabul etmek gerekir ki, dünya genelinde ileri/yüksek teknoloji hamlelerine ihtiyaç vardır. Fakat bu ihtiyacı esasen
üretim, istihdam ve toplumsal yarar bütünlüğünde tanımlamak gerekiyor.
Diğer yandan Türkiye’nin içinde bulunduğu sanayisizleşme süreci ve dışa bağımlı ekonomi, ülkemizi teknolojiyi
üreten değil oldukça eşitsiz koşullarda kullanan bir ülke
durumuna düşürüyor.
Dolayısıyla yeni teknoloji hamlelerinin ülkemizdeki uygulanabilirliği ve sonuçları üzerine tartışılabilmesi için her
şeyden önce “beton ekonomisinden” çıkmak ve yönümüzü kamucu, kalkınmacı, planlı bir üretim ekonomisine
doğru çevirmek gerekir.
Sınai yatırımların uzun süredir durduğu bir gerçektir.
Özellikle makina ve teçhizat yatırımlarının kan kaybetmiştir. Yatırımlar, Kamu-Özel İşbirliği modeli uyarınca
palazlandırılan sermaye gruplarına kaynak aktarımı yoluyla ve yalnızca havalimanı, otoyollar ve köprülere yapılmaktadır.
Yüksek dış borç, enflasyon ve döviz kurunun tırmandığı,
faiz ödemelerinin zorladığı bir ekonomide ne gerçek bir
büyüme ve kalkınmadan ne de teknolojik hamlelerden
söz etmek mümkün olamamaktadır.
On yedi yıldır izlenen ekonomi politikaları sanayi üretimini geri plana atarken; döviz üretme kapasitesi zayıf, toplumsal refaha katkı sağlamayan, gelir dağılımını daha da
adaletsiz hale getiren rant odaklı inşaat-emlak sektörünü, perakendeciliği ve hizmet sektörlerini öne çıkarmıştır. Üretken olmayan bu sektörlere yöneliş, Türkiye’nin
üretim yeteneğini zayıflatırken sanayinin de hızla rekabet
gücü kaybına ve gerilemesine yol açmıştır.
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Burada iki örnek vermek istiyorum Türkiye’nin bu teknolojik rekabette nerede olduğuna ilişkin. Birincisi 5G
teknolojisi konusunda dünyada büyük bir rekabet var ve
kıran kırana bir “kavga” yaşanıyor bu alanda hâkimiyet
için. Çünkü bu altyapıya sahip olan “büyük veri”ye hükmetme gücüne sahip olacak. Çin bu alanda HUAWEI ile
öne geçmiş vaziyette ve 5G teknolojisini Türkiyeli bir
bilim insanının Bilkent Üniversitesinden Profesör Erdal
Arıkan’ın doktora tezi üzerine POLAR CODE ile kurmuştur. Bu arada bizim vergilerden Ar-Ge teşvikleri kapsamında teşvik veriliyor cep telefonu üretilsin diye ama
markayı kaç kişi biliyor? İkincisi ise gene Ar-Ge teşvikleri
ile ilgili. Türkiye’de yatırımları olan bir Alman firması bir
Ar-Ge projesi için program yapıyor; Almanya’da bütçe
45 m euro beklenen patent sayısı ise 3. Firmanın Türkiye
müdürü ikna ediyor ve program Türkiye’de 3 m euroya
donanım giderleri de dâhil olmak üzere gerçekleştiriliyor. Çıkan patent sayısı 15. Neredeyse patent maliyeti
25 kat düşmüş, 5 m euro, 0.20 m Euro. Patentler uluslararası firmaya ait ve ülke kıt kaynaklarının nasıl kullanıldığına ilişkin iki örnek.
Bu nedenle ülkemizde her şeyden önce egemen yaklaşımın değişmesi gerekmektedir. Demokratikleşme eşliğinde yüzünü insana, emeğe, doğaya, yaşama dönen bir
anlayışa ihtiyacımız var.
Bu noktada konu tarihsel olarak, bilimsel teknik gelişmeler ile emek gücünün, insanlığın toplumsal refahı doğrultusunda nasıl kullanılacağı sorununda düğümlenmekte ve
halktan, emekten, sanayileşmeden, mühendislikten yana
bir yaklaşım gerekmektedir.
Üretim süreçlerinde mutlaka gerekli olan planlamayı
devre dışı bırakan, mühendisliği itibarsızlaştıran, istihdamı parçalayan, insan emeğini değersizleştiren ve çalışma
yaşamının dışına atan bir üretim, mekanizasyon, otomasyon ve sanayileşme tarzını reddeden bir anlayışa ihtiyacımız var.
Teknolojinin sömürü unsuru olarak kullanılmasına, insanın insan üzerinde hâkimiyet sağlamasına ve insanın hem
insandan hem de ürettiği ürünler ve teknolojiden yabancılaşmasına yol açan mevcut duruma karşı alternatif bir
yaklaşım gerekiyor.
Teknoloji, azınlık bir insan kümesinin insanlığın çoğunluğu üzerinde sömürüsü ve tahakkümü için değil, bütün
insanların kendilerini yeniden üretip, yeteneklerini ve
toplumsal refahı geliştirmek için kullanılmayı bekliyor.
Bu bağlamda teknolojik gelişmelerin sağladığı olanakların
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çalışma koşullarına ve saatlerine uyarlanması durumunda
bütün dünya değişecek, insanlık refaha ulaşacak; çalışma
zevkli bir etkinlik halini alacak, herkes çalışma dışı boş/
değerli zamanlarında kendini özgürce yeniden üretecek
ve işte o zaman asıl üretken özgür insan tarihi başlayacaktır.
Kısaca, emeği, mühendisliği, bilimi, tekniği, otomasyonu,
sanayileşmeyi, planlama ve kalkınmayı yeniden ve toplumsal refahı egemen kılmaya yönelik olarak ele almak
gerekiyor.
Unutmamalıyız ki, emeğin varoluşu insanın varoluşudur.
Bu varoluş biçimi korunmalı, insanca kılınmalı ve geliştirilerek geleceğe aktarılmalıdır.
Başka bir dünya ve Türkiye’ye ulaşmak bu şekilde mümkündür.
Özetle teknoloji ve mühendislik bir mücadele konusudur. Olumlu-olumsuz ilişkisi/diyalektiği her konuda olduğu gibi bu alanlarda da bütün çelişkileri önümüze koyuyor ve gerçekte bize bir yol da açıyor. Bu yol insanın
özgürleşmesi, koşullarının esiri değil egemeni olması ve
yetkinleşmesi yoludur.
Kongre ve kurultayımızın bu parametreleri gözetmesini
diliyorum.
Son olarak endüstri ve işletmesi bütün meslektaşlarımızı
Odamızın çatısı altında örgütlenmeye davet ediyorum.
Konuşmamı tamamlarken, etkinliğimize ev sahipliği yapan Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne, destekleyen
ve katılan bütün kurum, kuruluş, üniversite, firma ve konuşmacılara, danışma, düzenleme, yürütme kurullarına,
Adana Şube Başkanımız ve Şube Yönetim Kurulu ile etkinlik sekreteri ve çalışanlarımıza, Oda Yönetim Kurulu
adına içtenlikle teşekkür ediyor, etkinliğimizin başarılı
geçmesini diliyorum.”

Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan
Emir Kavi açış konuşmasında şöyle konuştu:
“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şube Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. “I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı” na,
hepiniz hoş geldiniz.
AKILLI ENDÜSTRİLER VE ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİNİN GELECEĞİ ana temasıyla, 5-6 Aralık
2019 tarihlerinde yani bugün ve yarın, Türkiye ve Dünyada Dijital Dönüşümün ve Uygulamalarının etraflıca
konuşulacağı Kongremizde açılış ve kapanış konferans-
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ları hariç, toplamda 15 oturumda çok kıymetli çağrılı konuşmacıların yanı sıra, 19 sözlü bildiri ve 1 poster bildiri
sunumu yer alacaktır.
7 Aralık 2019 Cumartesi günü, geleceğin Endüstri ve İşletme Mühendisliğini ve çalışma alanlarını tartışacağımız
Kurultayımıza ev sahipliği yapmanın onurunu taşıyoruz.
Son yıllarda giderek iş ortamına entegre olan yüksek teknolojili, internete bağlı nesneler ve artan otomasyon düzeyi ile birlikte oluşan yalın üretim, akıllı fabrika, karanlık
fabrikalar kavramı ve bu kavramlar etrafında endüstri ve
işletme mühendislerinin gelecekte yapabilecekleri işlerin
değerlendirmesi kongremizde amaçlanmaktadır.
Bu değerlendirme kapsamında Üniversiteler ile Sanayinin
görüşlerini elde etmiş ve odamızın bakış açısını paylaşmış
olacağız.
Değişen üretim sistemlerinin teknolojik etmenlerinin
değerlendirilmesinin yanı sıra, endüstri ve işletme mühendislerinin geleceğine dönük oluşturacağı yeni işler ve
işletmelerde üstleneceği yeni görevlerin belirlenmesi,
geleceğe dönük belgelendirme ve imza yetkilerin tartışılması, ortaya çıkabilecek sosyal sorunların irdelenmesi
açısından önemli geri bildirimler sunması, kurultay için
amaçladığımız sonuçlardandır.
Endüstri ve İşletme Mühendislerinin (EİM) mesleki ve
örgütlülük düzeyini gelişimine katkıda bulunacak çalışmalar yapılması, meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin
ve toplumun sorunlarından ayrı düşünülemeyeceği gerçeğiyle, ülke gündemini takip ederek gündeme yönelik
mesleki bilgi ve becerilerini toplumun yararına kullanmak
üzere politikalar geliştiren odamız, kurultay ve konferanslarla oluşturduğu kalıcı ve mesleki birikim hafızasını,
bugün düzenleyeceğimiz kongremizle bir adım daha ilerletmiştir.
Günümüzde mühendislik eğitiminin yarısını oluşturan
araçlar üniversitelerde, diğer yarısını oluşturan iletişim
becerileri, sürekli öğrenme ve yetkinlikler ise meslek
odaları, dernekler ve staj gibi okul dışı çalışmalarla kazanılmaktadır.
Endüstri ve İşletme Mühendislerine yönelik yetkilendirme çalışmalarını yürüten MMO, dün olduğu gibi bugün
de bu yetkilerin yasal mevzuatlarda yer alması ve fiilen
kullanılabilmesi için daha fazla çaba gösterecektir.
Bu mücadeleye Oda üyesi Endüstri ve İşletme Mühendisleri kadar henüz Oda ile tanışmamış Endüstri ve İşletme
Mühendislerinin de Oda örgütlülüğüne katılarak destek

vermesi önem taşımaktadır. Başta Kongre ve Kurultayımız için bize bu ortamı sağlayan Ç.Ü. Rektörlüğüne,
• Akademik destek sağlayan kıymetli akademisyenlerimize, Danışma Kurulu, Düzenleme Kurulu ve Yürütme
Kurulu üyelerine,
• Lojistik destek sağlayan Adana Büyükşehir Belediye
Başkanımıza, Seyhan Belediye Başkanımıza ve adını sayamadığım diğer kurum, kuruluş ve şirketlere,
• Odamız 47.Dönem Endüstri İşletme Mühendisliği
Meslek Dalı Ana Komisyonuna ve katkı sunan tüm şube
komisyonlarımıza,
• Delege katılımı ile destek veren tüm firma, kurum ve
kuruluşlara,
• Başta kongre sekreterlerimiz Serçin ÜÇKARDEŞ, Derya IRMAK ve Adem ERİK olmak üzere tüm şube emektarlarına ve kongre görevlilerine,
Şahsım ve Şube Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.
Son olarak; Üreterek Büyüyen, Paylaşarak Gelişen, Bağımsız, Sanayileşmiş, Demokratik bir ülke ve İnsanına
Çalışanına Değer Veren Bir Toplum yolunda hepinizi
selamlarken, kongre ve kurultayımızın başarılı geçmesini
temenni ediyor, tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum.”
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TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019
TMMOB adına Odamız yürütücülüğünde düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi, 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde
Ankara’da İMO Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Bunalım, Sanayi ve Mühendisler” ana temasıyla toplanan
kongrenin açılış konuşmaları Oda Başkanı Yunus Yener,
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Kıbrıs Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay
tarafından yapıldı.

Oda Başkanı Yunus Yener açış konuşmasında
şöyle konuştu:
“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
ve şahsım adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Sanayi politikalarına ilişkin halktan yana kamucu, toplumsal kalkınmacı yaklaşımın odağı haline gelen TMMOB Sanayi Kongresi’ne hoş geldiniz.
TMMOB görevlendirmesiyle Odamızın yürütücülüğünü
üstlendiği ve iki yılda bir düzenlediğimiz sanayi kongresi,
aynı zamanda, Odamızın toplamda sayısı elliyi aşan kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerinin her dönemdeki
finali olma özelliğini de taşımaktadır.
Bu çalışma dönemimizde, meslek disiplinlerimizin bilimsel ve toplumsal gereksinimler doğrultusunda gelişmesine yönelik merkezi olarak birçok etkinlik düzenledik.
Asansör, öğrenci üye, tesisat mühendisliği, bakım tekno-
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lojileri, uçak havacılık uzay mühendisliği, enerji verimliliği,
işçi sağlığı ve iş güvenliği, güneş enerjisi sistemleri, kaynak teknolojileri, endüstri ve işletme mühendisliği konulu
kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerini yaptık. Bu
etkinliklere sunulan bildiriler, paneller, özel oturumlar ve
sonuç bildirileri kitaplaştırılıp kamuoyunun kullanımına
sunulmaktadır.
Bugün de burada çok değerli toplumbilimci, uzman, akademisyen değerlerimiz ve sevgili meslektaşlarımızla bir
araya geldik.
İki gün boyunca dünyada ve ülkemizdeki ekonomik, siyasal, toplumsal gelişmeleri ve eğilimleri, sanayinin durumunu, mühendisliği, emek süreçlerini, teknolojik gelişmeleri bunalım öğeleri eşliğinde ele alacağız. Mevcut
duruma karşı alternatif önerileri hep birlikte ortaya çıkaracağız. Umuyorum ki kongremizden yol açıcı bir sonuç
bildirisi çıkacaktır.
Kongremizin ana teması Bunalım, Sanayi ve
Mühendisler’dir. Bu vesileyle belirtmek istiyorum; ülkemizin sanayileşmesi, kalkınması ve demokratikleşmesine
katkı sunmak için tüm etkinliklerimizdeki tartışmaları ve
deneyimleri, üretim bölgeleri başta olmak üzere bölge-
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sel-yerinde saha araştırmalarıyla, üretim ve kent odaklı
çalışmalarla genişlettik.
Mühendislerin yaşadığı mesleki, ekonomik, kültürel,
siyasal ve toplumsal dönüşümleri yansıtmak amacıyla
Odamız son yıllarda farklı bölgelerde kapsamlı araştırmalar yaptı. TMMOB Sanayi Kongresi 2015 için ankete
dayalı olarak Üretim Zincirlerinde Mühendislerin Yeri
ve Yaşam Koşulları/Gebze Havzası Örneği adlı çalışma
yapıldı. 2017 Kongresi için Ergene Havzası, Gaziantep
ve Konya’da Mühendisler: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve
Kent Deneyimleri başlıklı üç ayrı rapor hazırlandı.
Bu kongrede sunulmak üzere ise bunalım konjonktürünü de yansıtan ve Türkiye genelinde anketlere dayalı
olarak yapılan Krizin Gölgesinde Mühendisler adlı rapor
hazırlandı. Bütün bu çalışmalarda ülkemizde üretim ve
mühendislik alanında yaşanan dönüşümün izlerini bulmak mümkündür. Bu çalışmaların bütününün işsizleşme,
mesleki sorunlar, düşük ücret, yüksek borçlanma, istihdamda cinsiyet eşitsizliği başta olmak üzere ekonomik ve
sosyal açıdan mühendislerin yaşadığı sorunların anlaşılmasına oldukça büyük katkılar sunan çalışmalar olduğunu
söyleyebilirim.
Bu vesileyle kongrenin yarınki ilk oturumunda sunulacak
olan bu çalışmada yoğun emekleri bulunan Gamze Yücesan Özdemir hocamız ve Mehmet Atilla Güler ile kongrenin bugünkü son oturumunda sunulacak olan sektör
raporları için Odalarımıza çok teşekkür ediyoruz.
Bunalım, Sanayi ve Mühendisler ana teması üzerine değerli konuşmacılar önemli bulgu ve gerçekliklere değinecekler. Bu nedenle ben kongremizin sanayi eksenli
oluşundan hareketle sanayi ve sanayileşmenin önemine,
mevcut duruma ve nasıl olması gerektiğine değinmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi sanayi politikaları ile ekonomik gelişme ve
kalkınma arasındaki bağlar çok güçlüdür. Ekonomik gelişmenin baş aktörü, bütün girdileri ve enerji, tarım, gıda,
ulaşım gibi birçok bağlantıları ile birlikte sanayidir.
Bu bağlamda sanayileşme ile kalkınmanın; sanayileşme ve
kalkınma ile de demokrasi veya demokratikleşmenin arasındaki yakın ilişkileri mutlaka kurmak gerekiyor.
Çünkü sanayileşme, aynı zamanda nelerin-nasıl üretildiğine ilişkin nitelikli bir toplumsal üretim sorunudur. Bu
kapsamdaki bir üretim aynı zamanda üretim teknolojileri
ile emeğin gelişmişlik düzeyini ve bütün toplumun yaşam

koşullarını da belirler. Yani sanayileşme, kalkınma ile birlikte kapsamlı bir toplumsal dönüşümü ifade eder.
Barınma, eğitim, gıda, sağlık, ulaşım, hukuk, çevre, kültür gibi yaşam koşullarına ilişkin birçok konu bu büyük
dönüşümün içinde yer alır. Bu kapsamda sanayileşme
politikasının; doğa, toplum, siyaset, devlet ilişkilerini yeniden düzenleyen köklü bir devrim yani uzun erimli bir
toplumsal dönüşüm bağlamında ele alınması gerekir. Burada laiklik, kültürel formasyon ve her düzeydeki örgütlü
toplum yapılarının çok önemli bir yeri bulunduğunu belirtmek isterim.
Özetle sanayileşme uzun erimli bir modernleşme, demokratikleşme ve toplumsal kalkınma öyküsüdür, böyle
ele alınmak durumundadır. Aksi yaklaşımlar, toplumları tekrar bugünküne benzer çarpıklık ve sorunlarla yüz
yüze bırakacaktır.
Bugünkü durumda sanayinin rafa kaldırıldığını, sanayileşme iddialarının geçmişte kaldığını görüyoruz. Bu gerçeği
makroekonomik ve sosyal göstergelerde görebiliyoruz.
Bu göstergelerdeki değişimlerin ortaya koyduğu sonuç;
üretim alanlarının tahrip edildiği, dış tasarruflara dayalı,
finansal spekülasyon ve şişirilmiş değerler sistemini baz
alan inşaat/beton odaklı büyüme yaklaşımı ile ülkemizin
sanayileşme olanaklarından gün geçtikçe uzaklaştığıdır.
İmalat sanayii ve özel sektör üretken yatırım verileri bu
gerçeğe işaret ediyor.
Sanayisizleşmenin ve kalkınma politikalarının terk edilişinin toplumsal sonuçlarını özellikle sanayiyle ilgili meslek
alanlarımızda ve işsizlik ile yoksulluğun artışında görüyo-
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ruz. Esnek, enformel ve güvencesiz çalışma ile otomasyonun istihdam üzerindeki olumsuz etkileriyle işsizlik
hızla artarken, var olan istihdamın yapısı niteliksel boyutlarda bozulmaktadır.
Mühendisler bu durumun en somut yansımalarını yaşıyorlar. Mühendislik mesleği bir yandan itibarsızlaştırılır
ve değersizleştirilirken meslektaşlarımız meslek alanlarının daralması, işsizlik ve güvencesizleşme ile yüz yüze kalıyorlar. Bugün mühendisler arasında işsizlik oranı yüzde
10’u aşmış; son iki yılda 18 bin mühendis işsiz kalmıştır.
İş bulabilen mühendisler arasında ise mesleğini icra edemeyip başka işlerde çalışanların sayısı oldukça yüksektir.
Sanayileşmeden uzaklaşma, ülke kaynaklarının ve emek
gücümüzün ülkeye ve toplumsal refaha katkı sunmayacak
biçimde kullanılmasına neden olmaktadır. Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler gerilerken, rantiye tipi spekülatif
birikim alanlarının öne geçmesi, ülke geleceği açısından
çok tehlikelidir.
Sanayiye dair izlenen politika, ülkemizi uluslararası mal
piyasalarının ucuz ithalat cenneti ve montaj sanayinin taşeron üreticisi haline getirmekten ibarettir.
Sanayisizleşme olgusunu, sanayi sektörünün lokomotifi
olan imalat sanayindeki gerilemeden görmek mümkündür. Bu, sanayisizleşmenin göstergelerinden biridir. Bir
diğer gösterge sınai yatırım yokluğudur. Bir diğeri de
yakın tarihlere kadar ülke kalkınmasının temel direkleri
olan kamu sanayi kuruluşlarının özelleştirilmiş olmasıdır.
İmalat sanayiinin gerilediği, sınai yatırımların durduğu,
toplumsal yarara yönelik olmayan kamu harcamaları ve
inşaat, rant, finans faaliyetlerinin öne geçtiği bir ortamda
sanayileşmeden bahsetmek mümkün değildir.
Ara girdileri dışarıdan ithal etmeye dayalı bir politika, dışa
bağımlığa işaret eder ve en fazla fason üretime dayalı, zayıflayan bir sanayi olarak ifade edilebilir.
Tarım alanlarını imar ve ranta açan, ihracatçısı olduğu
ürünlerden vazgeçerek ithal etme yoluna gitmiş, çiftçisini
inşaat şantiyelerinin güvencesiz işçilerine dönüştüren politikalarda sanayi ve sanayileşme öğeleri yoktur.
Ekonomide olduğu gibi toplumsal alanda da durum kötüdür. Başta eğitim olmak üzere bütün toplumsal göstergelerin giderek dibe vurmakta olduğu bilinmektedir.
Eğitimde bilimin ve laikliğin tasfiye edilmesi, dinci dogmaların hızla yayılması, akademik özerkliğin yok edilmesi ve
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yüksek işsizlik, gençliğimizi geleceksizliğe ve yönü belirsiz
toplumsal bunalım ögelerine yöneltmektedir.
Bu açıdan bakıldığında; Türkiye sanayileşmeden uzaklaştıkça toplumsal ve kültürel olarak gerilemektedir. Gelir
eşitsizliklerinin artışı ve laikliğin tasfiyesi eşliğinde geri bir
toplumsal kültürel ortam ve işsizler yığını oluşmaktadır.
Ekonomi emperyalizme bağımlılık ve rant politikaları ile
kan kaybederken, yurttaşlık haklarından uzaklaştırılmış
toplumun bireyleri sosyoekonomik bunalım öğelerinin
kırılgan nesneleri haline dönüşmektedir.
Acı tablonun özeti böyledir.
Üretim, sanayi, eğitim, sağlık, gıda, kültür vb. alanlarda
ciddi bir gerileme süreci yaşanırken demokrasi, laiklik,
hukuk, adalet, iş-aş ve insanca yaşam ihtiyacı daha da yakıcı hale gelmektedir.
Özgürlük, demokrasi ve laiklik karşıtı dinci-gericiliğin
egemen olduğu bir süreç en ölümcül oklarını ülkenin
geleceğine, yoksullaşan büyük kitlelere ve gençlerimize
saplamaktadır.
Sosyal devlet anlayışının yok edilmesiyle oluşan her boşluk, öncelikle eğitimden ve kamudan başlayarak her alanı
cemaat tarikat ağlarıyla sarmaktadır.
Toplumsal ve siyasal alanda aydınlanmayı, ilerici düşünceyi, demokrasiyi hedef alan bu gericilik sosyoekonomik
düzlemde emeği ve toplum yararına üretimi de karşısına
almaktadır.
Bu noktada önemle belirtmeliyiz: Ülkemiz sanayileşmek
zorundadır!
Altını çizmek gerekiyor ki, bilimsel düşünce ve üretiminin
adeta yasaklandığı, eleştirel düşüncenin suç sayıldığı, eğitimin dinci gerileşmeyle belirlendiği, kamu yararının değil
rant kaygısına sahip azınlığın çıkarlarının esas alındığı bir
siyasal rejimde sanayileşme ve kalkınmadan bahsetmek
ve iktisadi hamle yapmak olanaksızdır.
İşte bu nedenle demokratikleşme ile ekonomik gelişmeyi, yani sanayileşme, adalet, hukuk, demokrasi ve laikliği
birbirinden ayırmıyor; bunların bütünlüğünü savunuyoruz.
Planlama ile kalkınmayı esas alan, tam istihdam, toplumsal refah ve demokrasi ile bütünleşen bir alternatif geliştirmek pekâlâ mümkündür.
Kamu yararına planlamanın, istihdam odaklı, öncelikli
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sektörlerle ve bölgesel eşitsizlikleri gidermeye yönelik
bir sanayileşmenin gerçekleşebilmesi; demokrasinin ilke
ve kurumlarıyla egemen olmasıyla, temel haklar ve özgürlüklerin bütün boyutları ile uygulanmasıyla, toplumun
barış ve kardeşlik içinde seferber edilmesiyle olanaklı
olacaktır.
Sanayi kongremizin bu öncüllere dayalı bir alternatife nitelikli katkılarda bulunması dileğiyle konuşmamı tamamlarken; Oda Yönetim Kurulu adına, kongrede sunumlar
yapacak değerli toplumbilimcilere, akademisyenlere, uzmanlara, meslektaşlarımız ile bütün katılımcılara; düzenleme ve yürütme kurullarına, kongre sekreterleri Aylin
Sıla Ağca ve Aslı Aydın’a ve bütün Oda çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyor; saygılar sunuyorum.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz açış konuşmasında şöyle konuştu:
“TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum, hepiniz hoş geldiniz.
Öncelikle, TMMOB adına, Makina Mühendisleri Odamız
tarafından organize edilen kongremiz dolayısıyla, Oda
Yönetim Kurulu’na, düzenleme ve yürütme kurullarına,
kongremize katkıda bulunan akademisyen ve uzman
dostlarımıza, kurultay sekreterleri ve Oda çalışanlarına
emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.
Bu yıl yirmi ikincisini gerçekleştirdiğimiz Sanayi Kongresi, TMMOB’nin en uzun erimli kongrelerinden birisi.
İlki 1962 yılında gerçekleştirilen Sanayi Kongresi, tam 57
yıldır Türkiye’nin sanayileşme serüveninin takipçisi olma
özelliğini taşıyor.
Aslına bakarsanız bu serüvenin son 20 yıllık dönemi “sanayileşme” kavramıyla değil, “sanayisizleşme” kavramıyla
özdeşleşmiş durumda.
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesine baktığımızda, büyük bir bölümünün özelleştirilen eski
KİT’lerden, 1930’lu yıllardan itibaren devlet teşvikiyle
kurulan sanayi kuruluşlarından ve doğrudan dış yatırımlardan oluştuğunu görüyoruz. Bu listede AKP döneminde
kurulan tek bir sanayi kuruluşuna bile rastlamıyoruz.
Türkiye’nin en zengin insanları listesine baktığımızda ise
bunları büyük bir çoğunluğunun AKP döneminde, özellikle inşaat ve gayrımenkul işleriyle yükselişe geçen isimlerden oluştuğunu görüyoruz.

Bu manzara ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik çarpıklığın en özet halidir. Son 20 yılda ülkede sanayi yatırımları durmuş, tüm zenginlik hizmet, finans, inşaat ve
gayrımenkul sektörlerine aktarılmıştır.
Dışarıdan gelen sıcak para ile şişen rant ekonomisi, bazı
yıllarda suni bir ekonomik büyüme yaratsa da bu büyüme
kalıcı bir istihdam yaratamamıştır.
Bu sürecin bizi getirdiği nokta, yabancı hakimiyetinin ve
dışa bağımlılığın pekişmesi, yüksek işsizlik, yüksek borçlanma, yüksek cari açık, yüksek enflasyon, yüksek faiz
ödemeleri ve ekonomik çöküş oldu.
Bugün içinde bulunduğumuz sosyo ekonomik bunalımda
bu çarpık ekonomik yapının bir sonucudur.
Bu yıl sanayi kongremizin teması “Bunalım, Sanayi ve Mühendisler” olarak belirlendi. Aslında, ülkemizde yaşanan
bunalımın sanayimiz ve mühendisler üzerindeki etkisini
uzun yıllardır dile getiriyoruz.
2 yıl önce düzenlediğimiz sanayi kongresinde de ekonominin sürdürülemez hale geldiğini dile getirmiştik. Esasen, iktidar bloğu da bunun farkındaydı ve bu nedenle
2019 yılında yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini öne çektiler.
2017 sonunda ödemeler dengesindeki bozulmanın ve
cari açığın döndürülemez seviyelere ulaşmasıyla fitili
ateşlenen kriz, Haziran ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ertesinde yaşanan kur şokuyla birlikte
yepyeni bir aşamaya sıçradı.
Döviz kurları birkaç ay içerisinde 1,5 katına çıktı. Enflasyon yüzde 25 seviyesine yükseldi. Temel gıda maddeleri
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satın alınamaz hale geldi. Birbiri ardına konkordato ilanları başladı. Borçlu şirketler birbiri ardına kapandı. Büyük
sanayi kuruluşları vardiya azaltarak üretim durdurdu. Büyük çaplı işten çıkarmalar yaşandı. Belediyelerin kurduğu
tanzim satış çadırları önünde uzun kuyruklar oluştu.
Hükümet yerel seçimlerin de etkisiyle uzun süre boyunca kriz hiç yokmuş gibi davrandı. Yaşanan her büyük krizde olduğu gibi bir kez daha dış güçleri sorumlu tuttu.
En baştan şunu vurgulamamız gerekiyor: Krizin nedeni,
iktidarın bize yansıtmak istediği gibi ABD ile yaşanan gerginlikler, s400 Füzelerinin alınması gibi nedenler değildir.
Kuşkusuz bu gerginlikler bölgesel riskleri artırdığı için
sermaye girişini azaltsa da, krizin asıl nedeni zaten tüm
ekonomiyi dış sermaye akışına mahkum eden neoliberal
politikalardır.
Devletin sosyal sorumluluklarının terk edilmesini, ekonomik alandan çekilmesini, kamusal varlık ve yatırımların
özelleştirilmesini, üreticileri korumaya yönelik uygulamaların terk edilmesini, ücretli kesimlerin düşük maaş ve
kötü çalışma koşulları altında çalıştırılmasını, uluslararası
sermaye hareketleri önündeki tüm engellerin kaldırılmasını temel alan bu politikalar ülkemizi düzenli olarak krizlere sürüklemektedir.
1970’li yıllarda yapılan kamu yatırımlarının yüzde 30’u sanayi sektörlerine yönelikti. Neoliberal yönelimle 1980
sonrası kamunun sanayiye yatırımı neredeyse durduruldu. Kamu yatırımları ağırlıkla karayolu odaklı ulaştırma ve
inşaat sektörlerine kaydırılırken sanayiye yapılan kamu
yatırımlarının payı yüzde 1’in altına indi.
Kamunun sanayi yatırımlarından çekilmesiyle oluşan boşluk, özel sektör yatırımlarıyla kapatılamadığı, dışarıdan
gelen para rant ekonomisine yönlendirildiği için Türkiye
hem sanayisizleşme sorununu, hem de ekonominin tüm
alanlarında dışa bağımlılığın artma sürecini birlikte yaşadı.
Ülkenin dört bir tarafına yayılmış KİT yatırımlarının tasfiyesi, bunların yöresel ölçekte beslediği özel sektöre ait
küçük ve orta boy işletmelerin de tasfiyesini de beraberinde getirdi. Anadolu deyim yerinde ise kurutuldu.
Bölgesel eşitsizlikler arttı. Bugün konuştuğumuz sanayisizleşme sürecine girildi.
17 yıllık AKP iktidarı, neoliberal programın en gaddar biçimde uygulandığı dönem oldu. İktidar döneminin bütün
aşamalarını piyasacı, baskıcı, laiklik karşıtı tek adam reji-
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mi ve parti devleti inşasına adayan AKP bu piyasalaştırma
sürecini de kendine yakın kesimlere rant ve imtiyaz sağlama aracı olarak kullanarak kendisine doğrudan bağımlı
bir sermaye sınıfı da yaratmış oldu.
Bu sürecin hızlı ve kesintisiz işlemesi için ülke topraklarının ve kamu kaynaklarının yağma ve talanının önünde
engel olan tüm mevzuat birer birer değiştirilerek yasal alt
yapı oluşturuldu. Halkın ortak malı olan kıyılar, ormanlar,
madenler, su kaynakları vb her türlü doğal, tarihi, kültürel ve kentsel değer sermaye odaklarının ve iktidar çevrelerinin yağmasına açıldı. Ülkemizin en önemli kamusal
varlıkları yok pahasına özelleştirildi, geri kalan tüm kamu
varlıklarına da tüm tasarruf hakları Varlık Fonu adı altında
kurulan Sayıştay denetiminden muaf bir şirkete devredilmek suretiyle el konuldu.
Üretimden, yatırımdan kopuk politikalarla AR-GE’ye
inovasyona, yerli üretime, ülkenin teknolojik yeterliliğini
geliştirmeye, teknik eğitimin niteliğinin yükseltilmesine
gereken önem verilmedi. Mühendislik alt yapımız aşındırıldı. Teknolojik bağımlılığın artması mühendislik hizmetlerinin de dışardan alınmasını ve meslek alanlarımızda
işsizliğin artmasını da beraberinde getirdi.
Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sitemi ticarileştirildi.
Emeklilik yaşları yükseltilerek sosyal güvenlik şemsiyesi
daraltıldı.
17 yıllık AKP iktidarı döneminde fütursuzca uygulanan bu
rant ve talan politikaları sadece krize yol açmakla kalmamış, krizin toplumsal maliyetlerini de artırmıştır. Maliye
Bakanı’nın dengelenme dediği ekonomik daralma sürecinde kapanan işletmeler ve duran üretim nedeniyle yüzbinlerce kişi işsiz kalmıştır.
Bugün işsizlik gerçekte yüzde 20’lere dayanmış, işsiz sayısı 7 milyonu aşmıştır. Gençlerde her 100 kişiden 27’si iş
bulamazken, genç kadınlarda işsizlik yüzde 34’ü geçmiştir. TÜİK’in “dar tanımlı” işsizlik verileri esas alındığında
bile Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizlik oranlarına
ulaşılmıştır.
Artan işten çıkarmalar, sefalet düzeyine inen ücretler, kabaran elektrik-doğalgaz-su faturaları, ardı ardına yapılan
zamlarla ateş pahasına dönen pazarlar-marketler yalnızca
buzdağının görünen kısımdır. Buzdağının altındaki kısım,
gelecek nesillerin ödeyeceği yüklü faturalarla doludur
Toplam 453 milyar dolara yükselen brüt dış borç stoku,
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ilk kez milli gelirin yarısını aşarak yüzde 60’ına ulaşmıştır.
2002 yılından bu yana ülkemizin dış borcundaki artış yüzde 350 oranındadır.

şam standardımız dibe doğru çekiliyor. Sigorta primlerimizin gerçek ücretler üzerinden yatırılmaması ile emeklilik ve sosyal güvence haklarımız da gasp ediliyor.

Bireysel borçluluk oranı ise 2003 yılından itibaren 13 kat
artmıştır. Yaklaşık 12,5 milyon yurttaşımız borcunu ödeyemez durumdadır. Ülkemiz dünya sıralamasında gelir
adaletsizliğinin en fazla olduğu ikinci ülke haline gelmiştir

İşsiz kalma, mühendis emeğinin değersizleşmesi ve niteliksiz işlerde istihdam edilme meslektaşlarımızın en
önemli sorunu haline gelmiş durumda.

AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana “hak” zemininde
kopartarak “sadaka” anlayışına dönüştürdüğü sosyal politika anlayışının çöküşü, yoksulluğu baş edilemez bir travma haline dönüştürmüştür. Son dönemde birbiri ardına
yaşanan aile intiharları, ekonomik bunalımın artık toplumsal bir bunalıma dönüştüğünü açıkça göstermektedir.
Toplum olarak derinden hissettiğimiz bu bunalım ne yazık ki iktidar tarafından görmezden görülmeye devam
ediyor. Bunu en net biçimde halen TBMM’de tartışılmakta olan 2020 bütçesinde görüyoruz.
Saray tarafından hazırlanan ve Parlamento’da kabul edilse de edilmese de son sözü Saray’ın vereceği bütçede,
yaşanan ekonomik krizin sonuçlarını telafi etmeye yönelik hiçbir şey yok.
Bütçede faiz ödemelerine 140 milyar lira ayrılırken, yeni
istihdam yaratacak yatırımlar için hiçbir pay ayrılmıyor.
Son dönemde ekonominin çarklarını döndürmek için giderek artan devlet harcamaları, faiz indirimleri ve kredi
destekleri ise sermaye kesimlerine kaynak aktarımından
ibaret kalıyor.
Devlet harcamalarının kaynağı ise yeni vergiler, yeni
zamlar ve yeni borçlar olacak. Yani bunalımın yükü yine
emeğiyle geçinen kesimlere taşıtılacak.
Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama, denetleme işlerini yapan meslektaşlarımız
ekonomik kriz koşullarından en çok etkilenen kesimler
arasında yer alıyor.
İşten çıkarılma tehdidini her zaman yanı başında hisseden
ücretli çalışan meslektaşlarımız kriz koşullarında ilk gözden çıkarılacaklar listesinde bulunuyor. İşsizlik tehlikesi;
düşük ücretlerle esnek, güvencesiz ve sağlıksız koşullarda çalışma mecburiyetinin hatırlatıcısı olarak meslektaşlarımız üzerinde açık bir tehdit oluşturuyor.
Ücretlerimiz enflasyon karşısında giderek eriyor ve ya-

Nitelikli bir eğitim alan, köklü üniversitelerden iyi derecelerle mezun olmuş birçok genç meslektaşımız, mesleki, maddi ve sosyal tatminsizlik nedeniyle geleceğini yurt
dışında arıyor.
Krizin meslek alanımıza ve meslektaşlarımıza ilişkin Makina Mühendisleri Odamız tarafından gerçekleştirilen üye
profili araştırmasının sonuçları paylaşıldığında bu tabloyu
çok net biçimde göreceğiz.
TMMOB olarak 45. Genel Kurulumuzdan bu yana en
önemli önceliğimiz, krize karşı emeğimize, mesleğimize
ve haklarımıza sahip çıkmak oldu.
Gerek ücretli ve kamuda çalışan meslektaşlarımızın kriz
karşısında korumaya yönelik kampanya faaliyetlerimizle,
gerekse farklı meslek alanlarındaki üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarımızla bu konuda mümkün olan en
geniş kesimlere ulaşmaya çalıştık.
Bu çabamızı farklı illerde yaptığımız Mühendis, Mimar ve
Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri
Yerel Kurultayları ile sürdürüyoruz. Yerel Kurultaylarımızdan elde edeceğimiz sonuçları, Nisan ayında gerçekleştireceğimiz Merkezi kurultayda hep birlikte tartışarak
TMMOB 46. Genel Kurulu için somut politikalar ve çözüm önerileri oluşturacağız.
Sanayileşme Politikaları ve bu politikaları tartıştığımız Sanayi Kongreleri TMMOB açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü sanayi, mesleki olarak bütün mühendislik
disiplinlerini ilgilendirdiği gibi, üretim sürecindeki yeriyle
de bütün toplumsal yaşamı belirlemektedir.
Bizler yıllardan bu yana;
Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren; Dış girdilere bağımlı olmayan, yerli yatırımcıyı
ve yerlileşmeyi özendiren; Kamunun ekonomideki yönlendiriciliğini toplumsal yararlar doğrultusunda artıran;
Sosyal refah-sosyal hukuk devleti anlayışını benimseyen;
Sanayinin gelişmesini ve ekonomik büyümeyi en geniş
toplumsal tabana yayan; Erişilebilir, nitelikli, ücretsiz sağ-
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lık, eğitim, sosyal güvenlik hizmetlerini öngören; Doğayla, tarihle ve kentle barışık; İstihdam, emek ve halk odaklı
bir sanayileşme ve kalkınma planlamasını savunduk ve
bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz.
Kongremizin bu yönde kamusal-toplumsal bilinç oluşumuna katkılar sunmasını diliyor ve TMMOB’nin bu yöndeki yurtsever, demokratik sorumluluğunu bundan sonra
da yerine getireceğini özellikle belirtmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.”
Kongrenin açılış oturumunda Prof. Dr. Korkut Boratav
Küresel Eğilimler ve Gelecek başlıklı bir sunuş yaptı.
Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un başkanlığını yaptığı Bunalımdaki Türkiye konulu ikinci oturumda ise Prof. Dr. Özgür
Orhangazi Türkiye Ekonomisinin Yapısal Sorunları ve
Kriz Dinamikleri, Mustafa Sönmez 2019 Krizi: Nereden
Nereye?, Prof. Dr. Aziz Konukman Plansız, Sahipsiz Bir
Kalkınma Planı Örneği: 11. Kalkınma Planı başlıklı bildirileri sundular.
Dr. Oktay Küçükkiremitçi’nin Türkiye’de Sanayinin Genel Görünümü konulu bildiriyi sunduğu üçüncü oturum-
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dan sonra, Sektör Raporları başlıklı dördüncü oturumda
MMO ve TMMOB’ye bağlı diğer Odalardan gelen raporların sunuşu yapıldı.
Kongrenin ikinci günü ise MMO’nun hazırladığı Kriz ve
Mühendisler başlıklı anket araştırması sonuçları; Prof.
Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Doç. Dr. Serkan Öngel,
Kaya Güvenç ve Mehmet Atilla Güler’in katıldığı oturumda ele alındı.
Bu oturumun ardından yönetmenliğini Doç. Dr. Çiğdem Boz’un yaptığı İktisatçı belgeselinin gösterimi yapıldı. Sonraki oturumda Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu video
konferans yöntemi ile Teknoloji ve Toplum konulu bir
sunum yaptı.
İkinci günün son oturumu, Oda Başkanı Yunus Yener
başkanlığında yapılan ve Teknolojik Gelişmeler ve Emek
başlığı altında; Prof. Dr. Erinç Yeldan Küresel Ekonomide Kriz ve Sonrası, Prof. Dr. Serdal Bahçe Emeğin Yeni
Topografyası ve Kapitalizmin Yeni Fay Hatları, Aslı Aydın
Robotik Üretim ve İstihdam, Dr. Özgür Narin Sanayi 4.0
ve Yapay Zekanın Toplumsal Sınırları ve Olanakları başlıklı bildirileri sundular.

Etkinlik

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019 SONUÇ BİLDİRİSİ
TMMOB adına Odamız tarafından, 13-14 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara’da İMO Teoman Öztürk
Salonu’nda yirmi ikincisi gerçekleştirilen TMMOB Sanayi Kongresi 2019’un sonuç bildirisi açıklandı.
TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası (MMO)
sekretaryalığında düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi 2019, 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara‘da İMO
Teoman Öztürk Konferans Salonu‘nda başarıyla gerçekleştirildi. 1962 yılından bu yana yapılan, 1987 yılından itibaren geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen sanayi
kongrelerinin yirmi ikincisi “Bunalım, Sanayi ve Mühendisler” ana temasıyla düzenlendi.
Kongrede, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal
ve siyasi konjonktürün katmanlı bir bunalımı işaret ettiği
ifade edilirken, bu bunalımın özelde sanayi ve mühendisler üzerindeki etkileri tüm boyutlarıyla tartışıldı. İki gün
süren kongre, Prof. Dr. Korkut Boratav’ın Kapitalizmin
Eğilimleri ve Gelecek başlıklı sunumu yaptığı açılış oturumu ile başladı. Dünyanın sınıf haritası, neoliberalizmin
hakimiyeti, dünya emek piyasasındaki eğilimler, bu eğilimlere verilen tepkiler ve yol açtığı bölüşüm sonuçlarının
siyasete yansıması bu oturumda ele alınan başlıca konular
idi. “Bunalımdaki Türkiye” başlıklı oturumda Türkiye’deki egemen “büyüme” modelinin yol açtığı sorunlar, ekonominin yapısal sorunları, kriz dinamikleri, 2019 krizi ve
11. Kalkınma Planı irdelendi. “Türkiye’de Sanayinin Genel Görünümü” oturumunda krizin tanımı, Türkiye’nin
yakın dönem kriz güncesi ve 1998 sonrası ekonomi, büyüme, GSYH ile sanayinin sektörler bazında makro ve
mikro analizlerine yer verildi, ülke karşılaştırmaları yapılarak dünden bugüne kapsamlı bir sanayi portresi ortaya
çıkarıldı. Bu oturumu takiben TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
tarafından hazırlanan ilgili sektör raporları paylaşıldı.
İkinci günün ilk oturumunda, TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan ve Türkiye genelinde birçok sektörden mühendislerle anket çalışmasına
dayanan “TMMOB Üye Profili Araştırması: Krizin Gölgesinde Mühendisler” isimli araştırmanın bulguları paylaşılırken, 2009 yılında yapılan “TMMOB Türkiye’de Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı Profil Araştırması” ve daha
önce MMO tarafından farklı kentlerde (Gebze, Ergene
havzası, Gaziantep ve Konya) lokal olarak aynı yöntemle
hazırlanan Oda raporları ile karşılaştırılması yapıldı. Daha
sonra toplumcu iktisatçılarla yapılan söyleşileri içeren
“İktisatçı” belgeselinin gösterimi yapıldı.

Hızlanan teknolojik gelişmeler ve farklı alanlara yansımaları, Teknoloji ve Toplum başlıklı oturumda ele alınırken,
ekonomik büyüme, sınıflar ve emek üzerinde teknolojinin etkileri son oturumda ele alındı.
Kongrede yapılan bazı saptamalar özet olarak aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Dünya ekonomisi topyekûn bir durgunluk aşamasından
geçerken; bu durgunluk eşitsizliği sanayisizleşmeyi, yüksek işsizliği, yoksulluğu, sert kemer sıkma programlarını
da beraberinde getiriyor. Bu süreçle birlikte kapitalizmin
bu sorunlara yanıt verme kabiliyetinin kalmadığı açık bir
şekilde görülüyor. Kapitalizmin bu yeni durgunluk evresi
emperyalist işgal ve savaşlar ile ticaret yahut kur savaşları
adı altında tehditlerin yükseldiği, devletler arası ilişki ve
çelişkilerin yeniden belirlendiği bir döneme işaret ediyor.
Kapitalizmin neoliberal döneminin tam tahakkümünün
sonucu olarak dünya genelinde sınıf ve bölüşüm haritalarındaki görülen gelişmeler, oluşan büyük eşitsizlikler,
üçüncü dünya tarımının ticarileşmesi, göçmen yığınlarının artışı ve finans kapitalin desteğini alan faşist iktidarlar
söz konusudur. Mevcut dünya durumu köklü bir halkçı toplumcu değişim mi, çürüme ve çöküş mü sorusunu önümüze koymaktadır. Özünde bir toplumsal ilişkiyi
temsil eden sermaye ve teknoloji de bu koşullar altında
şekillenmektedir. Sunduğu önemli katkılarla yaşamı kolaylaştıran bir etkisi olan teknolojik gelişme, kapitalist
tahakküm altındaki koşullar dikkate alındığında dünyada dibe doğru bir yarışı ortaya koymaktadır. Günümüz
kapitalizmi koşullarında gerçekleşen teknolojik gelişme,
bugün işçilere, emekçilere denetimsizleştirilmiş, kuralsızlaştırılmış, düşük ücret ve soysal haklardan yoksun bir
enformel çalışma yaşamı dayatmaktadır. Bu kapsamda,
teknolojik ilerlemenin hız kazandığı günümüzde teknolojinin ekonomiyi, toplumları nasıl etkileyeceği tartışmasındaki anahtar konunun mülkiyet sorunsalı olduğu ve
teknolojinin insanlık yararına kullanımının bir mücadele
konusu olduğu unutulmamalıdır.
Önceki krizlerden ders alınmamışçasına finans ve imar
rantlarına dayalı balonlaşma neredeyse tüm ekonomilerde yaygın bir şekilde yer almaya devam ederken, reel
ekonomilerden kopuş gün geçtikçe hızlanıyor, aşılması
zorlaşacak yeni bunalım ihtimallerini büyütüyor.
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Ülkemizde de üretim alanlarının tahrip edildiği, dış tasarruflara dayalı, finansal spekülasyon ve şişirilmiş değerler
sistemini baz alan inşaat ve rant odaklı büyüme stratejisi,
her geçen gün ülkemizi sanayileşme olanaklarından uzaklaştırıyor.
Türkiye, makro ekonomik ve sosyal verilerden de izlenebileceği gibi bir bunalım süreci içindedir. Son 17 yıldır
uygulanan sanayisiz, istihdamsız, ranta ve borçlanmaya
dayalı, dışa bağımlılığı gittikçe pekiştiren ekonomi politikaları, bu bunalımın temel nedenleri arasındadır. İstihdamın niceliksel değişiminin yanında niteliksel olarak yaşanan bozulmaya, ekonomik ve sosyal haklarda ciddi bir
gerileme ile yaygın işsizlik ve yoksulluk eşlik etmektedir.
Bu gelişmelerle birlikte, aynı zamanda Türkiye ekonomisini kalkınmacı bir yola sürükleyecek istihdam potansiyeli
de önemli ölçüde tahrip edilmiştir.
Ülkemizin kalkınmacı anlayıştan ve planlama pratiğinden uzak yönetildiğinin bir göstergesi de 11. Kalkınma
Planı ile 2019 yılına ait OVP, OVMP, Yıllık Program ve
Bütçe gibi belgeler arasındaki bağın koparılmış olmasıdır.
11. Kalkınma Planı henüz ortada yokken 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı yayımlanmış, OVP ve 2019 yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu da 5018 Sayılı Kanun’u
ihlal ederek 2018’de geçerliliği sona eren 10. Kalkınma
Programı’nı referans göstermiştir. Mevzuata aykırı olarak 8 ay gecikmeli 11. Kalkınma Planı’nın yokluğu ortamında başta Plan ve Bütçe Komisyonu olmak üzere
TBMM Komisyonlarına bu dönem boyunca havale edilen
tüm yasal düzenlemeler hükümsüz hale gelmiştir. Kamu/
toplum yararı ilkesini hiçe sayarak, katılımcılıktan uzak
bir anlayışla hazırlanan ve piyasacı niteliği ağır basan bu
“plan” özü itibariyle kalkınma paradigmasından yoksun,
çevre sorunlarına ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine duyarsız, plansız, sahipsiz bir plan örneği olmuştur. Ayrıca
planlama pratiğinde bir ilk yaşanmıştır. Plana yönelik hazırlanan özel ihtisas komisyonu raporları bu kez kamuoyu ve TBMM ile paylaşılmamıştır. Böylece ilk kez, bu
raporların Planda yer alan politika, hedef ve stratejilerin
belirlenmesine ne tür bir katkı sağladığı saptanamamıştır.
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinin büyük
bir bölümü özelleştirilen eski KİT’lerden, 1930’lu yıllardan itibaren devlet teşvikiyle kurulan sanayi kuruluşlarından ve dış yatırımcılardan oluşmaktadır. Bu listede
AKP döneminde kurulan tek bir sanayi kuruluşu yoktur.
Türkiye’nin en zengin insanları listesinin büyük bir çoğunluğu ise AKP döneminde yükselişe geçenlerden oluşmak-
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tadır. Son 20 yılda ülkede sanayi yatırımları durmuş, tüm
zenginlik hizmet, finans, inşaat ve gayrimenkul sektörlerine aktarılmıştır.
1970’li yıllarda yapılan kamu yatırımlarının yüzde 30’u
sanayiye yönelikti. Neoliberal yönelimle 1980 sonrası
kamunun sanayiye yatırımı neredeyse durduruldu. Kamu
yatırımları ağırlıkla karayolu odaklı ulaştırma ve inşaat
sektörlerine kaydırılırken sanayiye yapılan kamu yatırımlarının payı yüzde 1’in altına indi.
Sanayi sektörünün lokomotifi olan imalat sanayindeki
gerileme sanayisizleşmenin göstergelerinden biridir. Bir
diğer gösterge sınai yatırım yokluğu; bir diğeri de yakın
tarihlere kadar ülke kalkınmasının temel direkleri olan
kamu sanayi kuruluşlarının özelleştirilerek tasfiye edilmiş
olmasıdır. Ara girdileri dışarıdan ithal etmeye dayalı politika dışa bağımlığa ve fason üretime dayalı, zayıflayan bir
sanayi yapısı ortaya çıkarmaktadır.
Nominal USD üzerinden analiz yapıldığında, üretimin
ithalata bağımlılığı 2003-2018 döneminde belirgin bir şekilde yükseldiği; ithalatta ara malı ve hammadde payının
yüzde 68,0’den yüzde 72,2’ye yükseldiği görülmektedir. 1996-2002 döneminde 140 milyar USD açık veren
hammadde/ara malları dış ticareti, 2003-2010 arasında
469 milyar USD’ye; 2011-2018 döneminde 740 milyar
USD’ye; 2003-2018 genelinde toplam 1,2 trilyon USD’ye
ulaşarak toplam dış ticaret açığının temel nedenini oluşturmuştur.
Üretim yönünden GSYH incelendiğinde tarım sektörünün payının 1998’deki yüzde 12,5 düzeyinden sürekli
düşüş gösterdiği ve 2018’de yüzde 5,8’e; imalat sanayinin 1998’deki yüzde 22,3’lük düzeyden 2018’de yüzde
19,0’a gerilemiş olduğu ve payı belirgin bir şekilde artan
sektörün inşaat sektörünün gösterdiği önemli büyüme
oranları sayesinde hizmetler olduğu görülmektedir.
2003-2018 döneminin ortalama yıllık GSYH büyüme
oranı yüzde 5,6 iken inşaat ortalama yıllık yüzde 9,5 oranında büyümüş; tarım yüzde 2,8 ve eğitim yüzde 4,7 yıllık
ortalama büyüme ile ortalama yıllık GSYH büyümesinin
altında kalmıştır.
Kriz dönemlerinde veya bir yıl sonrasında en fazla etkilenen sektörün tarım olduğu görülmekte; sanayi ve imalat
sanayi genellikle daralma reaksiyonu göstermekte, inşaat
da küçülmektedir. Fakat 2008-2009 sonrasında inşaatın
yarattığı katma değer büyük artışlar göstermiş ve tarımın
üzerine çıkmıştır.

Etkinlik

Reel birim işgücü maliyetleri ve işçi başına ücret ödemelerinin işçi başına GSYH’ye oranı 1990’lı yılların başlarından itibaren sürekli düşüştedir. Sanayi istihdamı 20052019 döneminde dalgalı bir şekilde sürekli düşmektedir.
Asgari ücretle çalışanların oranı özellikle 2009 sonrasında
sürekli artmıştır. 14,5 milyon sigortalı işçinin üçte ikisi
asgari ücret ya da yakın düzeyde ve toplam ücretlerin
ancak yüzde 28,4 düzeyinde pay almaktadır. Emek verimliliği endeksi 1988’den itibaren sürekli artmış, ücret
endeksi ise 1990’lı yılların başından itibaren sürekli düşüş
göstermiş ve verimlilik endeksinin ancak yarısı düzeyinde
kalmıştır.
İmalat sanayinde 2009-2018 döneminde üretim endeksi
yüzde 95 artış gösterirken, çalışılan saat başına emek verimliliği endeksi yüzde 34, çalışılan saat başına reel ücret
endeksi ise yüzde 33 artmıştır. Dönem genelinde reel
ücret artışının üretim endeksi artışının çok altında kalması yanı sıra emek verimliliği endeksinin de altında kaldığı
görülmektedir. İmalat sanayinde işçi ücretleri kendi yarattığı verimlilik kadar (hatta dönem genelinde çoğunlukla onun da altında) bir reel artış göstermiş ve ücretler
aleyhine bir bölüşüm sorununu işaret etmiştir.
Ekim 2018’de başlayan ekonomik krizin nicel olarak sonlandığı iktidar çevreleri tarafından ve resmi kurumlarca
ifade edilmektedir. Milli gelir ve enflasyon hesaplama
yöntemleri başta olmak üzere şeffaflıktan uzak olan iktidarın krizin atlatılmasında devletin nihaî tüketim harcamalarını, üretim yönünde ise esasen inşaat yatırımlarını
ve özellikle “kullananın bedelini ödeyeceği, yeterince
kullanılmazsa bedelini devletin ödeyeceği” Kamu Özel
İşbirliği kapsamında havalimanları, otoyol, köprü ve şehir
hastaneleri gibi büyük altyapı projelerine ağırlık verdiği
görülmektedir. Oysa sadece milli gelir büyümesi bile,
kendisine eşlik etmeyen istihdam ve sanayi üretimi verileri ile krizin aşılamadığını ortaya koymaktadır. Bu haliyle
ekonominin durumu, uzun erimli bir toplumsal bunalıma
işaret etmektedir.
Mühendisliğin ve meslektaşlarımızın geçirdiği değişim de
bu sürece eşlik etmektedir. Mühendisliğin işlev ve iradesi
sınai ve kırsal kalkınma paradigmasından koparılarak en
aza indirilmiş; itibarsızlaştırma, değersizleştirme egemen
politika olmuştur. Bugün mühendisliği, sanayileşmeyi,
kalkınmayı dışlayan; doğal ve kültürel varlıklar üzerinden
sermaye birikimini iktidar çevresine yönlendiren rant sistemi ve yoğun sömürüye dayalı çalışma rejimi tüm emekçiler gibi meslektaşlarımızı esnek-güvencesiz çalışma ko-

şullarına mahkum etmekte, işsiz bırakmakta veya meslek
dışı alanlarda çalışmaya yöneltmektedir.
2019 yılının ikinci yarısında yapılarak kongremize sunulan TMMOB Üye Profili Araştırması: Krizin Gölgesinde
Mühendisler adlı çalışmanın işaret ettiği üzere her iki
mühendisten biri, mühendis asgari ücretinin altında çalışmakta; kriz nedeniyle ücret düşürme bütün bölgelerde
yaşanmakta; her üç mühendisten ikisi kriz nedeniyle sosyal faaliyetlerini azaltmak zorunda kalmaktadır. Her iki
mühendisten biri borçludur. Çalışan mühendislerin yüzde 54’ü değişik zaman aralıklarında işsiz kalmış; mühendislerin neredeyse yarısının kendisi veya birinci derece
yakınları kriz nedeniyle işini kaybetmiştir. Düşük ücretli
mühendislerin çalıştıkları fabrikalarda işten çıkarmalar
daha yoğundur. Meslek dışı alanlarda çalışma yaygındır.
İşiyle ilgili güvence-gelecek kaygısı duyan meslektaşlarımızın oranı yüzde 62,5’tir.
Resmi verilere göre toplam 7 milyon 676 bin yüksekokul
mezunu işgücünün 1 milyon 162 bini mühendis-mimardır. Yüksekokul mezunu işsizliği 951 bin kişidir ve bunun
130 bini (yüzde 13,66’sı) mühendis-mimar meslektaşlarımızdır.
Oysa mevcut tablonun aksine sanayileşme ve kalkınma
köklü bir toplumsal dönüşümü ifade eder. Sanayileşme
ve kalkınmanın bütünsel birliği istihdam ve toplumsal
refah sorunu ile birlikte eğitim, barınma, ulaşım, sağlık,
gıda, hukuk ve çevre sorunlarını da çözmeyi hedefler.
Bu nedenle atılması gereken öncelikli adımları şöyle sıralamak mümkündür:
- Emperyalizme ve dış girdilere bağımlı; neoliberal,
rantçı, usulsüzlükler ve yolsuzluklar üzerine oturtulmuş
ekonomi reddedilmeli, cumhuriyetin ilerici kazanımlarını
benimseyen, laiklik ve hukukun üstünlüğünü temel alan,
eşitlikçi, özgürlükçü, adil ve demokratik bir rejim inşa
edilmelidir.
- Ekonominin ve toplumsal yaşamın bütününde kamusal
üretim, hizmet ve denetim perspektifi hızla benimsenmelidir.
- Planlı kalkınma yaklaşımının benimsendiği, tam istihdam
ve toplumsal refah odaklı üretken bir ekonomik model
oluşturulmalıdır. Üretimin ithal bağımlılığını azaltacak ve
ulusal katma değer zincirini kesintisiz sürdürmeyi sağlayacak akıl ve bilim temelli bir üretim/sanayi plânlamasına
ihtiyaç vardır.
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- Doğru bir ekonomik modelin oluşturulmasının yolu
başta ekonomik durumun doğru analiz edilebilmesinden,
doğru tespitin ve teşhisin yapılabilmesinden geçmektedir. Bunun için gerçeğe en yakın verilere ulaşmayı amaç
edinen bir hesaplama sistemini, şeffaf bir anlayışla kamuoyu ile paylaşmayı görev edinen bağımsız bir kuruma ihtiyaç vardır.
- Türkiye’nin toplumsal gereksinimlerini ve kamu girişimciliğini temel alan sabit yatırımlar desteklenmeli, ulusal
tasarruf oranları yükseltilmelidir. Yüksek ve orta-yüksek
teknolojili üretim esas alınmalıdır.
- Doğanın, kültürel varlıkların korunmasını içeren bir
modelin inşa edilmesi, bu modelde karbon salınımlarının
en aza indirilmesini amaçlayan mühendislik faaliyetlerinin
içerilmesi amaçlanmalıdır.
- Türkiye kişi başına milli gelirinin (2015’de 10,949,
2018’de 9,693 USD) karşılaştırılan OECD dahil 36 ülke
ortalamasının (2015’de 28,464 USD) çok altında kaldığı
ve istihdam, tarımdan gelir elde eden kişi sayısı, ülke nüfusunun artış hızı, düşük gelir düzeylerinde temel ihtiyaç
olan beslenme giderleri payının yüksekliği, tarım ürünlerinin arz yetersizliği nedeniyle yükselen fiyatının geniş
halk kesimlerini etkileyen enflasyonist baskısı vb. faktörler dikkate alındığında, tarım sektörünün hasılasının artırılması gerekliliği ortadadır. Yalnızca gıda arzı yeterliliği
ve güvenliği açısından değil, tarımsal girdi kullanan ve
ülke ekonomisinde önemli bir ağırlığa sahip olan imalat
sanayi sektörlerinin (gıda, içecek, deri mamulleri, tekstil gibi) girdi ihtiyacını temin etmek açısından da kişi başı
tarımsal hasılanın artırılması ve tarım sektörüne kamusal
bir bakış açısıyla önem ve destek verilmesi gereklidir.
- Toplumsal gelişme ve refah için gelirin adil paylaşımı
sağlanmalıdır. Bu nedenle sanayinin kesintisiz olarak gelişmesi ve yüksek katma değer üretmesi önemlidir.
- Mevcut Ar-Ge teşviklerinin, ulusal kaynakların (mali ve
yetişmiş insan boyutlarıyla) yerli ve yabancı uluslararası
tekellere “Ar-Ge Desteği” kaleminden kaynak aktarım
aracı olarak kullanımı dışında başka bir anlamı bulunmamaktadır. Genel bir sanayileşme stratejisi ve planına
dayanan, etkinliği/verimliliği belirgin, toplumsal yarar ölçütlerine göre oluşturulmuş bir planın önceliklerine göre
ölçülebilen bir Ar-Ge stratejisi oluşturulmalıdır. Bu strateji, yerli yeni teknolojilerin geliştirilmesini, kamusal bir
merkezi plan çerçevesinde ve içinde yaşanılan topluma
hizmeti esas alacak kamusal Ar-Ge kuruluşları aracılığıyla
hayata geçirilmelidir.
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- Tüm bunların yanında, bölgesel dengesizliklerin kaldırılmasına dönük, istihdam odaklı sektörlerin geliştirilmesini
içeren, teknoloji yoğun ürünlerin imalattaki paylarının artırılmasını amaçlayan politikalar egemen olmalıdır.
- Taşeronlaşma kaldırılmalı, güvenceli çalışma ortamı
sağlanmalı, ücretler insan onuruna yakışır bir seviyeye
getirilmeli; kıdem tazminatları güvenceye alınmalıdır.
- Bir ülkenin kalkınabilmesinin temel taşı, bilimsel, özgür,
laik ve demokratik bir eğitim ile yoğrulmuş gençliğidir.
İlköğretimden üniversiteye bilimi müfredattan silen, eğitimi gericileştirip siyasallaştıran, akademik özgürlüğü ortadan kaldıran çağ dışı anlayışa son verilmeli, bilimsel, laik
ve demokratik bir eğitim egemen olmalıdır.
- Üniversitelerde verilen mühendislik, mimarlık, şehir
plancılığı eğitimi, değişen ve gelişen teknolojilere uygun
hale getirilmeli, üniversitelerdeki ilgili bölümlerin sayısı
ülke ve ilgili sektör ihtiyaçları doğrultusunda planlı olarak
yeniden ele alınmalıdır.
- Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çözülemediği hiçbir
ülke demokratikleşemez. Bugün eğitimi ve kadınları
merkeze alan bir gericileşme toplumun tüm alanlarını
kuşatmaktadır. Bu kuşatmayı kaldırmak toplumumuzun
öncelikli görevi ve sorumluluğu olmalıdır.
Kamu/toplum yararına planlama, istihdam odaklı, öncelikli sektörlerde bölgesel kalkınmaya yönelik sanayileşmenin gerçekleşebilmesi; demokrasinin ilke ve kurumlarıyla egemen olduğu, temel haklar ve özgürlüklerin bütün
boyutları ile uygulandığı, toplumsal barışın sağlandığı bir
ortamın oluşturulması ile olanaklıdır. Demokrasi ve kalkınmanın, bütünleşik ve birbirini geliştiren olgular olduğu
bilinmelidir.
Bizler mühendis, mimar, şehir plancıları olarak, birliğimiz TMMOB‘nin geleneksel antiemperyalist, demokrat,
kamucu-toplumcu, halktan ve emekten yana çizgisi doğrultusunda, yukarıda genel hatları çizilen planlı kalkınma
ve sanayileşme amacı yanında, özgürlükçü, demokratik,
barış içinde bir arada yaşamı esas alan başka bir Türkiye
ve başka bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğimizi,
TMMOB Sanayi Kongresi 2019 dolayısıyla bir kez daha
kamuoyuna açıklarız.
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
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VIII. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
SONUÇ BİLDİRİSİ
Odamız adına Mersin Şube yürütücülüğünde “Güneşimiz Sönmez Enerjimiz Bitmez” ana teması ile 08-09 Kasım 2019 tarihlerinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan VIII. Güneş Enerjisi Sistemleri
Sempozyumu’nun sonuç bildirisi yayımlandı.
Tarihte Güneş Kenti “Soli Pompeiopolis Antik Kenti”
olarak anılan Mersin ilimizde TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından, ilki 2003 yılında yapılan ve gelenekselleşen Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve
Sergisinin sekizincisi Odamız adına Mersin Şubesi yürütücülüğünde Güneşimiz Sönmez Enerjimiz Bitmez ana
teması ile 08-09 Kasım 2019 tarihlerinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılmıştır.
Sempozyum kapsamında 11 oturum yapılmış, 42 adet
bildiri sunulmuş; “Enerjide Güncel Gelişmeler ve Mersin” konulu bir panel düzenlenmiştir. Sempozyum ile birlikte düzenlenen sergiye toplam 38 kurum, kuruluş ve
firma katılarak desteklemişlerdir. Sempozyum sonuçları
aşağıda özetle kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası ülkemizde tüm
enerji kaynaklarının ve teknolojinin toplum, kamu ve ülke
çıkarları doğrultusunda kullanımını savunmaktadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, yeni uygulamaların tanıtımı yanı sıra
altyapıdaki ve yasalardaki sorunların ele alınması Odamızın sorumlulukları arasındadır.
Yenilenebilir enerjiler ve özellikle güneş enerjisi konularında eğitim ve bilgilendirme-bilinçlendirme çalışmalarını
görev edinen Odamız Mersin Şubesi tarafından MMO
Güneş Park Enerji Kompleksi’nde yılda ortalama 5 bin ilk
ve ortaöğrenim öğrencisine yönelik eğitim verilmektedir.
Bu dönem ayrıca, öğrencilerin bilgi ve algı düzeylerinin
artırılması ve bilinçlendirilmesine yönelik “Solar Robotik
Kodlama Proje Sergisi” düzenlenmiştir. Öğrencilerin heyecanla, özveriyle yaptıkları araştırmalarla gerçekleştirdikleri ürünler bizleri umutlandırmıştır.
Odamızın mesleki eğitim çalışmaları kapsamında, meslektaşlarımızın gelişimine yönelik olarak çok sayıda düzenlediğimiz kurslarımıza yenilenebilir enerjilere bakışımıza uygun olarak bu dönemde “Jeotermal Enerji
Santralı Temel Eğitimi”, “Rüzgar Enerji Santralı Temel
Eğitimi”, “Güneş Enerji Santralı Temel Eğitimi” konulu

kurslar eklenmiştir. Bu kapsamdaki çalışmalarımıza devam edilecektir.
Türkiye’de güneş enerjisi ile elektrik üretimi kurulu gücü
Aralık 2019 sonunda 161 MW lisanslı, 5 825 MW lisanssız
olmak üzere 5 987 MW’a ulaşmıştır. Ülkemizde güneşe
dayalı elektrik üretim potansiyelinin yalnızca % 2,4’ü değerlendirilmektedir. Bu rakam, ülkemizde güneşe dayalı
elektrik üretim potansiyelin yüzde 97’sinden fazlasının
hala değerlendirilmeyi beklediğini göstermektedir.
Ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığı giderek artmaktadır. Odamız çalışmalarında ve sempozyumumuzda
yerli, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımı ile bu stratejik alanda dışa bağımlılığımızın azaltılmasının ve enerji girdileri ithalatına ödediğimiz yüksek
bedellerin düşürülmesinin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır.
İklim krizinin olumsuz sonuçlarının sınırlanabilmesi için
enerji üretiminde öncelik ve ağırlığın fosil yakıtlara değil,
başta güneş ve rüzgar olmak üzere yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmesi ve enerjiyi verimli kullanılması gerekmektedir. Enerji kaynaklarının çıkarılması,
değerlendirilmesi, iletilmesi ve dağıtımı, toplum çıkarını
gözeten kamusal bir planlama dâhilinde gerçekleştirilmelidir. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında
güneş enerjisi yer almaktadır. Dünyadaki yaşamın kaynağı olan güneş enerjisinin, dünyamızı yoğunlaşan çevre
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ve küresel ısınma sorunlarıyla karşı karşıya getiren fosil
yakıtlara alternatif olacak güce sahip olduğu açık bir gerçekliktir. Ayrıca yapıların ve üretim sistemlerinin tasarım
ve işletilmesi süreçlerinde enerjinin mümkün olduğunca
etkin ve verimli kullanılması yanı sıra karbondioksit ve
sağlığa zararlı tüm salımların azaltılması önemlidir. Dünyamızın karşı karşıya kaldığı bu çok önemli iklim krizinin
çözümünde yenilenebilir enerji ve özellikle güneş enerjisi, ülkelerin enerji politikalarında öncelikli bir çözüm olarak görülmektedir.
Planlama çalışmalarına kültür ve tabiat varlıklarını koruyan, çevresel ve sosyal etkileri itibarıyla sorunsuz, bireysel ve toplumsal haklara karşı saygılı, nükleer macera peşinde koşmayan, özelleştirme, taşeronlaştırma ve
iş güvencesinden yoksun çalışma koşullarından arınmış,
toplumsal yararı gözeten ve yeniden etkin kamu varlığını
öngören bir anlayış egemen olmalıdır. Öte yandan nükleer santraller, enerji arz eksikliğine ve dışa bağımlılığa
alternatif olarak gösterilerek nükleer santral yapımı için
adımlar atılmıştır. Ülkemizde güneş ve rüzgar enerjisi
potansiyeli başta olmak üzere tüm yerli ve yenilenebilir
enerji kaynakları yeterince değerlendirilmezken; yeterli
teknik altyapı ve mevzuatın olmadığı, kamusal denetimin
dışlandığı bir yapıda dışa bağımlılığı azaltmak mümkün
değildir. Yapılan anlaşma ile bu santrallerin kurulması
ve işletilmesi tamamen dışa bağımlı olacak ve ülkemizde nükleer enerji teknolojileri anlamında bir bilgi birikimi sağlanamayacaktır. Bu nedenlerle Mersin’de nükleer
santral kurulması projesi ülke çıkarlarına uygun değildir.
Aynı duyarlılığın Sinop ve diğer santraller için de gösterilmesi gereklidir.
Güneş enerjisi kullanımında elektrik üretimi amaçlı PV
uygulamalarının yanı sıra ısıl enerji üretimi ve bu enerjinin
binaların ısıtma ve soğutma amaçlı ihtiyacının karşılanmasında kullanımı da bir gerekliliktir.
Güneş enerjisinin temel uygulamaları ve endüstriyel uygulamalarında ısıl uygulamalarla bu çeşitliliğinin artırılması
da önemlidir.
Üniversitelerimizde bulunan tematik araştırma merkezlerinde; planlı, yönlendirilmiş Ar-Ge çalışmaları yapılmalıdır. Bu merkezlerle ilgili bilgi paylaşımı, ortak çalışmalar
ve birlikte üretimler yapılmalıdır. Ortak çalıştaylar düzenlenerek sonuçları ülke gereksinimlerine uygun projelere yönlendirilmelidir.

26

bülten 259
ocak 2020

Öneri ve taleplerimiz
Toplum çıkarlarını gözeten enerji politika ve uygulamalarını, yine toplum yararını gözeten alternatif kalkınma
ve sanayileşme politikaları ile birlikte düşünmek ve böyle
bir toplumcu programı, ilgili kesimlerin aktif katkılarına
imkân veren demokratik katılım mekanizmalarında tartışarak geliştirmek gerektiğine inanıyoruz. Toplum çıkarlarını gözeten kamusal bir planlama içinde:
- Ülkemizin enerji politikalarının; güneş, rüzgar ve jeotermale dayalı uygulamalarda yerli ekipman kullanımını destekleyici olmalıdır. “Güneş, Rüzgar ve Jeotermal Enerjiye
Dayalı Yerli Enerji Ekipmanları İmalatı” Strateji Belgeleri;
kısa, orta ve uzun vadeli Plan ve Programlar ve Eylem
Planları, ilgili kamu otoriteleri tarafından desteklenmeli
ve uygulanmalıdır. Yerli enerji ekipmanları üretimi kümelenmeler, enerji ekipmanları imalatı özel ihtisas OSB’leri
vb. uygulamalarla d güçlendirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Enerjiyi verimli ve etkin kullanan, yerli ve yenilenebilir
kaynaklardan ve yurt içinde üretilen ekipmanlarla temin
eden politikalara geçiş sağlanmalı, üniversitelerin, meslek
kuruluşlarının, uzmanlık derneklerinin, imalatçıların geniş
ve yaygın katılımının sağlanacağı, demokratik ve katılımcı
bir işleyişi olan “Güneş, Rüzgar ve Jeotermal Enerjiye Dayalı Yerli Enerji Ekipmanları İmalatı” Platformları oluşturulmalıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde, Sanayi ve Kalkınma Bakanlıklarının da temsil edildiği
“Yerli Enerji Ekipmanları Başkanlığı” kurulmalıdır,
- Enerji talebinin karşılanmasında yeni elektrik tesisleri
kurulması yerine; talep yönetimi ile enerjinin daha verimli
ve etkin kullanılmasının sağlanması ve tasarrufla yeni tesis ihtiyacını azaltmaya yönelik politikalar ve uygulamalar
hayata geçirilmelidir,
- Yenilenebilir enerji strateji ve eylem planları, mevzuatı
vb. belgeler; mutlaka demokratik, katılımcı ve şeffaf bir
anlayışla hazırlanmalı, bu çalışmalar, ilgili kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin yanı sıra üniversiteler, bilimsel
araştırma kurumları, meslek odaları, uzmanlık dernekleri, sendikalar ve tüketici örgütlerinin, etkin ve işlevsel katılım ve katkıları ile yapılmalıdır.
- Kamulaştırma denen, sermayenin enerji yatırımları için
yurttaşların oturdukları evlerden, topraklardan, çevrelerden kopartılmasına, sürgün edilmesine dayanak olan
yasal düzenleme iptal edilmeli, insan haklarına aykırı bu
uygulama derhal sona ermelidir.
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- Enerji yatırımlarını teşvik iddiasıyla, ülkenin ve toplumun
ortak varlığı olan verimli tarımsal arazilere, ormanlara,
tarihi ve kültürel sit alanlarına enerji tesisleri kurulmasına
izin veren düzenlemeler iptal edilmeli; verimli tarımsal
arazilerin, ormanların, tarihi ve kültürel sit alanlarının yok
edilmesi önlenmelidir.
- Enerji potansiyelini değerlendirmek için enerji ile ilgili
tüm strateji belgeleri ve geleceğe dönük projeksiyon ve
planlama çalışmaları, toplum çıkarlarının korunması ve
geliştirilmesini öngören katılımcı bir kamusal planlama
içinde; çevre ve toplumla barışık bir bakış açısıyla tasarlanmalı, kurgulanmalı ve hazırlanmalıdır.
- Üretim yöntemi ne denli çevre dostu olursa olsun,
elektrik üretme gerekçesi, santral çevresinde yaşayan
insanların yaşamsal haklarının sınırlanmasını, ortadan kaldırılmasını haklı kılamaz. “Çevreci santral yapma” iddiası,
santralların tüm çevresel ve toplumsal etkilerini göz ardı
etmenin, verimli tarımsal arazileri sınırsız biçimde işgal
etmenin, çok sayıda ağacı kesmenin gerekçesi olamaz.
Yatırım projelerinin çevresel ve toplumsal etkilerini değerlendiren fayda/maliyet çalışmaları katılımcı süreçlerle
yapılmalıdır,
- Yapılacak çevresel ve toplumsal etki değerlendirme
çalışmalarında, fiziksel, çevresel etkiler ile toplumsal
etkenler (santral büyüklükleri, santral tasarımı, görsel
etki, gürültü, deşarjlar, ekolojik koşullar, toplumsal tepki, santral ekonomik ömrü bittiğinde söküm vb.) dikkate
alınmalıdır.
- İstisnalar kuralı bozar. Kamu yönetimi tüm enerji yatırımlarında ve özel olarak GES projelerinde, yaşam
alanlarının olumsuz yönde etkilenmemesi için kuralları
geçersiz kılacak istisnaları kurgulamakla değil, kuralları
istisnasız uygulamakla, yurttaşların anayasal haklarını savunmakla yükümlüdür.
Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma
alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarında, özel çevre koruma bölgelerinde ilgili
Bakanlığın, doğal sit alanlarında ise ilgili koruma bölge
kurulunun olumlu görüşü alınarak; yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına izin verilecek olması doğru bir uygulama değildir. Bu,
ülke doğasının tahrip edilmesine, flora ve fauna kaybına
ve yerel halkla yeni çatışma alanlarının yaratılmasına yol
açabilecek bir husustur.

- Ortak varlığımız olan bu doğal kaynağın en doğru,
sürdürülebilir ve çevreye en uygun düzeyde kullanımını
sağlayacak bir kurallar dizisi hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Kamu yönetimi, genel olarak yatırımcıların çıkarlarının korunmasına öncelik vermekte, yasal düzenlemeler
enerji yatırımlarını ve yatırımcılarını koruyucu ve destekleyici hükümler içermekte ve santralların çalışmalarının
denetlenmesini önemsememektedir.
GES projelerinde yer seçiminden-projenin fizibilite aşaması, tesis montajı ve işletme aşamalarına kadar tüm süreçte toplum yararı ve çevre, öncelikle göz önüne alınarak değerlendirilmeli, halkın kabulü, diyalog ve danışma
önemsenmelidir.
- Plansız, çevre ve toplumla uyumsuz, yatırım bölgesinde
yaşayan halkın istemediği, topluma maliyeti faydasından
fazla olan tüm projelerden vazgeçilmelidir, Verimli tarımsal arazilere, ormanlara, SİT alanlarına, yerleşim yerlerinin yakınına santral kurulmamalıdır.
Aydın’da, Manisa’da, Büyük Menderes Havzasındaki diğer illerde jeotermal; Trakya’da, Yumurtalık’ta, EskişehirAlpu’da, Çanakkale’de vb. birçok yerde kömüre dayalı
termik santral, Sinop, Akkuyu ve İğneada’da nükleer santral, Doğu Karadeniz’de, Dersim’de, Alakır’da, Göksu’da,
Türkiye’nin dört bir yanındaki HES örneklerinde yaşandığı üzere bölgede yaşayan halkın istemediği tüm projeler
iptal edilmelidir
- Her yıl daha fazla dışa bağımlı hale gelen enerji sektörünün sevk ve idaresinde, ulusal kaynaklara ve yenilenebilir
enerji kaynaklarına öncelik verilmelidir. Ülkemizin enerji
bağımsızlığı için yeterli öz kaynağımız mevcuttur. Dünyada birçok ülke için % 100 yenilenebilir enerji kullanımı
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hedeflenirken, ülkemizde 2023 ve 2050 için gerçek ve
uygulanabilir hedefler ortaya konulmadır.
- Tarım sektöründe sebze ve meyvelerin kurutulmasında
yenilenebilir enerji teknolojileri kullanılmalıdır. Bu alanda,
ticari ve endüstriyel ürünlerin geliştirilmesi Ar-Ge konusu olarak desteklenmelidir.
- Güneş enerjisinin ülkemizdeki potansiyel uygunluğu
değerlendirilerek birçok kentimizde yaklaşık sıfır enerjili binaların (NZEB) uygulama ve yaygınlaştırılması gerçekleştirilebilir. Şehirleşme, kent, kooperatif evlerinin
NZED proje çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Yeni yerleşim planları güneş enerjisinin entegre edildiği sıfıra yakın
enerjili binalar yaklaşımı ile yapılmalıdır.
- Ülkemizde yenilebilir enerji kooperatiflerinin (YEK)
geliştirilmesine yönelik mevzuat iyileştirilmeli, kolaylaştırılmalı ve bölgesel–yöresel–halka açık kooperatiflerin
artırılmasında ilgili meslek örgütleri ve yerel yönetimler
etkin çalışmalar yapmalıdır. Ülkemizde 2018 yılı itibarıyla
sayıları 22’ye ulaşan YEK deneyimleri izlenmeli, başarı ve
sorunlar paylaşılmalıdır.

görmemesine, yok olmamasına dikkat edilmelidir.
- Eğitim kurumlarında ısıtma, soğutma, sıcak su, elektrik gibi enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilebilir enerji
kaynaklarının kullanımı sağlanmalı ve böylelikle yeni nesillerin yenilebilir enerjilerin kullanımına yatkın, bilinçli
bireyler olması sağlanmalıdır.
- Yeni planlanan yerleşim alanlarında, güneş enerjisi ve
diğer yenilenebilir enerji kullanımlarının ve uygulanabilirliğinin gerçekleştirilmesi için “uydu güneş kent”leri
oluşturulmalı, bölgesel araştırma merkezleri kurulmalı ve
performansları ile üretkenlikleri sürdürülebilir olmalıdır.
Antalya, Diyarbakır, Mersin gibi illerimizde gerçekleştirilen güneş evi, güneş parkı vb. uygulamalar, ülke genelinde bilinçlenme ve duyarlılıkların geliştirilmesi için yaygınlaştırılmalıdır.
Mevcut olanların da güncel ve yenilenebilir yapısı geliştirilerek sürdürülmelidir. NZEB (yaklaşık sıfır enerjili bina)
yaklaşımlarında, güneş enerjisinin her tür uygulamasının
(aktif ve pasif) önemi büyük olup, bu tür projelendirmeye
ağırlık verilmelidir.

- Konutlarda tüketilen enerjinin % 80`i ısınmaya harcanmaktadır. Bu nedenle güneş mimarisi önemsenerek
uygulanmalı, öncelikle büyük şehirlerden başlanarak yeni
yapılmakta olan binalarda, şehir ve imar planlarında binaların güneş mimarisine uygun şekilde tasarımı ve yapımı
ile yalıtıma büyük önem verilmelidir. Güneş enerjisi destekli bölgesel ısıtma sistemleri, maliyetin uygun olması
durumunda uygulanmalıdır.

- Gelişmiş ülkelerde güneşten elektrik üretimi çatı ile
başlamasına rağmen ülkemizde sahada üretim ile başlamıştır. Enerjinin üretildiği yerde tüketilmesi, kayıpların
önlenmesi açısından önemlidir. Çatıların güneşten elektrik üretimi amacıyla kullanılması ile ilgili mevzuat kolaylaştırılmalı ve bu konudaki engeller kaldırılmalıdır.

- Güneş enerjisi sistemlerinin testlerinin yapıldığı akredite laboratuvarların ulusal düzeyde oluşturulması ve yaygınlaştırılması için gerekli girişimler yapılmalı, yurtdışındaki laboratuvarlara ödenen test ücretlerinin yurtiçinde
kalması sağlanmalıdır.

Ülkemiz Kadim Bir Güneş Ülkesidir.

- Avrupa ülkelerinde olduğu gibi pompalı güneş enerjisi
sistemlerinin kurulmasının yaygınlaşması için düşük KDV
uygulanması, bu sistemi kullanan binalar için çevre temizlik veya emlak vergisinden bir sürelik muafiyet sağlanması
vb. uygulamalar ile teşvik edilmesi gereklidir. İmar yönetmelikleri de buna göre revize edilmelidir.
- Güneşten elektrik ve ısı üretimi için güneş santrallarının
uygun yerlere yerleştirilmesi için ön fizibilite çalışmalarının daha hassas yapılmasına ve tarım arazilerinin, ormanlık alanların, meraların, SİT ve ören alanlarının zarar
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SON SÖZ:
Şimdi Petrol, Kömür, Doğal Gaz, Nükleer Vb.
Çevreye Ve Toplumlara Zarar Veren Fosil
Kaynaklardan Vazgeçmenin Zamanıdır.
Şimdi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Toplum
Çıkarları
Doğrultusunda
Değerlendirmeyi
Öngören,
Katılımcı Bir Anlayışla Demokratik Bir Enerji
Programını Hep Birlikte Oluşturmanın Ve
Uygulamanın Zamanıdır.
Şimdi Yaşadığımız Bu Güneş Ülkesinde Yüzümüzü
Güneşe Dönmenin Zamanıdır.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Danışma Kurulu

ODA DANIŞMA KURULU 47. DÖNEM 4. TOPLANTISI
Oda Danışma Kurulu 47. Dönem 4. Toplantısı, 15 Aralık 2019 Pazar günü “Ülke Gündemi ve TMMOB/Oda
Çalışmaları üzerine görüşme” gündemi ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda yapıldı.
To plantıya Oda Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri , TMMOB temsilcileri, Oda ve Şube Yönetim Kurulu
Üy eleri ve Oda Teknik Görevlilerinden oluşan yaklaşık
100 kişi katıldı. Oda Danışma Kurulu Toplantısı, katılım
gösteren üyelerin kendilerini tanıtmasının ardından açış
konuşması ile başladı.
Aç ış konuşmasını Oda Başkanı Yunus Yener yaptı. Yener salonu selamladıktan sonra “Bu toplantıyı iki gün süre n Sanayi Kongresi sonrası yapıyoruz bu nedenle kısa
ko nuşacağım. Bu dönem bilgi paylaşımının en önemli
platformu olarak ifade ettiğimiz kongre, sempozyum ve
kurultayların finalini Sanayi Kongresi ile yaptık. Hepinize
kongremize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine başladı ve şöyle konuştu:

“Uluslararası kongreleri artırmalıyız”
“Her birini ilgili arkadaşlar muhakkak ayrı ayrı değerlendirecekler. Genel bir değerlendirme ile başarılı ve katılımların yükseldiği, içerik olarak da zenginleşen etkinlikler yapıldı.
İk i kongremiz Denizli Şubemiz tarafından düzenlenen
Bakım Teknolojileri kongresi ile Adana Şubemiz tarafından düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongrelerimiz
bi r ilki gerçekleştirerek uluslararası olarak düzenlendi.
Örgüte önemli bir deneyim kazandırıldı. Katkı koyan tüm
arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki dönem mevcut kongreleri daha iyileştirmeli, uluslararası kongreleri artırmalı ve meslek alanlarımızla
ilgili yeni etkinlikler düzenlemeliyiz.
Bu toplantı, şu anki Şube Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızın katıldığı son Danışma Kurulu oluyor.
Bildiğimiz üzere Şube genel kurulları 8-9 Şubat’ta yapılacak. Bu vesileyle, iktidar baskılarının yoğunlaştığı bu güç
dönemde görev alan, bu cesareti gösteren bütün arkada şlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki
görevden ayrılacak arkadaşlarımızın Oda’ya katkıları deva m edecektir. Ayrıca yeni dönemde görev almak için
ad ay olacak tüm arkadaşları da cesaretlerinden dolayı
kutluyorum.

“İktidar kırılgan bir zemindedir”
Sa nayi kongresinde ülkemizin içinde bulunduğu sosyoekonomik durum üzerine önemli tespitler yapıldığı için
şimdi kısaca siyasi duruma değinmekle yetineceğim. Önce si de var ama en son gerek 31 Mart yerel seçimleri,
ge rekse 23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimleri bir
şeyi açık etmiştir; iktidarın kırılgan bir zeminde olduğu.
Ve hayat pahalılığından, baskı rejiminden, işsizlik ve yoksu lluk ile gelecek belirsizliklerinden bunalan geniş halk
ki tleleri aslında başka bir Türkiye ve insanca bir yaşam
özlemi içindedir. Lakin bu fırsat muhalefetin yanlış politikaları nedeniyle heba edilmiş görünmektedir. Bu yanlış
politika nedeniyle iktidar kayyum operasyonunu gerçekleştirebilmiştir.
Ta bii burada muhalefet partisinin kamusal bir anlayışla
ya pmaya çalıştığımız Asansör Periyodik Kontrollerine
ilişkin “anlaşılmaz” tutumuna da değinmeden geçmek olmaz. Genel Başkanı tarafından her ne kadar farklı ifadeler
kullanılmışsa da, yapılan görüşmelerde farklı yönetici ve
belediye başkanlarınca itiraf edildiği üzere Genel Başkan
Yardımcısının faaliyetleri kişisel olmayıp medya çalışmalarının finansmanı için parti yönetiminin bir tasarrufudur.
Buna ilişkin olarak medyada herhangi bir haber yokken
öğ rendiğimiz ilk anda yapılanın yanlış olduğunu, taşıdığı
ri skleri parti yönetimine ifade ettik. Basın açıklamaları
yapıldı, yazılar gönderdik. Şimdi sıra protokol yenilemesi
yapmayan bölgelerde kamuoyu oluşturma ve mücadele
çalışmalarındadır.
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“Halkçı toplumcu paradigmanın güç kazanması
gerekiyor”
Bununla birlikte şimdi dikkatli olunması gereken bir başka husus, geçmişten bugüne iktidar uygulamalarının en
üst düzeyde sorumluluğunu taşıyan bazı temsilcilerinin
sözde “yeni, ılımlı” bir imajla ortaya çıkarak ve yalnızca
vitrin düzenlemeleriyle mevcut ekonomik sosyal politikaların devamını sağlamaya aday olmalarıdır. Bu noktada
toplumsal muhalefetin bu rejime karşı çıkışının sürekliliğinin doğru bir şekilde sağlanması oldukça önemlidir.
Tek adam rejiminin geriletilmesi çok önemli olmakla birlikte Türkiye’yi, “ılımlı İslam” diye diye emperyalizmle
uyumlu ve siyasal İslam’ın egemenliğine sokan, iç kutuplaşma yaratan bir ekibin iç çelişkileri Türkiye’nin geleceğine yön veremez.
Yalnız bir kişiye itiraz düzeyinde kalmamalıyız. Esasen,
halk lehine ekonomik sosyal politikalar, Cumhuriyetin
kazanımları, laiklik, hukukun üstünlüğü, gerçek bir güçler
ayrılığı ve kamucu politikaların esas alınması, yani halkçı
toplumcu paradigmanın güç kazanması gerekiyor. Bizim
2020’de hızlanacak siyasi gelişmelerde genel olarak bu
çerçeve içinde, TMMOB’nin gelenekselleşmiş bağımsız
çizgisi içinde davranmamız oldukça önemlidir.

“Üye aidatlarını toplamayı aksatmaksızın
sürdürmemiz gerekiyor”
Önümüzdeki dönemin yine çok sıkıntılı olacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle Sekreter-Sayman toplantısında
önemli kararlar alınmış, bunları da dikkate alarak tasarruf önlemlerimizi, gerektiği yerde daralmayı, gereken
alanlarda faaliyetlerimizi geliştirmeyi ama her halükarda Oda ve Şubelerimizi en akılcı tarzda ayakta tutmayı,
sürekliliğimizi sağlayıcı şekilde planlamalı ve bunun için
çaba göstermeliyiz. Üyelerimiz arasında Odaya aidiyeti ve Üye-Oda ilişkisini geliştirmeli, katılımı artırmalı ve
faaliyetlerimizi bu yönde artırmalıyız. Daha fazla kolektif ürün ancak üye etkinliğinin artırılması ve daha fazla
üyenin sürece dahil edilmesi ile mümkündür. Aidiyetin
olmazsa olmazı üye aidatlarını toplamayı aksatmaksızın
sürdürmemiz gerekiyor.
Önem vermemiz gereken konuların başında eğitim çalışmalarının olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Çünkü
bu çalışmalar Odamızın asli işlevleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle bu konuya özel bir önem veriyoruz. Eği-
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tim Çalışma Grubumuz bu doğrultuda yeni eğitim alanları
ve konularını yoğun bir şekilde çalışarak belirliyor; kurs
ve eğitimleri nicelik ve nitelik olarak geliştirme yönünde
önemli adımlar atıyor. Bu nedenle Mehmet Soğancı Başkanlığındaki Çalışma Grubumuza ve programların hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici, teknik görevli ve
katkı koyan üyelerimize özel olarak teşekkür ediyorum.
Bu programlar ortak bir çalışmanın kolektif ürünleridir.

“Mekanik Tesisat teknik şartnamesi ortak bir
çalışmanın ürünüdür”
Bu kolektif çalışmanın örneğini verdiğimiz bir başka alanda odamız Enerji çalışmaları. Oğuz Türkyılmaz ağabeyimiz nezdinde Oda Enerji Çalışma Grubumuzu da kamuoyunu aydınlatan ve takdir edilen çalışmaları nedeniyle
kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu dönem bir
başka ortak çalışmanın ürünü de Mekanik Tesisat teknik
şartnamesi. Tesisat Kongremizde dört yıl önce çalışmaları başlatılan ve yüzlerce meslektaşımızın katkıları ile hazırlanan metin Çalışma Bakanlığı tarafından yönetmeliğin
tasarım kriterleri olarak yayımlandı. Başta Ankara şube
üyemiz Abdullah Bilgin olmak üzere katkı sunan tüm
meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum.
PBK çalışmalarımızı da yeniden yapılandırıyoruz, sadeleşiyoruz. Bu konularda başarılı çalışmalar yapan Genel
Merkez ve Şubelerimizdeki tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere Bülten artık dijital
platformda yayınlanıyor. Mühendis ve Makina Güncel
dergimizi de dijital yayına dönüştürmeyi planlıyoruz. Şubelerin üyelerimizi dergiye yazı yazmaya yönlendirmesini
bekliyoruz. Bu çalışma döneminde Tesisat Mühendisliği
Dergimiz ulusal, Mühendis ve Makina ve Endüstri Mühendisliği Dergilerimiz de editoryal yapının yenilenmesiyle birlikte uluslararası indekslere/veri tabanlarına girdiler.
Tesisat Mühendisliği, Mühendis ve Makina ve özellikle
neredeyse ölüm döşeğinde olan Endüstri Mühendisliği
Dergilerini bu sürece taşıyan, emek ve katkısı olan bütün
arkadaşlarımız ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.

“Bağımsız tutumumuzu güçlendirmemiz
önümüzdeki dönemde daha fazla önemli”
TMMOB’ye bağlı Odalarla ilişkileri artırmayı, ortak etkinlikler, refleksler üretmeyi, İKK’ları canlı kılmayı ve
aktif katkıda bulunmaya devam etmeliyiz. Yapacağımız
her çalışmanın mesleğimizin, Odamızın, TMMOB’mizin
itibarını koruma ve artırmaya yönelik olması gerektiğini
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belirtmek istiyorum. Hiçbir siyasi gücün arka bahçesi
olmayan, her zaman doğrulanan bağımsız tutumumuzu
güçlendirmemiz özellikle önümüzdeki dönemde daha
fazla önem taşıyor.
Son olarak, TMMOB ve Odalarımıza yönelik olası saldırıları göğüsleyecek, ülkemizdeki olumsuz gelişmelere
TMMOB çatısı altında emek-meslek örgütleri ve toplumsal muhalefet ile birlikte duyarlılık gösterecek reflekslerimizi geliştirmeliyiz diyerek konuşmamı tamamlıyor, toplantımızın verimli geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum.”
MMO 47. Dönem Danışma Kurulu 4. Toplantısı’nda Yunus Yener’in açış konuşmasının ardından, Oda Sekreteri
Elif Öztürk Oda çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı.
Daha sonra; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, Oda Denetleme Kurulu Üyesi Fikret Çaral,
Oda Onur Kurulu Üyesi Zafer Güzey, Geçmiş Dönem
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim
Kurulu Y. Üyesi Tevfik Peker, TMMOB Yüksek Onur
Kurulu Üyesi Melih Şahin, İstanbul Şube Başkanı Battal
Kılıç, İzmir Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin, Denizli Şube
Sekreteri Mehmet Sarıca, Adana Şube Başkan Vekili
Ümit Galip Uncu, Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli,
Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, Ankara Şube Sekreteri Seyit Ali Korkmaz, Zonguldak Şube Başkanı Birhan
Şahin, Edirne Şube Başkanı Aziz Avukatoğlu, Eskişehir
Şube Başkanı Atila Tomsuk, Diyarbakır Şube Başkanı
Mehmet Emin Tümür, Konya Şube Başkanı Aziz Hakan
Altun, Trabzon Şube Başkanı Fulya Bankoğlu, Gaziantep
Şube Başkanı Hüseyin Ovayolu, Antalya Şube Başkanı
Ayşen Hamamcıoğlu, Ankara Şube Yönetim Kurulu Y.
Üyesi Tülay Yener ve İzmir Şube Saymanı Dilek Ferda
Yamanlar söz alarak görüşlerini ifade ettiler.

Elif Öztürk’ün yaptığı sunumun ardından söz alan
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz salonu selamladıktan sonra, Türkiye tarihinin en zorlu döneminde meslek odası yöneticiliği yapan ve bu zor dönemi
omuzlayan arkadaşlarıyla Şubat ayındaki seçimler öncesi
geniş katılımlı son toplantıyı gerçekleştirdiklerini hatırlattı
ve özetle şöyle konuştu:

“Türkiye tarihinin en baskıcı dönemlerinden
birine girildi”
“Ben de makina mühendisiyim ve MMO’nun yıllarca yöneticiliğini ve başkanlığını yaptım. Biz nerede güçlüysek
TMMOB çalışmaları da Türkiye’nin bizim olduğumuz her
yerde güçlüdür. Eğer biz yoksak TMMOB’da yok. 1954
yılında kurulan TMMOB’nin ilk odalarından biridir. Türkiye tarihinin en baskıcı dönemi, meslek uygulama alanlarımızın piyasalaştırılması sürecinden de bakarsak bu ülkenin neyi var neyi yok talan edildiği bir dönem yaşadık.
Bu iki yıla iki tane seçim sığdırıldı. Bunlardan birisi cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği, diğeri ise yerel yönetim
seçimleriydi. Birçok etkinliğimizi açılış kongresinde beni
dinleme fırsatı bulmuşsunuzdur. Hep altını çiziyoruz bunun. Bu ülkeyi 18 yıldır yöneten AKP iktidarı, bu 18 yılın
hemen hemen tamamını tek adam tek parti rejimini inşa
etmek için harcamış bir parti. Söyledikleri şuydu: eğer
rejim değişirse karar alma süreçleri kısalacak dolayısıyla
da ekonomi şaha kalkacak, bir daha koalisyonlar olmayacak. Ama en son seçim sonucunda gördük ki artık koalisyonları seçim öncesinde ittifaklarla yapıyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimini AKP-MHP ittifakı ile götürdüler.
Belediye seçimlerinde de yaşanan o oldu.
Aslında seçimler yıllardır kutuplaştırıcı politikalar izleyen,
halk arasındaki ayrımcılığı körükleyen sağ bloğun bir sı-
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ğınma yeriydi. AKP ne zaman toplumsal meşruiyetini
kaybetse seçim yapıp, arkamda bu halk var diyordu. Ama
30 Mart seçimleri gösterdi ki AKP sandıkta da kaybetti.
Ne zaman kaybetse iki senaryosu vardır. Birincisi kutuplaştırıcı politikaları artırmak, ikincisi de baskının dozunu
arttırmak. Gerçekten de bu seçimden sonra Türkiye
tarihinin en baskıcı dönemlerinden birine girildi. Gezi
davası yeniden hortlatıldı. Sosyal medya paylaşımları yapan gençlere varına değin birçok kesim tarafından gözaltı kararı çıkartıldı. CHP’nin İstanbul il başkanı bundan 7
yıl evvel atmış olduğu tweetlerden dolayı ceza aldı. TTB
merkez yöneticileri, belki de ülke tarihinin düşüncelerini
ifade ettikleri için en büyük cezalarından birine çarptırıldı. Halkın oyları ile seçtiği belediye başkanları atanmış bir
bakan tarafından görevden alındı. Yerlerine kayyumlar
atandı. Bu da yetmedi, tutuklandılar, gözaltına alındırlar,
bu süreç devam ediyor.

“Türkiye’de nerede bir yangın var orada
olmaya çalışıyoruz”
Aslında bu blok seçim öncesinde yapacaklarını hiç saklamamıştı. Siz kime oy verirseniz verin biz onları yine görevden alırız demişti. Bu aslında çok tehlikeli bir gidiş.
Tek adam rejimi aslında yerel yönetimleri de merkeze
bağlamayı hedefleyen bir rejim. Eğer şu an yapılanlara
hep birlikte karşı çıkmazsak, halkımızı oyunun takipçisi
olmazsak bugün Van’da yaşanan, Diyarbakır’da yaşanan,
Mardin’de yaşanan İstanbul’da da yaşanabilir, İzmir’de
de yaşanabilir. Onun için bizlerin yapması gereken bu
konuda açıktır arkadaşlar. Her iki seçimde de altını çizdik. Demokrasinin en temel ölçütü halk iradesidir. Halk
egemenliğidir. Tek adam rejimi halk iradesinin bitiren bir
rejimdir. Sandığa bile tahammül edemeyen bir rejimdir.
Hukuku tamamen siyasallaştıran bir rejimdir. Mahkemeleri izliyorsanız aynı konuda farklı farklı kararlar alabiliyorlar. Bu ülkede aynı açıklamadan dolayı birisine beraat
verilirken diğeri ağırlaştırılmış müebbet alabiliyor. Yani
hukukun d bir sopa olarak kullanıldığı, hukuk devletinin
aşındırıldığı, halk egemenliğinin yok edildiği bu rejime
karşı hep birlikte karşı duralım diye hem anayasa referandumları sürecinde hem seçimler sürecinde dağıttığımız
broşürlerle, Türkiye’nin her tarafında sesimizi duyurmaya çalıştık. Ülkenin gereksinimi açıktır. Ülkenin gereksinimi anayasal demokrasiyi yeniden savunmaktır. Halk
egemenliğini yeniden savunmaktır. Laikliği savunmaktır.
Ülke topraklarına kamucu bir bakış açısı ile sahip çıkmak-
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tır. Çünkü ekonomi konusunda da sanayi kongresinde
çokça altını çizdiğimiz gibi bu iktidar 17 yılda bu ülkenin
neyi varsa neyi yoksa tüm cumhuriyet dönemi birikimlerini talana açmıştır. Yandaşlarının talanına açmıştır. Yerli
yabancı sermayelerin talanına açmıştır. Bundan da palazlanmıştır. Bütün bunları yaparken de laikliğin bitirilmesini
bir afyon olarak kullanmıştır. Karşı çıkmayan, ne denirse
evet diyen bir taban yaratmıştır.

“Odalarımızın halkçı, toplumcu, yurtsever
tutumunu geleceğe taşıyalım”
Bizlerin yapması gereken bu gidişe hayır demek. Kamucu politikalar sempozyumunda da altını çizdiğim üzere
bu ülkenin neyi var neyi yoksa kalkınmacı bir anlayışla
eksenine sanayileşmeyi koyan, ülkenin bilimsel teknik
yeterliliğinin arttırılmasını koyan, bu ülkedeki üretilenlerin adil bir şekilde hakça bölüşülmesini önüne koyan
planlamacı, kalkınmacı bir ekonomi için mücadele etmektir. TMMOB’de bu yönde mücadelesini sürdürüyor.
Türkiye’de nerede bir yangın var orada olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz 31 Martta İstanbul seçimlerinin gasp
edilmek istendiği süreçte, TMMOB danışma kurulunu
İstanbul’da yapmıştık. Diyarbakır’da irademiz gasp edilince Diyarbakır’da başkanlar toplantısı yaptık. Kaz dağları
biliyorsunuz ormanlarımız, madenlerimiz yerli, yabancı
sermaye kesimleri tarafından talan ediliyor. Bir önceki
danışma kurulumuzu Kaz Dağları’nda yaptık. Halkın jeotermal direnişine destek vermek için Aydın’da sempozyum düzenledik. Seçim dönemi içerisinde Türkiye’nin
birçok yerinde kent kurultayı yaptık. Gelecek ay Van’da
bir kurultay yapacağız. Ocak ayında Kars’ta yapacağız.
Gelecek hafta Kocaeli’ndeyiz arkadaşlar. Kocaeli’nde
kent sempozyumumuz var. TMMOB olarak bu dönem
merkezi etkinliklerin sayısını çoğalttık. Sanayi kongresi
ve enerji sempozyumu yanı sıra coğrafi bilgi sistemleri
sempozyumu da yıllardır yapılan bir etkinlik. Buna kamucu politikalar sempozyumunu ekledik. Yapı denetimi
sempozyumu yaptık. Gıda sempozyumu yaptık. Su sempozyumu yaptık. Dönem içerisinde programımıza almış
olduğumuz tüm sempozyumlar gerçekleştirildi. Kadın
kurultayı ve kadın sempozyumu da gelenekselleşmiş etkinliklerimizdir ve bu dönemde onlar da yapıldı.

“Gelecek dönemi birlikte planlayacağız”
Genel kurulun bize verdiği bir görev vardı. Krizin yükünün mühendislere, meslek alanlarımıza taşıttırılmak is-
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tenmesine göre çok yönlü bir çalışma içersin de olalım,
deniliyordu. Bunun için 6 tane çalıştay yaptık arkadaşlar.
Ücretli işsiz mühendislerimiz, emekli mühendislerimiz,
kamuda çalışan mühendislerimiz, KHK’lar ile ihraç edilen
mühendislerimiz, bilirkişilik alanında çalışan mühendislerimiz ve iş güvenliği alanında çalışan mühendislerimizin
katıldığı, yani meslek alanlarımızın tümünü kucaklayan
arkadaşlarımızla çalıştaylar yaptık. Bu çalıştayların sonuçlarını kamuoyu ile paylaştık. Şuan da devam eden
mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının güncel
sorunları yerel çalıştayları var. Bir kısım İKK’larımız bu
süreci tamamladı. Bir kısmında yapılmaya devam ediyor.
Hepinizin bu kurultayların örgütlenme süreçlerinde de
yer almaya davet ediyorum. Buralardan biriktirdiklerimiz
çok önemli. Tüm bu çalıştaylardan biriktirdiklerimizi de
Nisan 2020 yılında yapacağımız merkezi çalıştaya taşıyacağız. Zor bir dönem ve Şubat ayında şubelerin genel
kurulları var. Bizim için şube genel kurulları sadece yöneticileri belirlediğimiz değil. İki yıllık bir çalışmanın hep birlikte en geniş zeminlerde tartışıldığı, geleceğinde planlandığı süreçlerdir. Şube genel kurullarına sıkı bir çalışmayla
girilmesi yönünde bir kere daha hatırlatma yapmak isterim. Ardından merkezi seçimler olacak. Bu ülkeyi baskıyla, zorla, piyasacı anlayışlarla, laiklik karşıtı anlayışlarla
yönetmeye kalkanlar odamızda da listeler çıkartmaya
devam edecekler. Odalarımızın halkçı, toplumcu, yurtsever tutumunu hep birlikte savunup, geleceğe taşımak
zorundayız. Böylesi bir yükü iki yıl için omuzlayan hepinize TMMOB olarak teşekkür ediyorum. Yeni bir dönemi
de hep beraber kazanacağımızdan kuşkum yok.

“Meslek uygulama alanlarımıza hep birlikte
sahip çıkmak zorundayız”
Asansör konusuna gelirsek, kendisine halkçı, toplumcu
ve sosyal demokrat belediyecilik yapacağım diyen bir
anlayışın; kamusal bir hizmeti özelleştirmenin öncüsü olması ve bunun peşinde de genel başkan yardımcılarının,
milletvekillerinin, parti sözcülerinin belediye belediye
gezmesi anlaşılır, kabul edilir bir tutum değildir. Bunun
teşhirlerine devam edilmek zorundadır.

dukları anlaşılıyor. Bu konudaki teşhir politikaları devam
etmek zorundadır.
MMO’nun çok güzel bir çalışması var biliyorsunuz, her
ay sanayide durum raporları yayınlanıyor. Benim bu konuda önerim şudur; yine her ay TMMOB’nin yapmış olduğu asansör teknik hizmetleri, diğer teknik hizmetler,
periyodik kontroller konusunda aylık raporlar çıkarmak
zorundadır. Asansör iptalleri sadece iptal edilen yerin
değil hepimizin sorunudur. MMO’nun bu konudaki çabasına diğer odaları da katmaya çalışacağız. Nasıl olsa bizim
yerellerde protokol iptalleri yok diye suskun kalmayalım
arkadaşlar. Türkiye’nin neresinde olursak olalım, merkezin açıklamış olduğu basın açıklamalarını mutlaka yapalım
ve yerel dinamikleri harekete geçirelim. Biz ne kadar gür
bir sesle birlikte olursak emin olun ki sadece CHP belediyesi değil diğer belediyeler de geri adım atmak zorunda
kalacaklardır. Periyodik kontrollerde, basınçlı kaplarda,
emisyon ölçümlerinde ve LPG’de de aynısıdır. Bunlar
kamusal hizmetlerdir ve bizim meslek uygulama alanlarımızdır. Bu hizmetlerin ticarileştirilmesi, patronaj ilişkileri
içine sokulması asla kabul edilemez. Sadece asansör denetimlerinde değil, tüm kamusal meslek uygulama alanlarımıza hep birlikte sahip çıkmak zorundayız.”

“Bir denetlememiz kaldı”
Koramaz’ın ardından söz alan Oda Denetleme Kurulu
Üyesi Fikret Çaral ise özetle şöyle konuştu: “Ben maddi bir şey söylemeyeceğim, zaten sekreterimiz söyledi. Ama genel başkanın da söylediği aidat durumu var.
Onu söylemeden geçemeyeceğim. Yönetmelik gereği
biz bunu bütün denetlemelerde yazıyoruz. 68 milyon
679 bin küsur alacağımız var. Bunun 48 milyonu da eş
ve cari olmak üzere. Tüm şubelerin bu konuda artık gereğini yapmalarını, denetleme kurulu olarak bekliyoruz.

Bireysel olarak ben bu konuda parti başkanıyla ve tüm
genel başkan yardımcıları ile görüştüm. Böyle bir süreç
yaşanmayacak demelerine rağmen, zimmi bir şekilde
Türkiye’nin diğer belediyelerine de taşınmaya devam
ediyor. Eğer bu konuda suskun kalırsak tüm belediyelere
bunu taşımak yönünde anlayış birliktelikleri içerisinde olbülten 259
ocak 2020
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Bu sene, bu hafta içi yapılan genel merkez mali denetimi ile 2019 yılının üçüncü denetlemesi tamamlandı.
Dördüncünün tarihine dair genel merkez ile konuştuk
ve bugün kesinleştireceğiz. Yani son denetlemeyi Şube
seçimlerini de dikkate alarak, Şubatın sonunda başlamak
ve Mart başında genel merkez ile birlikte tamamlamak
sureti ile yapmayı planlıyoruz. Çünkü onun üzerine bir
rapor hazırlayıp genel kurula sunacağız. Yani bizim Nisan
ayının başı gibi bütün bu işleri tamamlamamız lazım. Bu
nedenlerle bütün Şubeleri bu Şubat sonu ve Martın üçüncü haftası arasında, hafta sonları denetime tabii tutacağız,
bunun bilgisini de vereyim.”

“Yapı denetimdeki hassasiyetleri gündeme
alacak etkinlikler yapılmalı”
Çaral’ın ardından söz alan Oda Onur Kurulu Üyesi Zafer Güzey özetle şunları söyledi: “Onur Kurulu olarak
bu dönem toplantı yapmadığımız ay olmadı. Şimdiye
kadar toplam 20 toplantı yapıldı. 2019 yılı içerisinde gündemimize aldığımız dosyaların toplamı 416’dır. Bu 416
dosyanın tahmin ediyorum yüzde seksenine yakını, yapı
denetimi üzerinden geldi. Üyelerimize yapı denetimindeki hassasiyetleri gündeme alacak etkinlikler yapılması,
Şubelerimizle Onur Kurulundaki karşılaşmamızı azaltacaktır. Çünkü bir şekilde imza kullanımı söz konusu ve
gelen dosyalardan bunu bir miktar azaltmaya başladığımızı görüyoruz. Ancak bir miktar da yapılan işin hassasiyeti üzerinde arkadaşlarımızın bilgi sahibi olmaması var.
Bakanlığın, sorumluluğun çok büyük bir kısmını MMO ve
TMMOB’ye attığı bir yapı burası ve sıkıntılı bir durum.
Bizim teknik anlamda uygunsuz bir durum olmadığını
tespit ettiğimiz zaman dahi, Bakanlık “hayır burayı tekrar incele” deyip bize geri gönderiyor dosyaları. Teknik
anlamda üyemizin yanında olmaya çalışıyoruz zaten ve
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meslektaşlarımızla bir aradayız orada. Ancak bazı noktalar var ki, meslektaşlarımızı savunabilecek herhangi bir
yer yok. Hatta meslektaşımız suç işlediğini aleni bir şekilde biliyor. Şubelerimizin bu konudaki çalışmalarını, 2020
yılında daha da arttırarak gerçekleştiriyor olmaları güzel
olacaktır.”

“Bu örgüt bir mücadele örgütüdür”
Güzey’den sonra söz alan TMMOB Eski Başkanı Mehmet
Soğancı ise özetle şöyle konuştu: “Oda ortamında danışma kurulu önemlidir, hafıza tazeliyoruz ve önümüzdeki
günlere yönelik konuşmalar yapıyoruz. Ben MMO ve
TMMOB’da 20 yıl süreyle aktif görev yaptım. O zamanlarda da danışma kurullarından beslendik ve şekillendik.
TMMOB bu ülkenin vicdanıdır, onun için burada yapılan konuşmalar ve çalışmalar çok değerli. Bizler mesleğin çıkarlarını ifade ederken, Türkiye gerçeklerini kendi
bulunduğumuz noktadan da ifade edeceğiz. Bu örgüt bir
mücadele örgütüdür. Örgüt hafızası çok önemlidir. Biz
mühendisler için sayısal veriler çok önemlidir. 97 temsilciliğimiz var, yani nerede bir mühendis varsa orada bir
yapı kurulmuş. 470’si meslektaşımız olan 719 çalışanı var
bu örgütün. Bu ciddi bir rakam. Bunu yaratmak ve bunu
devam ettirmek çok önemli.
Oda olarak 100 bin asansör bakmışız. Bunun sağı solu,
siyaseti yok. Kamusal bir iştir ve kamusal hizmet yapıyoruz. Tıpkı LPG işinde olduğu gibi sektörün merdiven
altından kontrollü bir hale girmesi, MMO sayesinde olmuştur. Türkiye’de biz 100 bin asansör denetlediysek,
demek ki geri kalan 400 bin asansör tehlikededir. Bunun
üzerine ısrarla gitmek gerekir. Bu dönem yapılan işlerden
bir tanesi kaynak işidir. Hem eğitim hem muayene anlamında model bir iştir ve hemen her Şube de faaliyetleri
var. Buna çaba gösteren yöneticileri kutluyorum. Rota-
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mıza gerçekten de bir kavram daha oturtulmuştur ve
bunun da merkezileştirilmesi gerekir. Yani kamusal denetimin Şubelerimizin her noktasında aynı nitelikte, aynı
şekilde ve tümüyle merkezi takiple yapılması gerekir.
Denetleme işlerini merkezileştirerek, bilimsel ve teknik
donanımları çoğaltarak iddiamızı sürdüreceğiz.
Sanayi Kongresi verilerine göre de ciddi bir işsizlik
hikâyesi var. Dün tüm sayısal verileri anlattı hocalar. Yatırımı, üretimi olmayan bir yerde her yeni gelen mühendis
arkadaşımız o işsiz sayısına düşüyor. MMO ve dolayısıyla
TMMOB’nin de gelecek döneme, bu konuyu çok iyi analiz eden bir programla çıkması gerektiğine inanıyorum.
Odamızın Şube Genel Kurulları yol haritamızı ilk belirleyen yerlerdir. Yönetimden ayrılan arkadaşlarımızın örgütten kopmama gibi bir gayret içerisinde olması lazım.
Ayrılan her arkadaşımızın Şubelerde komisyonlarda görev alması örgütümüze karşı bir sorumluluktur.”

“Ülkemiz açısından hiç iyi bir haber yok”
Soğancı’nın ardından söz alan TMMOB Yönetim Kurulu Y. Üyesi Tevfik Peker özetle şöyle konuştu: “İçinde
bulunduğumuz süreçte ülkemiz açısından hiçbir tane iyi
haber yok maalesef. Şu anda 13 milyon işsiz var, her iki
kadından biri işsiz. İki milyon engelli vatandaşımız var, sadece yüzde 7,5’i iş sahibi. Eğitim derseniz dünyanın en
gerisindeyiz. Ülkemizdeki 51 bin okulun sadece iki bin
tanesinde revir var. Ama bu okulların tamamında mescit
var. Her köyde 2-3 cami var ama okul yok. Her 250 bin
liralık konut, mülk alan kişinin eşi ve çocuklarının tamamı
vatandaşımız oluyor ve bunlar her seçimde oy kullanabiliyorlar. Özetle, Türkiye büyük bir tiyatro ve AKP’de o tiyatronun ortasında bazen komedi, bazen dram oynuyor.
Bizlerde seyrediyoruz. Bu köprüleri yaptılar ya 40 yıl her
sene bir köprü parası daha ödeyeceğiz.

Bu ülkede adalet, hak, hukuk çöpte. Afrika’nın kabile ülkeleri bile bizden ileri durumda. Evinde çalıştırdığın bir
kızcağız yine senin evinde ölüyor ama evinin önüne koyuyorsun, intihar etti diyorsun. Bu kadar rezalet bir şey
olur mu? Ülkemizde 750 tane kadın öldürülmüş. Öldürülen kadınları ve kadın haklarını sahiplenen kadınları da
darp ediyorsun. Bir savcı diyor ki sana tecavüz ediliyor da
bana niye edilmiyor. Bunu bir kadın savcı söylüyor, gelinen nokta bu.”

“MMO’nun Onur Kurulu ile olan iletişimi
geliştirilmeli”
Peker’den sonra konuşan TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Melih Şahin özetle şunları söyledi: “Ben biraz
Yüksek Onur Kurulu çalışmalarını özetledikten sonra
buradan çıkarılacak bazı derslerle ilgili sizi aydınlatmak
ve bilgi vermek istiyorum. Onur Kurulları bu dönem oldukça yoğun bir çalışma içerisinde. Yüksek Onur Kurulu
olarak şu ana kadar 14 toplantı yaptık. 1200’ün üzerinde
dosya işlemi var. Burada bir değişim var. Daha önce yapı
denetimi ağırlıklı bir manzara ile karşı karşıyayken, son
bir senedir gündeme gelen dosyalarda mesleki denetim
ön plana çıkmaya başladı. Özellikle bazı Odalarımızın
bu konuda ki hassasiyetleri çok dikkat çekici vaziyette.
Bu arada mesleki denetim kısmını ben özellikle bilginize
sunmak istiyorum. Odamızın da mesleki denetim faaliyetleri çerçevesinde, gerek örgütsel gerek geriye dönük
faaliyetlerini bir mercek altına almasında fayda var. Bu
hem örgütsel bütünlüğü sağlama hem bu alandaki ihtiyaç
görülen disiplini sağlayan bir gereksinim olarak önümüze
çıkıyor. Yüksek onur kurulu olarak bu deneyimi özellikle
yoğun onur kurulu faaliyetleri yürüten odalarımız ile birer birer görüşmelerle paylaşacağız genel kurula gidiş sürecinde. Odamızda bunlardan bir tanesi. Açıkçası bugüne
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kadar Odamızın Onur Kurulu ile olan iletişimi, benim
değerlendirmeme göre fena değildi. Daha da gelişmesine ihtiyaç var. O yönde de girişimlerimiz sürüyor. Oda
Onur Kurulumuzun 416 dosyayı işleme alması, hakikaten
önemli bir sayı. Bunun Yüksek Onur Kuruluna yansıması
göreceli olarak düşük. O konuda da bir faaliyet içerisinde
olduğumuzu biliyorum. Yani bunu erittiğimiz çerçevede
daha sağlıklı bir süreç yaşıyor olacağız.”

“Kamusal değerler özel şirketlere peşkeş
çekilemez”
Şahin’den sonra söz alan İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç
özetle şöyle konuştu: “ Faşizmin her alanda kendini hissettirdiği baskıcı, zorlu bir süreçte çalışmalar yaptık ve bir
dönemi daha tamamlamak üzereyiz. Yeni dönemde aday
olamayacağım ama görev alacak arkadaşlarımızı belirledik. Buralarda görev almak gerçekten önemli ve cesaret
gerektiriyor. Cesaretleri için yeni dönemde görev alacak
tüm arkadaşları kutluyorum. Görev aldığımız süreçte üç
konuyu çok önemsemiştik. Dijitalleşme, uygulamalı eğitim merkezleri ve öğrenci yurdu. Bir çoğunda başarılı çalışmalar yürütüldü. Ama öğrenci yurdu konusunda aşama
kaydedemedik. Yer tahsisi yapılmasına rağmen, yaşanan
süreç ve ekonomik koşullar bunu engelledi. Maalesef o
konuda henüz bir adım atamamış durumdayız.
Hepimizin de bildiği gibi asansör denetimlerinden kar
etmiyoruz, yaptığımız kamusal bir iştir. Ancak bunu öncelikle biz Oda yöneticileri olarak yeteri kadar kavrayamadık ki, bu konuda yeteri kadar kamuoyu yaratamadık.
Çekingen davrandık. Zamanında bu müdahaleyi yapmış
olsaydık bu aşamaya gelinmeyebilirdi. Aslında kamusal
anlayışımızı ve bu alanın ticarileştirilmemesini hep vurgularız. Bizim bu konuda yaptığımız son basın açıklamamızda da bunlar vurgulanmıştı. Ama ben basında çıkan
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haberlerden hiç mutlu olmadım, birçok ifade çarpıtılmış.
Bu hale gelmemeliydi, önceden bunu anlatmış olmamız
gerekiyordu. Aslında biz yerellerden iktidara gelenleri,
en başta bizzat görüşerek uyardık. Hiç dikkate almadılar, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Umarım yaşananları
dikkate alırlar ve kendilerine çeki düzen verirler. Çok
umudum yok açıkçası. Ama biz durduğumuz yerdeyiz ve
kamusal bir anlayışla, inatla bu mücadeleyi devam ettireceğiz. İktidar ya da muhalefet diye bir derdimiz yok.
Yaptığımız hizmetleri kamusal bir anlayışla yapıyor, kar ve
çıkar amacıyla iş yapmıyoruz. Kamusal değerler de özel
şirketlere peşkeş çekilemez.”

“Meslektaşlarımızın güvenceli çalışma
konusunda hiç bir umudu yok”
Kılıç’ın ardından konuşan İzmir Şube Başkanı Yüksel
Yaşartekin özetle şunları söyledi: “Seçimlerden sonra
belediye başkanlarını ziyaret ederken, her biri bize çok
sempatik davranıyordu ama yine de arada anlaşılmaz bir
kopukluk söz konusuydu. İki üç belediye başkanı görüşmesinden sonra birçok yer ile yeni dönemde asansör denetimlerini birlikte yapamayacağımızı, biraz da araştırınca
anlamış olduk. Bunun çok net şekilde bir parti politikası
olduğu, bu süreçte bize İzmir’den aktarılan bir bilgiydi.
Merkeze aktardık, herkesin bildiği görüşmeler gerçekleştirildi ve sonrasında umut veren cümleler sarf edildi.
Odanın olduğu hiç bir belediye denetimi Oda dışında olmayacak denildi. Fakat çok kısa sürede ardı ardına protokol iptalleri geldi. Dolayısıyla biz de meşhur basın açıklamasını yazıp ortaya bırakıverdik ve bunun propagandasını
yapmaya başladık. Yani aslında ilk açıklama bizden geldi.
Ama sanıyorum çok daha fazla sesimizi yükseltmemiz
gerekecek. Daha farklı, daha başka neler yapabiliriz diye
oturup birlikte değerlendirmemiz gerekecek.
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Hafta sonu Sanayi Kongresi’nde bir araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Mühendislerin yüzde 80’i fazla mesai, hatta
haftada 55 saatin üzerinde mesai ile karşı karşıyalar. Büyük bir çoğunluğu da fazla mesai ücretlerini idari personel kavramlarıyla hiç bir yerde alamıyorlar. Yine raporda
ekonomik kriz karşısında işsiz kalma korkusuna ilişkin bir
soru soruya meslektaşlarımızın yüzde 76,6’sı “krizden
kaynaklı işsiz kalabiliriz” demiş. Krizin dışında ki bir soruya da yüzde 60’ı benzer bir şey söylemiş. Yani meslektaşlarımızın güvenceli çalışma konusunda hiç bir umudu
yok. Güvencesiz bir çalışma da direngenliğimizi, kendimize olan güvenimizi her şeyimizi alır götürür. Dolayısıyla
önümüzdeki süreçte meslektaşlarımızla güvenceli çalışmanın koşullarını nasıl birlikte yaratırız diye ortak bir şeyler üretmemiz gerekiyor sanıyorum. Bizim işsiz mühendisler komisyonuna da ilettiğimiz bir kaç tane talebimiz
var. Bir tanesi, işsizlik fonunun denetiminin sendikaların,
odaların, üyelerin temsilciklerine verilmesidir. Son derece haklı bir taleptir, biliyorsunuz yağma edilen bir fondur
bu. İkinci talep; işsizlik sigortasına yapılan ücretlerin işsiz
olunan sürenin tamamında ödenmesidir. Güvenceli bir
çalışma yaşamı için eğer kişi işsiz ise bu işsizlik süresinde işsizlik fonundan yaşam giderlerini karşılayabilmelidir.
Yani devletin iş bulma sorumluluğu olmalı, iş bulamıyor
ise işsizlik ücretini bize vermelidirler. Üçüncü olarak,
havaalanı işçileri işe giderken ki sürenin iş saatlerinden
sayılmasını talep etmişlerdi, bunu talep ettik biz de. Bu
da son derece haklı ve ülkenin bütün trafik sorununu da
çözebilecek bir taleptir.”

“İşimiz çok zor ama üstesinden geleceğiz”
Yaşartekin’in ardından söz alan Denizli Şube Sekreteri
Mehmet Sarıca özetle şöyle konuştu: “Bu sene Denizli’de
Bakım Kongresi’ni ilk kez uluslararası olarak gerçekleştirdik. Daha önceki yıllara göre, hem bildiri sunumları,
hem katılımcı sayısı, hem de sergi salonu doluluk oranlarında, geçmiş yıllara göre yaklaşık 1,5-2 kata varan bir
artış yaşandı. Başarılı bir kongre olduğunu düşünüyoruz.
Asansör olayı birçok yerde hakikaten biraz can alıcı bir
olay oldu. Bizim için ilk asansör iptali Didim Belediyesi
ile başladı. İptal edilip edilmeyeceğini bilmeden belediye
başkanından randevu talep ettik ve gittik. Bunu kamusal
yarar adına yaptığımızı ve kar etmediğimizi, 30’a yakın
personelimizin asansör işinde değerlendirildiğini ve bu
protokollerin iptal edilmesi durumunda, bu arkadaşların
zor durumda kalabileceğini söyledik. Bize “elbette sizin-

le çalışacağız” dedi. Ama ertesi gün başka bir firmayla,
daha önceden protokol imzalandığını duyduk. Kuşadası
Belediyesi ile de sıkıntılarımız var. Onlarla protokol süresi daha dolmadı ve başka bir firma ile de imzalamamışlar
henüz. Ama onu da kaybetmeme adına bazı girişimlerde bulunduk ve ilgili olabilecek kişilerden, en azından bu
konuda ne düşünürler, katkıları olabilir mi diye randevu
talep ettik. Bize aktarılan, genel merkezleri belirli yerler
konusunda baskı yapıyormuş ve sözde dört ilçenin dışındaki yerlere müdahil olmayacakmış. Tabi bu konuda belediye başkanlarının kendi anlayışı da çok önemli. Üzerimizdeki baskı nedeniyle yoğun bir sıkıntı içinde içindeyiz
diyorlar. Sonuçtan henüz bilgimiz yok.
Hukukun, adaletin olmadığı, hiçbir şeyin birbirine benzemediği zor bir dönem tamamladık. Yeni dönem için
biz de Şube danışma kurulunda konuşup tartışacağız ve
ona göre karar vereceğiz. Hakikaten işimiz çok zor. Ama
devrimcilikte herhalde zor koşullarda, işin üstesinden gelebilme beceresini göstermekten geçiyor. Bizlerin de bu
işin üstesinden gelme beceresini göstereceğimize inanıyorum.”

“İyi bir kongre süreci geçirdik”
Sarıca’dan sonra konuşan Adana Şube Başkan Vekili Ümit
Galip Uncu özetle şunları söyledi: “Biliyorsunuz bu yıl İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Kongre’mizi ilk defa uluslararası düzeyde gerçekleştirdik ve 5 ülkeden katılımcı sağladık. İşçi
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili, gerçekten tarihe geçebilecek kalitede, hem nitelik hem nicelik olarak katılımın çok
yüksek olduğu, iyi bir kongre süreci geçirdik. Gerçekten
bizi tatmin eden ve geleceğe de umut veren bir kongre
oldu. Bunun arkasından Endüstri ve İşletme Mühendisleri Kongresi’ni yaptık. Elbette ki ufak tefek aksilikler de
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oldu. Ama o da çok geniş katılımlı, başarılı bir etkinlik
oldu ve tarihe bir nirengi noktası olarak geçti. Daha sonra
Oda başkanımızın katılımıyla plaket törenimizi gerçekleştirdik. Seçime yönelik danışma toplantılarına da başladık.
Biz de önümüzdeki hafta içerisinde listemizi tamamlamış
olacağız.
Ben asansör ile ilgili bir serzenişte bulunmak istiyorum.
Ben şeyi çok merak ediyorum bir B Planımız var mı?
CHP’li belediyeler, asansörlerin tamamını elimizden alsa,
yarın ne yapacağız? İkinci şeyse; bence biz asansör periyodik kontrolü yapmak zorunda değiliz. Bizim bu işin
doğru yapılması ile ilgili bir sorumluluğumuz olmalı. Yani
periyodik kontrol yapmakla ilgili değil, doğru yapılması
ile ilgili bir sorumluluğumuz olmalı. Dolayısıyla asansör
periyodik kontrollerinin de, asansör kontrolünün de başka bir yere evirilmesi gerekiyor. Bir an önce bunların da
Oda organlarında konuşulması ve tartışılması gerektiğini
düşünüyorum.”

“Üye birimlerimizi güçlendirmek gerekiyor”
Uncu’dan sonra söz alan Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli özetle şöyle konuştu: “Bizim iki dönem önce başlattığımız bir şey vardı. İşsiz ve yeni mezun mühendislere
yılda 2 kez 3’er aylık dönemler halinde eğitimler veriyorduk. Bu dönem katılım o kadar yüksek olmaya başladı ki,
artık salon almamaya başladı. Aslında iki şeyi birleştirmek
istiyorum. Burada Odaya önemli bir görev düşüyor. Dünkü Sanayi Kongresinde önemli bir şey vardı. Üye Odadan
sendika görevini yapmasını istiyor aslında. Bunu yapmamız mümkün değil. Bunun yollarına bakmamız lazım. Büyük umutlarla mezun oluyorlar çocuklarımız ve Odaya
geliyorlar. Uzun süre işsiz kalanlar var onların içlerinde.
Özgeçmişlerini bırakıyorlar. Tabi ki teknik çalışmalar çok
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önemli. Ama en önemli şeylerden bir tanesi de üyelerimiz. En başta belirtildi, 68 milyon üye aidat alacağımız
var. Aslında bir yandan teknik işler yaparken, önümüzdeki dönemde üye birimlerimizi de güçlendirmek gerekiyor
diye düşünüyorum. İşsizlik ile ilgili nasıl bağlar kurabiliriz
ve üyelerle nasıl bir program hazırlayabiliriz? Bu çalışmaları biraz tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu
yeni dönemde, genel kurullarımıza ve Şube yönetim kurullarımıza böyle bir görev yükleniyor.
2010 yılından beri adaylarımızı ön seçimle belirliyoruz.
Her dönem 30-35 aday çıkardı. Bu dönem toplam 14
kişi aday oldu. Bunu iki nedene bağlayabiliriz. Bir tanesi
dönemin çok zorlu geçmesi ve insanların baskıyı kaldırabilir gücüyle doğru orantılı olabilir. İkincisi, mevcut Şube
yönetimi çok başarılı devam etsin isteniyor. Ama birinci
söylediğim galiba daha etkili. O yüzden, yeni dönemde
görev alacak arkadaşlarda, hakikaten mangal gibi yürek
var ve gerçekten onları kutlamak gerekiyor.”

“Birçok şeyi yasalar yerine protokollerle
yapmak zorunda kalıyoruz”
Düşünceli’den sonra söz alan Kocaeli Şube Başkanı Murat
Kürekçi özetle şöyle konuştu: “Asansör konusu tartışılıyor. Ben şöyle bakıyorum asansör meselesine; 2018’de
Odalarımızın verilerine göre Türkiye’de 500 binin üzerinde asansör var. Fakat bunun yaklaşık 5/1’i kontrol ve
denetim altında tutuluyor.
Odamızın bulunduğu alanlarda asansör etiketlerini kırmızıdan yeşile döndürme oranı yüksek. Yani o manada
girdiği bütün işlerde olduğu gibi bu alanda da Oda kendi
rüştünü ispat etmiştir topluma. Zaten rakamlarda kendisini gösteriyor. Aslında Odamız bunu yaparken, bizim
esas savunmamız gereken denetim dışı kalan asansör-
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lerin denetlemelerinin hiçbir yere bağımlı kalmadan bir
sistematiğe dönüştürülmesidir. Bence ülke çapında tüm
asansörlere aynı yaklaşımın gösterilmesi, öncelikli olarak
savunmamız gereken şeydir. Kamu denetiminin, doğrudan kamu tarafından direk belediyeler tarafından yine
meslektaşlarımız eliyle yapılmasının önerilmesi, bunun
savunulması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlarla birlikte belki de mesleki denetimleri biraz daha öne çıkartmak gerekiyor.

“Asansör konusunda çok büyük bir fedakârlık
yapıyoruz”

Türkiye’nin her tarafında üye ile olan ilişkide aynı senkronizasyonun yakalanması açısından, merkezi boyutta
bu tür çalışma gruplarının özel olarak ortaya konulması,
işsizlik vs. gibi ekonomik meselelerin anlık takibinin sağlanabiliyor olması gerekiyor.

Kürekçi’den sonra söz alan Ankara Şube Sekreteri Seyit Ali Korkmaz özetle şöyle konuştu: “Bu yıl Kaynak
Kongresi’ni sanayiye taşıdık. Sincan’da Ankara Sanayi
Odası’nın Sürekli Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenledik.
Bu dönemde Ankara Şube olarak yapmış olduğumuz en
büyük etkinlik buydu. En büyük problemimiz olan belediyelerde asansör protokollerinin iptal edilip edilmeyeceği.
Çok büyük bir fedakârlık yapıyoruz. Teknik hizmetleri
kamusal alanı düzenlemek, buradaki asansörlerin periyodik kontrollerle güvenliğini sağlamak amacıyla yapıyoruz.
Üstüne üstlük koyduğumuz enerjinin de yanında ciddi
manada maddi kayıp ortaya koyuyoruz. Buna rağmen
de iki tarafında çok yaşamak istemediğimiz şeyler yaşanıyor. Asansörler çok fazla gündemimizde ve ben de
aynı şeyleri söyleyeceğim. Adana Şube’den arkadaş bir
“Genel Merkezin B planı var mı” dedi. Aslında B planını
yapacak olan Şubelerdir. Yani Genel Merkezdeki 7 kişi
oturup “18 tane Şubenin asansörleri giderse ne olur?”
sorusunu cevabını söyleyebilir mi bilmiyorum. Ama ben
Ankara Şube adına söyleyeyim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla genel olarak kafamızı en fazla yorup, emek
verdiğimiz konulardan bir tanesidir bu konu.

Biz bir buçuk ay kadar önce fazla mesailer ile ilgili şubemiz etkinlik alanındaki işletmelere “Siz mavi ya da beyaz
yaka diye ayıramazsınız. Onlar da 4857 sayılı iş yasasına
tabidir. Dolayısıyla oradaki yasalara göre hareket etmeniz gerekiyor” diye bir yazı yazdık. Basınla da paylaştık
ve bununla ilgili meslektaşlarımızdan olumlu tepki aldık.
Açıkçası onların günlük yaşamda yaşadıkları sorunlara dokunacağımız alanları, bundan sonra biraz daha artırmamız gerekiyor.”

Evet, bu alana ne yapacağız? Çünkü bir zaman önce LPG
gittiğinde yaşadık. Bütün arkadaşlarımızı alıp, başka bir
tarafta çalıştırmaya başladığımızda, o dönemdeki maddi
kaybımız bile çok büyüktü. Biz bütün birimlerdeki arkadaşlarımızı, diğer birimlerde de yapabilecek şekilde
oryantasyon süreçlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Yani
şu an için bu yoğunlukta yapabileceğimiz planlardan bir
tanesi herhalde budur diye düşünüyoruz. 31 Aralık seçimlerinden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ve di-

Asansör dışında olan kısımları da yapmak gerekiyor. Ama
ne olursa olsun bizler birçok şeyi, yasalarla yapmak yerine maalesef protokollerle yapıyoruz. Bundan sonra aslında neyi talep edersek edelim, yasal düzenleme ile birlikte
talep etmek ve sıkıştırmak gerekiyor.
Rakamlar, Türkiye’de üretimsizlik ekonomisini uzun zamandır yaşadığımızı ama bunun daha da derinleşeceğini
işaret ediyor. Bundan bütün meslektaşlarımız da aynı şekilde etkileniyor.
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ğer belediyelerle ilişkiler konusuna biraz ağırlık vermeye
başladık. Büyükşehir Belediyesi’yle teknik alan da cng’li
araçların kontrolü, yürüyen merdivenlerin periyodik
kontrolü ve servis araçları konularında görüşmelerimiz
devam ediyor. Bir diğer şey de, önceki belediye başkanının Ankara’ya hediye ettiği Ankapark. Bir bomba gibi
bekliyor. Bu konuda da mesleki deneyimimizle beraber,
burada bir bilirkişilik hizmeti konusu için Büyükşehir
Belediyesi’yle görüşmelerimize devam ediyoruz.”

“Çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek bırakmak
istiyoruz”
Korkmaz’ın ardından söz alan Zonguldak Şube Başkanı
Birhan Şahin özetle şunları söyledi: “2019 yılının biraz yoğun geçti ülke gündemi açısından. İktidarın bütün gücünü
arkasına alan, devletin bütün olanaklarını kullanan, bütçeleri gayet eşitsiz olan, yani adil olmayan seçim süreçleri izledik. Tüm bunlara rağmen, gelecekle ilgili umutlar
tazelendi. Farklı bir yaşam bizi bekliyor diye umutlandık.
Ama en azında oda açısından bu umutlarımızın çok da yeşermediği bir dönem yaşıyoruz. Seçim vaatlerinde halkçı,
toplumcu ve demokratik belediyecilik anlayışını dile getirenlerin seçimi kazandıktan sonra yaptığı ilk uygulama
asansör kontrolleri ile ilgili protokollere müdahale etmek
oluyor. Hani halkçı, demokratik, ve toplumcu belediyecilik anlayışı. Eğer yerel iktidarda siz bu söylemlerinizle
eylemlerinizle paralel yürümezse ileride umut beslemek için fazla bir nedenimiz kalmayacak. Yaptığınız işin
TMMOB’ye bağlı odaları etkisizleştirmek için gelir alanlarını daraltmaya çalışan mevcut siyasi iktidardan ne farkı
kalır o zaman. Bu piyasalaştırmanın, şirketlerin ve özelleştirmelerin olamayacağı bir alan olmalıdır. Çünkü insanların direk can güvenliği ile alakalı bir durumdur. Ona
göre Oda olarak pozisyonumuzu alacağız. Biz şube olarak şimdiye kadar böyle bir şey yaşamadık. Sorun yaşa-
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madık ve birçoğunda aynı şekilde protokollerimiz devam
ediyor. Odanın genel programı şeklinde asansör protokolleri önümüzde duruyor. Şimdi muhalefet bu şekilde
davranıyor, iktidar bildiğiniz gibi yer üstünde satacak bir
şey kalmayınca yerin altına yöneldiler. Doğayı katlediyor,
ormanları yok ediyor, güzelim yaylalardaki doğayı tahrip
ediyor. Biz ne istiyoruz? Bizler bir arada mutlu bir şekilde
yaşayan birbirine güvenen insanlar olmak istiyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek, tahrip edilmemiş bir doğa
bırakmak istiyoruz.”

“Şantiye şefliği bedeli tüm odalarda aynı
olmalı”
Şahin’in ardından söz alan Edirne Şube Başkanı Aziz Avukatoğlu özetle şöyle konuştu: “Şube’de yaptığımız üye
toplantısından buraya taşımamı istedikleri bazı konular
var. Birincisi SMM’ler, proje bedellerini ödüyorlar, fakat
genelde müteahhitler farklı tadilatlar ilave katlar yaptırdığı için, tadilat projelerini de çözmek zorunda kalıyorlar.
Odamız bunlardan tekrardan ücret alıyor. Bazen iki üç
farklı sayıda tadilat projeleri geliyor. Ruhsatta farklı sorunlar yaşanıyor. Bununla ilgili bu bedellerin bir sefere
mahsus olması talebindeler. İkincisi işsiz üyelerimizden,
eğitim ücretlerinin çok yüksek geldiği söylüyorlar. İşsiz
yeni mühendislere ya eğitimin daha makul bir fiyatta yapılmasını, yani indirim yapılmasını talep ettiler. Bunun dışında Şube aktarımımızın bir kısmının Şubeye kalmasını,
özel tanıtım amaçlı yeni etkinlikler yapmak ve buralarda
harcanmak üzere bir miktar düşürülmesi gerektiği talebi
geldi. Üyeleri iş bulma konusunda Odaların yardımcı olması istendi.
Bir de en önemlisi TMMOB içerisindeki diğer bileşenlerde, şantiye şefliği için bizim Odamızca alınan paranın çok
altında değerlerde bedeller alındığı söylendi. TMMOB’un
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eşit şartlarda olması gerektiği anlatıldı. Bunun için bizden alınan şantiye şefliği bedelinin buna uydurulması ya
da diğer meslek odalarının bize yaklaştırılması gerektiği
konusunda bilgi vermem istedi. Bunun dışında genelde
en büyük sorunu aidat toplamakta yaşıyoruz ve üyelerle
ilişki kuramıyoruz. Bizim sıkıntımız İstanbul Şubeye çok
yakın olduğumuzdan üyelerin çoğu onlara üye. Bundan
dolayı etkinlik yapmaya kalktığımızda üyelere ulaşamıyoruz. Bunun için de bir çözüm getirilmesi gerektiğine
inanıyorum.”

“Problemlerimizi paylaşmak gerekiyor”
Avukatoğlu’ndan sonra konuşan Eskişehir Şube Başkanı
Atila Tomsuk özetle şunları söyledi: “Mesleki denetimlerimizi sürdürmeliyiz. Kurumsal açıdan bu bizim olmazsa
olmazımız. Bunun özelleşmesi, serbest piyasaya açılması, bizim bu işlerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor.
Bizim görevimiz, ülkemiz, halkımız, devletimiz için bu
mesleki denetimlerimizi elden geldikçe iyi bir şekilde
yapmak ve bunun sonuçlarını halkımıza sunmaktır. Tabi
ki bunu yaparken iktidarın bu işi özelleştirmesi, ranta dönüştürmesi gibi sıkıntılar olacak. Görevimiz bu sıkıntıları
aşmak, o yüzden buralardayız. Sonuç olarak 17-18 yıldır
olan devletleşmiş bir iktidar var. Bunun karşısında dimdik ayakta durmaya devam etmemiz gerekiyor. Mesleki
denetimleri elden geldikçe iyi yaparak bu işleri ülkemiz
ve halkımıza sunmamız gerekiyor. Bunun içinde belirli
gelirlere sahip olmamız lazım. Özellikle üye aidatları ile
ilgili şubelerimizin sıkıntısı var. Biz üstünde çok duruyoruz ama bir türlü çözemiyoruz. Arkadaşlarımızın biriken
borçları var. Biriktiği zaman da ödemekte sıkıntı yaşıyorlar. Onları biriktirmeden almanın yollarını bulmamız gerekiyor. Ayda 15 lira çok büyük bir para değil herkes için
ama birikince büyük paralar oluyor. Bununla ilgili nasıl bir
yol alabiliriz düşünmemiz lazım.

Asansör konusuna gelirsek tabi ki rant ranttır, sağcısı solcusu olmaz. Rantın olması demek bütün işlerden
vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Rantı düşünmeyen
arkadaşlarla devam edeceğiz. Asansör işi zor, özel firmalar bunu yapamıyor, zaten şansları da yok. Onlar parasal
boyutta değerlendiriyorlar. Parasal baktıkları için mühendis arkadaşları çok düşük ücretlerle çalıştırıyorlar, belki
sigortaları bile yok. Kütahya bölgesi mesela özel firmada.
Çoğu asansör firması anlaşıp çıkarttıkları maddeleri, gidip
şu firmaya yaptırın diye yönlendiriyorlar. Bununla ilgili de
rahatsızlıklar var. Vazgeçmemek gerek. Bazı şeyler gitse bile, biz doğrusunu yaptığımız için önünde sonunda
bize dönecektir. Çünkü bizim böyle bir derdimiz yok.
Belediye başkanları da bu konuda rahatsızlar. Çalışmak
lazım, buralara geldiysek bizim görevimiz elbette çalışmak. Doğruları yapmak, anlatmak, koşturmak, ara sıra
bazı değişiklikler yapmak ve problemleri de mutlaka paylaşmak gerekiyor. Şubelerin farklı problemleri olabilir.
Herkesle konuşmak gerek. Çünkü çok hızlı gelişen bir
gündemimiz var. O yüzden bunlara dikkat edersek belki
bir dahaki dönem biraz daha rahat ederiz diye düşünüyorum.”

“Tek adam rejiminde kamucu, halkçı
mühendislik sergilemek söz konusu değil”
Tomsuk’tan sonra söz alan Diyarbakır Şube Başkanı
Mehmet Emin Tümür özetle şunları söyledi: “Bir gerçekliği kaçırıyoruz gibi, faşist tek adam yönetimi altında
bir ülkedeyiz ve bu ülkede doğru bir şekilde mühendislik yapmak mümkün değil. Bu noktada, doğru bir şekilde mühendislik mesleğinin yerine getirilmesi için, daha
çok yatay örgütlenmiş ve yetkilerin ciddi anlamda paylaştırılmış yönetimlerce sağlanabileceğini ifade etmek
istiyorum. Yani, tek adam rejiminde kamucu, halkçı mühendislik sergilemek maalesef söz konusu değil. Halkın
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iradesine, halkın büyük bir çoğunluğuyla seçilmiş başkanlarımızın darbevari bir yöntemle görevden alınması konusunda verdiği destekten ötürü, Sayın Birlik Başkanıma
teşekkür ediyorum.

yor. Yani böyle kamusal nitelikte olduğu için de, bunun
kontrolünü elbette bizim yapmamız lazım. Kontrolün devamında da mühendisliğin bu şekilde devam etmesi için
gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Bunun yanında bir de üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz Cizre Belediye Başkanımız bizim aynı
zamanda üyemizdir. Daha önce bizim çalışanımızdı, sonrasında Ankara Şubemizin çalışanı oldu. Kayyımlar dolayısıyla, görevden uzaklaştırıldı. Kişisel olarak kendisiyle
görüşmeler gerçekleştirildi. Ama örgütsel anlamda da bir
açıklamayla kınamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi
TMMOB’un yazılı içeriklerine geçmiş anadilde eğitimin
savunulması noktasında, bu nokta önemli çünkü yazılı
olarak duruyor. Bizim özellikle üzerinde durmamız gereken ve belki de sürekli gündemde tutmamız gereken
konu, üyelerimiz ve oda üye ilişkilerinin daha sağlam bir
konuma nasıl götürülebileceğidir. Bu konularda öteden
beri gönül vermiş arkadaşları, sürekli burada görüyorum.
Ama yeni yüzleri çok fazla katamıyoruz. Bu noktada da
biraz daha fazla farklı düşünceler ortaya çıkarabilmemiz
gerektiğini ifade etmek istiyorum.”

Biz asansör konusunda İstanbul’un yaşadığını, beş altı
sene önce Konya’da yaşadık. Konya AK Parti’nin güçlü
olduğu bir il ve 31 Mart’a kadar 40 küsur ilçenin tamamı
onlara aitti. Bazı protokoller bizden gitti ve hemen onların desteklediği bir firma kurularak, denetimler onlara
verildi. Biz bu durumu pek yadırgamadık ve bu süreçte
normaldir dedik. Şimdi Atatürk’ün kurduğu bir partide
benzer süreçler yapılmaya başlandığında yadırgadık. Yani
gelecek alternatifi olan ana muhalefet partisinin de bu tür
işlere girmesi, ülkenin durumunu gösteriyor. LPG’de de
yaşadık. Personel sayımız da buna göreydi, LPG elimizden alındı ama elimizde personelimiz var. Bunların haklarını korumamız ve ikame ettirmemiz gerekiyor. Bu durumda da yeni iş alanları ortaya çıkarmamız ve yaptığımız
işi de en iyi şekilde yapmamız lazım.”

“Asansör dünyada en çok kullanılan ulaşım
aracı”
Tümür’den sonra konuşan Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun özetle şöyle konuştu: “Gerçekten zor bir dönem. Konya olarak bu zorlu dönemi geçmiş yıllara oranla
biraz daha fazla yaşıyoruz. Belki ülkenin durumu biraz
asansör kontrolü üzerinden anlatılabilir. Bence asansör
kontrolünü biz yapalım mı yapmayalım mı diye arada
kendimize soralım. Ama biz yapmadığımızda ne olurun
cevabı, piyasanın bir anda yetkisiz, merdiven altı firmalarla dolması ve mühendislik itibarının ayaklar altına alındığı
bir durumdur. Asansör dünyada en çok kullanılan ulaşım
aracıdır. Küçük bir kazası bile yaralanmaya sebep veri-
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“Mesleğimizi icra ediyoruz ve örgütümüzü
ayakta tutuyoruz”
Altun’dan sonra konuşan Trabzon Şube Başkanı Fulya
Bankoğlu özetle şunları söyledi: “Belki de asansör protokolünü kaybeden ilk şubelerden bir tanesi biziz. Büyük bir ilçenin protokolünü kaybettik ve doğal olarak o
dönem personel çıkarma yoluna gittik. Bize dayatılan ise
teknik, yani mühendis olmayan kişileri işe almamızdı. Dik
durduk bunları işe alamayacağımızı ama bize önerilenler
makina mühendisi olursa, onları istihdam edebileceğimizi söyledik. Tabi öyle olmadı ve bu protokolü kaybettik.
Protokol iptal gerekçesi de, denetimlerin iktidarın desteklediği özel bir firmaya verilmesiydi. Değişen hiçbir
şey yok. Şimdi başka bir ilde bir başka şubede benzer
gerekçelerle asansör protokolleri iptal ediliyor. Doğu
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Anadolu ve Karadeniz’de etkili iki kurum var. İkisi de bu
bölgelerde kendi alanında tek ve akredite kurum biziz
diyerek, Odanın hiçbir akreditasyonu ve yetkisinin olmadığı, kontrolün iyi olmadığı ve bitiremediği gibi bir algı
yaratmaya çalışıyorlar. Özellikle teknik eğitimi olmayan
belediye başkanlarına bunu anlatmaya çalışıyorlar. Umarım kaybetmeyiz ama ne yazık ki asansör protokollerini
kaybedeceğiz gibi görünüyor. Önce LPG’yi konuşuyorduk, şimdi asansörü konuşuyoruz. Belki bir süre sonra
başka bir şeyi konuşuruz. Ama buradan çıkardığımız sonuç şudur ki; bir şey elimizden gitse de biz mühendisiz,
mesleğimizi icra ediyoruz ve örgütümüzü ayakta tutuyoruz. Bu bizim çok daha güçlü olduğumuzu gösteriyor.”

“Mesleğini yapan tüm kişileri Oda’ya üye
yapabilmemiz gerektiğini düşünüyorum”
Bankoğlu’ndan sonra konuşan Gaziantep Şube Başkanı
Hüseyin Ovayolu özetle şöyle konuştu: “Kendi bölgemde olan hepinizin de yakından takip ettiği bir iş cinayeti
vardı. Önce bu konu ile ilgili Birlik Başkanım ve tüm örgütümüze teşekkür etmek istiyorum. Çünkü olayın olduğu andan itibaren bir kriz masası yönetilir gibi yönetildi.
Hem bilirkişilik hem olay yeri inceleme anlamında Gaziantep Şubeye ve tüm Gaziantep’e destek verdiler. Bu da
çok olumlu yönde TMMOB’a geri dönüş sağladı. Önümüzdeki süreçte de takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Ben yaklaşık on senedir Şube’ye ve Odaya gidip geliyorum. On senedir de biz bu kronik aidat meselesini konuşuyoruz. Artık bu işi çözmemiz ve Odanın gündeminden
çıkartmamız lazım. Biz elimizden geldiği kadar, organize
sanayi bölgelerindeki mühendis arkadaşlar başta olmak
üzere, meslektaşlarımıza ziyaretlere gidiyoruz. Ama
2010 sonrasında mezun olan arkadaşlara çok fazla ulaşamıyoruz, Odaya kayıt bile olamıyorlar. İş bulduklarında
ise zaten bir daha iş ve mesai kaygısıyla hemen hemen hiç

gelmiyorlar. Bununla ilgili de bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu konu, bizim örgütümüz açısından son derece
önemli. Mesleğini yapan tüm kişileri, üye yapabilmemiz
gerektiğini düşünüyorum.”

“Odanın her türlü çalışmasında yer almaya
devam edeceğim”
Şubeler adına son konuşmayı yapmak üzere Ovayolu’nun
ardından söz alan Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu özetle şunları söyledi: “Dört senedir görevdeyim
ve yaptığımız her şeyi destekle yapmak zorunda kaldık.
Çünkü gelirlerimiz çok düşük. Ama Genel Merkeze borcumuz yok, maaşları ödüyoruz. Antalya’da adımlarımızı
doğru atıyoruz ve doğru destekleri Genel Merkezimizden de bekliyoruz. Antalya’da şanslıyız, bütün belediyeler CHP’nin neredeyse. Şube olarak Büyükşehir’in asansör denetimlerini de aldık. Uzun zamandır yapıyorduk
zaten ve bir iş birliği içerisinde ilerledik.
Buraya ilk geldiğimde, benim tanıdığım bir Mehmet
Soğancı bir Emin Koramaz’dı. Yıllarca onlarla birlikte
olmuştum. Oda’yı çok iyi bilmememe rağmen, işleyişle ve birlikte neler yapabileceğimizle ilgili çok yardım
ettiler. Böyle bir topluluk karşısındaki ilk konuşmamda
çok heyecanlanmıştım, Soğancı’nın gözlerine bakarak
konuşmuştum ve o da gözleri ile onaylayıp bana destek
olmuştu. Mühendisler, benim için çok kıymetlisiniz, sizlerin de karşısında saygıyla eğiliyorum. Bana destek oldunuz ve çok şey öğrettiniz. Emeğin, hakkın, görüşmenin,
personel çalıştırmanın ve çalışanın nasıl olması gerektiğini biraz da burada gördüm. Bunlar hayatımda çok güzel
anılar olarak kalacak, sizlerle olan dostluklarımın devam
edeceğini düşünüyorum. Yeniden aday değilim ama beni
unutmayacağınızı umuyorum. Ben de Odamın her türlü
çalışmasında yer almaya yine devam edeceğim.”
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47. DÖNEM 4. ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI KATILIM LİSTESİ
TMMOB
Emin Koramaz		
Tevfik Peker		
Melih Şahin		
İlter Çelik		

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Y. Üyesi
Yüksek Onur Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi

Geçmiş Dönemler TMMOB/Oda Başkanları
Mehmet Soğancı
Oda Merkezi
Yunus Yener		
Abdullah Selçuk Soylu
Elif Öztürk		
Bedri Tekin		
Harun Erpolat		
İsmail Odabaşı		
Yılmaz Yıldırım		
Haydar Şahin		
Serap Özpolat Çete
Evren Sağ		
Bülent Göksülük		
Derya Baran		
Sıla Aytemiz		
Meltem Özdemir		
H. Cem Şavur		
Aslı Çağlayan Turan
Egemen Ceylan		

OYK Başkanı
OYK Başkan Vekili
OYK Sekreter Üyesi
OYK Sayman Üyesi
OYK Üyesi
OYK Üyesi
OYK Üyesi
OYK Üyesi
OYK Üyesi
Oda Müdürü
Oda Teknik Görevli
Oda Teknik Görevli
Oda Teknik Görevli
Oda Teknik Görevli
Oda Teknik Görevli
Oda Teknik Görevli
Oda Teknik Görevli

Oda Denetleme Kurulu
Satılmış Göktaş
Hüseyin Kaya
Osman Çakıl
Fikret Çaral
Kahraman Dağdeviren
Mustafa Varel
Oğuz Kepez
Orhan Tevfik Okuducu
Aydın Güçkıran
Levent Tanrısever
Gürsel Yayla
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Hüseyin Kalantar
Alaaddin Eksin
Servet Tetik
İbrahim Özçakır
Gültekin Keskin
Mahmut Köse
Adil Kesten
Oda Onur Kurulu
Nergiz Bilgin
Zafer Güzey

Adana
Ümit Galip Uncu		
Mehmet Samim Aldık
Hikmet Pekdur		

ŞYK Başkan Vekili
ŞYK Üyesi
Şube Müdürü

Ankara
Cemal Gedikoğlu		
Seyit Ali Korkmaz		
Selim Ulukan		
Mehmet Serdar Ulu
Elif Canlı			
Tülay Yener		

ŞYK Başkan Vekili
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Sayman Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Yedek Üyesi

Antalya
Ayşen Hamamcıoğlu
Mustafa Karaman		

ŞYK Başkanı
ŞYK Üyesi

Bursa
Fikri Düşünceli		
A. İhsan Taşkınsel		
Ergin Polat		

ŞYK Başkanı
ŞYK Sayman Üyesi
EİM MEDAK Üyesi

Denizli
Mehmet Sarıca		
Özay Karagöz		

ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Üyesi

Diyarbakır
Mehmet Emin Tümür
Sinan Öztemel		
Güler Akcan		

ŞYK Başkanı
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Sayman Üyesi
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Edirne
Aziz Avukatoğlu		

ŞYK Başkanı

Eskişehir
Neşet Aykanat		
Fadime Gökkütük

ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Üyesi

Gaziantep
Hüseyin Ovayolu		

ŞYK Başkanı

İstanbul
Battal Kılıç		

ŞYK Başkanı

İzmir
Yüksel Yaşartekin		
Melih Yalçın		
Selda Ünver		
Dilek Ferda Yamanlar

ŞYK Başkanı
ŞYK Başkan Vekili
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Sayman Üyesi

Kayseri
Akif Aksoy		
Ziya Murat Öztürk

ŞYK Başkanı
ŞYK Üyesi

Kocaeli
Murat Kürekci		
Mehmet Ali Elma		

ŞYK Başkanı
ŞYK Sekreter Üyesi

A. Fahri Aloğlu		
Hüseyin Çelik		
Alpaslan Güven		
Ali Şahin			

ŞYK Sayman Üyesi
ŞYK Üyesi
Şube Müdürü
Teknik Görevli

Konya
Aziz Hakan Altun		
Kerim Demir		
Adnan Kuntoğlu		
Nurettin Yıldıran		
M. Levent Şam		

ŞYK Başkanı
ŞYK Başkan Vekili
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Üyesi
Şube Müdürü

Trabzon
Fulya Bankoğlu		
Önder Durmuş		
Ufuk Bulut		
Sena Sağlam		
Dilek Denizci		
Metin Bıçakcı		

ŞYK Başkanı
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Sayman Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Yedek Üyesi
Rize İl Temsilciliği

Zonguldak
Birhan Şahin		
Ahmet Zoroğlu		
Melih Başören		
Soner Sinoplu		

ŞYK Başkanı
ŞYK Başkan Vekili
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Sayman Üyesi
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Aralık 2019
Odamız tarafından düzenlenen 8. Güneş Enerjisi Sistemleri
Sempozyumu ve Sergisi, Zirvedekiler Dergisi’nde “Mersin’de
Güneş Enerjisi konuşuldu” başlığıyla haber yapıldı.
Odamızın tesisat sektöründeki derneklerle birlikte yaptığı ve
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı toplantı, Termodinamik Dergisinde “MMO ve tesisat sektöründeki dernekler
toplantı gerçekleştirdi” başlığıyla haber yapıldı.

01/04.12.2019
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın termik santrallerin bacalarına filtre takılması konusunda verdiği
demeç, Korkusuz ve (02.12.2019) Sözcü Gazetelerinde “Türkiye karanlıkta kalmaz,” (04.12.2019) Milliyet Gazetesinde
ise “Termik maddesi yasadan çıkacak” başlıklarıyla haber
yapıldı.

02.12.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı MMO Kocaeli Şube
Geleneksel Gece etkinliği, Demokrat Kocaeli Gazetesinde “MMO 65. Yaşını kutladı,” Çağdaş Kocaeli Gazetesinde
“MMO’da onur günü” Kocaeli Gazetesinde “Vatandaşın derdi bizim derdimizdir,” Demokrat Kocaeli Gazetesinde “Vefa
plaketleri” ve Gebze Yeni Haber Gazetesinde “MMO plaket
verdi” başlıklarıyla haber yapıldı.

04.12.2019
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın enerji
konusunda verdiği demeç, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Erinç
Yeldan’ın köşe yazısında “Türkiye’nin enerji gerçekleri” başlığıyla haber yapıldı.
Odamız tarafından yayınlanan Türkiye’de Termik Santraller
Oda Raporu, Gazete Pencere Yazarı Mehmet Şandır’ın köşe
yazısında “ Termik santrallerde son durum” başlığıyla haber
yapıldı.

06/07.12.2019
Odamız tarafından düzenlenen I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı, Aydınlık Gazetesi’nde “Teknoloji hamlesi için
üretim şart,” Adana Çukurova Barış Gazetesinde “Endüstri
İşletme Mühendisliği Kongresi ve Kurultayı,” Adana İlk Haber Gazetesinde “Planlı bir üretim ekonomisine yönelmeliyiz”
Adana Güney Haber Gazetesinde “Yener: Planlı bir üretim
ekonomisine yönelmeliyiz” ve (07.12.2019) Akdeniz Postası
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Gazetesi’nde “Endüstri İşletme Mühendisliği Kongresi ve Kurultayı” başlıklarıyla haber yapıldı.

07/23.12.2019
Odamız tarafından yayınlanan Türkiye’nin Enerji Görünümü
Raporu, BirGün Gazetesinde “Enerjinin rengi dolar yeşili” ve
(23.12.2019) “Bol keseden teşvik” başlıklarıyla haber yapıldı.

09/11.12.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı MMO Mersin Şube
Geleneksel Gece etkinliği, Mersin Çukurova Gazetesinde
“Seçer MMO’nun 65. Yıl etkinliğine katıldı,” (10.12.2019)
Hürriyet Çukurova Gazetesinde “ Yılmaz makina mühendisleriyle bir araya geldi” ve (11.12.2019) Anayurt Gazetesinde
“Başkan Yılmaz makina mühendisleriyle bir araya geldi” başlıklarıyla haber yapıldı.
Oda Başkanı Vekili Selçuk Soylu’nun da katıldığı MMO Denizli Şube Geleneksel Gece etkinliği, Denizli Gazetesinde “MMO
kuruluşunun 65. Yılını kutladı” başlığıyla haber yapıldı.
Oda Saymanı Bedri Tekin’in de katıldığı MMO Eskişehir Şube
Geleneksel Gece etkinliği, Eskişehir’in Sesi Son Haber Gazetesinde “Çözüm üretiyoruz,” Eskişehir Anadolu Gazetesinde
“Çözüm üretmeye devam edeceğiz,” 2 Eylül Gazetesi’nde
“65. Yıl gururu,” Eskişehir Sakarya Gazetesinde “TMMMO
65 yaşında,” İstikbal Gazetesinde “İktidarlar ülkemizi dış
devletlere bağımlı hale getirdi,” Milli İrade Gazetesinde
“MMO’nun 65. Yılı kutlandı” ve Şehir Gazetesi’nde “İşsizliğe
karşı üretim şart” başlıklarıyla haber yapıldı.
Oda Başkanı Yunus Yener’in BirGün Gazetesine verdiği demeç, “Türkiye’nin ciddi bir sanayi sorunu var” başlığıyla haber yapıldı.

10.12.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in Sözcü Gazetesine verdiği demeç, “Hızlı tren 300 km hız yapabilir mi?” başlığıyla haber
yapıldı.

14/18.12.2019
TMMOB adına Odamız tarafından düzenlenen Sanayi Kongresi 2019, BirGün Gazetesinde “Son 20 yıllık süreçte sanayi
tükendi,” Cumhuriyet Gazetesinde “Sanayi rafa kaldırıldı,”
Evrensel Gazetesinde “İki yılda 18 bin mühendis işsiz kaldı,” Aydınlık Gazetesinde “Sanayisizleşmenin emek faturası”
ve (18.12.2019) Ticari Hayat Gazetesinde “Sallan, yuvarlan
veya sanayileş” başlıklarıyla haber yapıldı.
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21/22.12.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı TMMOB 3. Kent
Sempozyumu, Çağdaş Kocaeli Gazetesinde “Kongre merkezinde ilk sempozyum,” Kocaeli Gazetesinde “Kentler rant
tezgâhı oldu,” Demokrat Kocaeli Gazetesinde “Davamızdan
asla vazgeçmiyoruz” ve (22.12.2019) Çağdaş Kocaeli Gazetesinde “Kent Sempozyumunda sorunlar masaya yatırıldı”
başlıklarıyla haber yapıldı.

25.12.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı MMO Antalya Şube
Geleneksel Gece etkinliği, Antalya Akdeniz Manşet Gazetesinde “Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi,
65. kuruluş yılını düzenlenen gece ile kutladı,” Antalya Ekspres Gazetesinde “MMO 65. Yılında,” Hürses Gazetesinde
“MMO’dan 65. Yıl galası,” Sabah Akdeniz Gazetesinde “Mühendislerin 65. Yıl gururu” ve Antalya Gündem Gazetesinde
“MMO’dan muhteşem 65. Yıl galası” başlıklarıyla haber yapıldı.
TMMOB adına Odamız tarafından düzenlenen Sanayi Kongresi 2019 sonuç bildirisi, Aydınlık Gazetesi’nde “Kapitalizm
14 Aralık 2019 BirGün

sorunları çözemiyor, planlı kalkınma benimsenmeli” ve Zafer
Gazetesinde “TMMOB Sanayi Kongresinde 2019 yılı krizi ve
11. Kalkınma Planı irdelendi” başlıklarıyla haber yapıldı.

27.12.2019
Odamız tarafından yayınlanan “Kriz sığ ama işsizlik tahribatı
büyük” başlıklı araştırma raporu, Aydınlık Gazetesi ve Evrensel Gazetesinde “Diplomalı işsizlik artacak,” Ankara Başkent
Gazetesinde ise “Kriz sığ ama işsizlik tahribatı büyük” başlıklarıyla haber yapıldı.

28.12.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in yerli otomobil konusuyla ilgili
Evrensel Gazetesine verdiği demeç, “Sürdürülebilirlik de yerlilik de muamma” başlığıyla haber yapıldı.

30.12.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı MMO Gaziantep
Şube Geleneksel Gece etkinliği, Gaziantep Güneş Gazetesinde “MMO 65 yaşında” ve Gaziantep Telgraf Gazetesinde
“MMO’dan görkemli gece” başlıklarıyla haber yapıldı.

14 Aralık 2019 Evrensel

14 Aralık 2019 Cumhuriyet

14 Aralık 2019 Aydınlık

14 Aralık 2019 Ankara Başkent
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Eğitimler

Aralık 2019'da Eğitimlere Katılım
Aralık ayı boyunca 12 şubemizde, 18 konu başlığı altında düzenlenen eğitimlere 687 kişi katıldı.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Asansör Yetkili Servis

Eğitim Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı Sayısı

6-7 Aralık 2019

İstanbul

23

9-10 Aralık 2019

Adana

15

9-10 Aralık 2019

Trabzon

24

10-12 Aralık 2019

İzmir

11

13-15 Aralık 2019

İstanbul

13

11-13 Aralık 2019

Adana

9

12-14 Aralık 2019

Trabzon

19

13-16 Aralık 2019

İstanbul

20

23-26 Aralık 2019

Ankara

30

2-5 Aralık 2019

Diyarbakır

14

9-12 Aralık 2019

Ankara

21

14-17 Aralık 2019

Eskişehir

21

17-20 Aralık 2019

Denizli

9

26-29 Aralık 2019

Kocaeli

10

27-30 Aralık 2019

İstanbul

11

Doğalgaz İç Tesisat

26-29 Aralık 2019

Eskişehir

11

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

19-22 Aralık 20198

İstanbul

11

6-8 Aralık 2019

Bursa

12

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (5 Gün)

Mekanik Tesisat

11-13 Aralık 2019

Denizli

7

18-20 Aralık 2019

Ankara

21

19-21 Aralık 2019

Diyarbakır

9

20-22 Aralık 2019

Adana

11

25-27 Aralık 2019

İzmir

17

19-23 Aralık 2019

Kayseri

10

2-8 Aralık 2019

Ankara

14

2-8 Aralık 2019

Antalya

10

9-15 Aralık 2019

Bursa

7

16-22 Aralık 2019

İstanbul

19
10

16-21 Aralık 2019

Adana

21-29 Aralık 2019

Ankara

7

Klima Tesisatı

11-15 Aralık 2019

İstanbul

6

Havalandırma Tesisatı

4-5 Aralık 2019

İstanbul

9

5-6 Aralık 2019

İzmir

17

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

Temel Bilirkişilik

Enerji Kimlik Belgesi
Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon
Enerji Yöneticisi Eğitimi

20-21 Aralık 2019

İstanbul

22

27-28 Aralık 2019

Denizli

20

28-29 Aralık 2019

Kayseri

20

11-13 Aralık 2019

Ankara

11

14-16 Aralık 2019

Adana

10

19-21 Aralık 2019

Eskişehir

10

7-10 Aralık 2019

Diyarbakır

24

21-24 Aralık 2019

Diyarbakır

11

12-15 Aralık 2019

İzmir

12

16-18 Aralık 2019

Antalya

12

24-26 Aralık 2019

Kayseri

22
11

27 Aralık 2019

Kayseri

2-13 Aralık 2019

İzmir

5

9-18 Aralık 2019

İstanbul

27

22-31 Aralık 2019
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İstanbul

12

Toplam

687

Eğitimler

Ocak 2020 Eğitimleri Programı
Ocak ayında düzenlenecek olan eğitim programı aşağıda yer almaktadır.
Programın güncel hali www.mmo.org.tr/egitimler adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı

Eğitim Tarihi

Verildiği Şube

Asansör Avan Proje Hazırlama

9-10 Ocak 2020

İstanbul

11 Ocak 2020

28-29 Ocak 2020

Ankara

30 Ocak 2020
20 Ocak 2020

Asansör

17-19 Ocak 2020

İstanbul

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

3-6 Ocak 2020

İstanbul

7 Ocak 2020

6-9 Ocak 2020

İzmir

9 Ocak 2020

21-24 Ocak 2020

Adana

24 Ocak 2020

7-10 Ocak 2020

Bursa

11 Ocak 2020

7-10 Ocak 2020

Denizli

11 Ocak 2020

13-16 Ocak 2020

Trabzon

17 Ocak 2020

Asansör Yetkili Servis

Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

14-17 Ocak 2020

İzmir

18 Ocak 2020

16-19 Ocak 2020

Diyarbakır

20 Ocak 2020

16-19 Ocak 2020

Eskişehir

20 Ocak 2020

20-23 Ocak 2020

Konya

24 Ocak 2020

20-23 Ocak 2020

Gaziantep

24 Ocak 2020

20-23 Ocak 2020

Adana

24 Ocak 2020

21-24 Ocak 2020

Ankara

25 Ocak 2020

23-26 Ocak 2020

Kocaeli

27 Ocak 2020

28-31 Ocak 2020

Samsun

1 Şubat 2020

28-31 Ocak 2020

Antalya

1 Şubat 2020

6-9 Ocak 2020

Ankara

10 Ocak 2020

8-11 Ocak 2020

Adana

12 Ocak 2020

16-19 Ocak 2020

İstanbul

20 Ocak 2020

20-23 Ocak 2020

Gaziantep

24 Ocak 2020

27-30 Ocak 2020

İzmir

31 Ocak 2020

11-14 Ocak 2020

Ankara

15 Ocak 2020

13-16 Ocak 2020

Adana

17 Ocak 2020

24-27 Ocak 2020

Gaziantep

28 Ocak 2020

8-10 Ocak 2020

Kayseri

11 Ocak 2020

20-22 Ocak 2020

İzmir

23 Ocak 2020

Mekanik Tesisat

17-27 Ocak 2020

İstanbul

30 Ocak 2020

Yangın tesisatı

24-26 Ocak 2020

İzmir

27 Ocak 2020

4-5 Ocak 2020

Adana

5 Ocak 2020

16-17 Ocak 2020

Ankara

17 Ocak 2020

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği
Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon
*

Sınav Tarihi

17-18 Ocak 2020

Antalya

19 Ocak 2020

24-25 Ocak 2020

İstanbul

26 Ocak 2020
29 Ocak 2020

27-28 Ocak 2020

Eskişehir

20-22 Ocak 2020

Eskişehir

22 Ocak 2020

22-24 Ocak 2020

Samsun

24 Ocak 2020

6-8 Ocak 2020

Adana

8 Ocak 2020

13-15 Ocak 2020

Gaziantep

15 Ocak 2020

14-16 Ocak 2020

Diyarbakır

16 Ocak 2020

15-17 Ocak 2020

Kayseri

17 Ocak 2020

17-19 Ocak 2020

Adana

19 Ocak 2020

22-24 Ocak 2020

Kocaeli

24 Ocak 2020

24-26 Ocak 2020

Adana

26 Ocak 2020

14 Ocak 2020

Gaziantep

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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ENGELLİLERİN SORUNLARININ FARKINDAYIZ, BİRLİKTE AŞACAĞIZ!
3 Aralık Dünya Engelliler nedeniyle engelli bireylerin karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.
Ülkemiz, 14 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de, Birleşmiş Milletler Şartı’nda ilan edildiği gibi, insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları onuru,
değeri, eşit ve devredilmez hakları dünyada özgürlüğün,
adalet ve barışın temeli olarak kabul etmiştir. Ancak ülkemiz, özellikle son yıllarda, kapitalist-emperyalist hegemonyanın yaratmış olduğu cendere içerisinde, bir yaşam
alanı olmaktan çok, hayatta kalma mücadelesi verilen bir
yere dönüşmüştür.
Gündelik yaşamın rutin yapısı engelli yurttaşlarımız için
daha ağır sonuçlar doğurmaktadır. aKentlerimizin fiziki
yapısından eğitime, sağlığa, ulaşıma ve çalışma yaşamına
kadar tüm alanlar engelli yurttaşlarımız için bir yaşam
zorluğudur. Kaldırımlar, yollar, merdivenler, kapılar, tuvaletler, taşıma araçları ve sayamadığımız daha nice şey
aşılması gereken birer engel olarak karşılarına çıkmaktadır. Kimi zaman yaşadığımız mekanlarda bir yerden başka
bir yere ulaşmak engelli yurttaşlarımız için imkansız hale
gelmektedir. Oysa bu sorunların engelli yurttaşlarımız lehine çözülmesi mümkündür. Mevcut sözleşmeler, yasa
ve yönetmelikler engelli yurttaşlarımız lehine sonuçlar
üretmekten uzak, yetersiz ve kağıt üzerinde düzenleme-

ler olarak kalmakta, engelliler adeta yok sayılmaktadır.
Fiziksel çevrenin, kamu binalarının ve kamusal kullanım
alanlarının engellilere uyumlu hale getirilmesi yükümlülüğü halen yerine getirilmemiştir. Bu adımların ciddiyetle
atılmamış olmasını anlayabilmek mümkün değildir.
Yaşamın içinde olan kalıtsal hastalıklar, doğum anındaki
zorluklar, farkına varılmayan çocuk hastalıkları, çevre
sorunlarının yarattığı hastalıklar, iş kazaları, meslek hastalıkları, savaşlar ve saldırılar... Engelleri doğuran pek çok
sebeple her gün iç içe yaşamaya devam ediyoruz. Ancak
bu engelleri büyüten, hayatları ve kentleri yaşanmaz kılan
bizleriz.
TMMOB olarak, engelli üyelerimizin sorunlarını dinlemeye, birlikte çözüm önerisi geliştirmeye her zaman hazır
olduğumuzu, yaşanmaz kılmak yerine yaşatmak, yaşamı
ise her zaman daha onurlu kılmak için var gücümüzle
çalışmaya devam edeceğimizi 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü vesilesiyle bir kez daha kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SESSİZ KALMAYACAĞIZ!!!
8 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da kadınlar tarafından gerçekleştirilmek istenen protesto eylemine yönelik
polis şiddetine ilişkin TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından 9 Aralık 2019 tarihinde açıklama yapıldı.
Dün İstanbul’da kadına karşı şiddeti protesto etmek için
eylem yapan kadınlara emniyet güçleri tarafından müdahale edilmesi ve kadınların gözaltına alınması bir kez daha
göstermiştir ki, ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri
politiktir.
İstanbul Valiliği’nin “etkinlikte yapılan dans gösterisi sırasında kullanılan ifadelerin suç teşkil ettiği yönündeki”
açıklamaları ise, siyasi iktidar ve onun temsilcilerinin insan
hakları ve düşünceyi ifade konusunda evrensel değerlerden ve hukuk kurallarından bihaber olduklarının en açık
göstergesidir.
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TMMOB’ye bağlı Odaların üyesi kadınlar olarak, yaşam
haklarını savunmak için bir araya gelen kadınlara yapılan
zulmü kınıyoruz.
Her türlü baskıya ve zora rağmen mücadeleyi büyütme
kararlılığında olmaya devam edeceğiz.
KADINLAR VARDIR
KADINLAR HER YERDE

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

TMMOB’den

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YASASINA KARŞI GÖRÜŞLERİMİZ
AKP’LİLERİ RAHATSIZ ETTİ
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 18 Aralık 2019 tarihinde kabul edilen içinde güvenlik soruşturması
düzenlemesinin yer aldığı Torba Yasa teklifi görüşmelerinde TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül’ün görüşleri,
AKP milletvekillerini rahatsız etti.
Genel Sekreterimiz Dersim Gül’ün teklife ilişkin, “Öncelikle bu bizim yani Türkiye toplumunun hak ettiği bir
süreç değil arkadaşlar. Sizlere oy veren yurttaşlarımızın
geleceğiyle ilgili çok önemli bir madde oylanacak burada”
sözleri üzerine, AKP’li vekiller Gül’ü susturmaya çalıştılar. Genel Sekreterimizin susturulmak istenmesine karşı
görüşmelerde bulunan TMMOB, KESK ve TTB heyeti
komisyonu topluca terk etti.
Meclis tutanaklarına geçen konuşmalar şu şekilde:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL - Satır aralarından dinlerken vekillerimizi anlıyoruz ki devletin güvenliğiyle ilgili bir husus var ama gerekçede
böyle bir atıf yok, kanun teklifinde de böyle bir atıf yok. Devletin
güvenliğini sağlamak adına bir düzenleme yapıldığı iddia edilmiyor. Yine satır aralarından anlıyoruz ki, başka türlü ama gerekçelerde olmayan, yalnız yüklenen anlamlar arka planına dair bir
takım gerekçelerden bahsediliyor. Öncelikle bu bizim yani Türkiye
toplumunun hak ettiği bir süreç değil arkadaşlar. Sizlere oy veren
yurttaşlarımızın geleceğiyle ilgili çok önemli bir madde oylanacak
burada.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Onu siz değerlendiremezsiniz.
TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Yok, tabii…
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Siyasi konulara girmeyin.
TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Tamam, ben devam
edeyim.
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, siz sadece teknik görüşünüzü aktarın.
TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL - Tabii ki, tabii ki…
Biz, siyaseti Türkiye’deki hayatın içerisindeki bütün olaylarla iç içe
bir olgu olarak tanımlarız. TMMOB ilkelerinde de siyaseti hiçbir
şekilde dışlamayız arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Böyle bir değerlendirme olur mu?
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bir saniye… Bir saniye…
TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL - Konuştuğumuz her
şey siyasetle ilgilidir. Siyasetteki okumalarımız da siyasetten bağımsız değildir.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaş, bak, lütfen…
TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL - Siyaset de buradaki
vekillere tahsis edilmiş bir hak değildir, anayasal hakkımız, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşuyuz.
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bir saniye, arkadaşlar… Bir saniye…
TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL - Devam ediyorum arkadaşlar. Bu gerekçe bulanık, belirsizlik üzerine dayalı bir gerekçe
ve kanun teklifi var, kanun maddesi teklifi var. Kanun maddesinin
anlaşılıyor ki iki ayağı olacak, bir, şimdiye kadar mahkemelerde yaşanan hadiselerde Anayasa Mahkemesinin kararıyla da önümüzde
duran bir somut durum.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Böyle bir şey olur mu?
TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL - Pardon, izin verir misiniz arkadaşlar.
BAŞKAN – Şimdi, ben, tabii, artık(AKPARTİ sıralarından gürültüler)
TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL - Tamam, siyaset sizin
arkadaşlar, karışmıyorum ben siyasete, teslim ettim sizin olsun.
Lütfen arkadaşlar… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Tavra bakar mısın ya!
TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Lütfen konuşmamı
tamamlamama izin verirseniz sayın vekiller, lütfen, lütfen arkadaşlar, konuşturmuyorsunuz ama.
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Peki, lütfen tamamlayınız.
TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Sayın Başkan, devam
edebilir miyim?
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN –Tamamlayınız(AKPARTİ sıralarından gürültüler)
TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Sayın Başkan, devam
edebilir miyim.
BAŞKAN – Arkadaşlar, bir saniye… Tamamlayınız lütfen.
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) - Başkanım, bu kim de böyle konuşuyor ya?
AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Bu Meclis milletin Meclisi ya.
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bir saniye arkadaşlar… Sizin burada milletvekillerine yönelik bir değerlendirme hakkınız yok, böyle bir şey
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olamaz. Yani lütfen haddinizi aşmayınız. Ama görüşünüzü, teknik
olarak görüşünüzü elbette dile getirebilirsiniz, onun için zaten ben
size söz verdim. Ama burada, bakın, sadece iktidar değil, milletvekili arkadaşlarımız da rahatsız oldular konuşmanızdan. Dolayısıyla
lütfen konuşmanızı tamamlayın, lütfen.
TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Tamam, teşekkür
ederim Sayın Başkan.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım, emir kipiyle konuşuyor. Böyle bir şey var mı?
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Lütfen arkadaşlar, lütfen…

rabilirsin. Bakı n, tüm milletvekillerimiz rahatsız konuşmanızdan.
Teşekkür ediyorum.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Oda adına gelmişsin, biz de millet
adına buradayız ya.
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN - Sayın Cora, buyurun.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Millet adına buradayız.
SAMİ ÇAKIR (Kocaeli) – Uzatma kardeşim ya.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Mimarlar Odasına söyleyelim de başkasını göndersinler.

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Bunun iki ayağı olduğu anlaşılıyor. Bir: Önümüzde somut bir durum var. Anayasa
Mahkemesine de yansıyacak şekilde belli düzeyde bir olguyla karşı
karşıyayız, bunun giderilmesiyle ilgili bir düzenek. Buna olumlu ya
da olumsuz anlamda yeni bir (Mikrofon cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, lütfen, tamam…

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – İkinci ayağı da bundan sonra kamuda işe başlayacak olan her yurttaş için geçerli olan
bir süreç. Yani kamuya girmek isteyen mühendis, mimar, avukat,
hekim veya herhangi bir düzeyde, 657’ye tabi olarak işe girme
başvurusunda bulunabilecek bütün yurttaşlarımızla ilgili yeni bir
süreç, yeni bir adım atılmış oluyor.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, teşekkür ediyoruz. Çık dışarı, git.
Teşekkür ediyoruz, hadi.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Peki, teşekkür ediyorum efendim.

SALİH CORA (Trabzon) – Başkanım, değerli…
MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Çıksın, gitsin!
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Çık git kardeşim buradan!

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – “Arkadaşlar” demek kötü
bir şey değil.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Biz “kardeşimiz” dedik, rahatsız oldunuz ya burada.

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Sayın Başkanım, bir
cümle söyleyebilir miyim izin verirseniz?

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Böyle bir tarzı olamaz insanın ya.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Buyurun, o bir cümleyi de alalım.

Arkadaşlar, bakın, burada…

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Sözümü tamamlamadım, zaten çok kısa konuşuyordum Sayın Başkan, aradaki tartışmalardan dolayı uzadı. O yüzden, hani bir ikincisi olarak da bana
haddimi aştığıma ilişkin bir yorumda bulundunuz.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Siz “kardeşimiz” deyince rahatsız
oluyorsunuz…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, aştınız.

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Sayın Başkanım…

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Ben haddimi aşmadığımı düşünüyorum, buna inanıyorum.

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Hâlâ ısrarcı olduğunuz için de ben gerçekten üzüldüğümü belirtiliyorum.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Müsaade eder misiniz ya, Sayın Güneş.
Değerli arkadaşlar, bakın, burada diğer sivil toplum kuruluşlarından gelen arkadaşlara söz verdim. Gayet nezaket içerisinde konuşmalarını yaptılar hem de verdiğim süreden daha fazla süre de
verdim, ki beş dakika dedim, yedi dakikadan fazla konuştu hanımefendi. Dolayısıyla gayet nezaket içerisinde düşüncelerini anlattı ama bu gelen arkadaşımız… Şurada sizin ses çıkarmamanız
özellikle üzdü bazı… Tamam, evet, tüm diğer siyasi partilerimiz…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Peki, teşekkür ediyorum.

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Siyaseti siyasetçi yapar.

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği adına buraya…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Burada sadece AK PARTİ, MHP değil,
İYİ PARTİ’den arkadaşlarımız da tepki gösterdi. Aynı tepkiyi, zannedersem, CHP’deki arkadaşların da gösterdiğini biliyorum ama
burada aynı tepkinin HDP tarafından da gösterilmesini beklerdim
açıkçası.

MUSTAFA KALAYCI (Konya)–Ne konuştuğunun farkında değilsin ya.
BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, aştınız, aştınız.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Önce milletin vekillerine saygı duymasını öğreneceksin, ondan sonra istediğin şekilde düşünceni akta-
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BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Değerli arkadaşlar, müsaade edin…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN–Müsaade edin Sayın Aydemir, müsaade edin

TMMOB’den

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: GÜVENLİK SORUŞTURMASI DÜZENLEMESİ
VATANDAŞLAR ARASINDA AYRIMCILIĞIN YASALAŞMASIDIR
Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen güvenlik soruşturması/arşiv araştırması uygulaması, yeni
bir düzenlemeyle yeniden yasalaştırılmak istenmesine karşı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 20 Aralık
2019 tarihinde ortak basın açıklaması yapıldı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen tasarının TBMM’de görüşülmesi öncesinde ortak bir açıklama düzenleyen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, tasarıya
olumlu oy vermeyi düşünen milletvekillerine çağrıda
bulunarak, “Güvenlik soruşturması adı altında yasal kılıfa
büründürmeye çalıştığınız insanları vatandaşlık haklarından mahrum bırakma girişimi, bu ülkeye yaptığınız kötülükler arasında ilk sıralarda yer alacak” denildi
Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr.
Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve
TMMOB İkinci Başkanı Selçuk Uluata katıldılar.
AYM’nin iptal kararının AKP iktidarını durdurmaya yetmediğine ve iktidarın daha önce onlarca konuda olduğu
gibi bu konuda da evrensel hukuk ilkelerini esas almadan,
“ikinci sınıf vatandaş” yaratacak şekilde keyfilik, ayrımcılık
ve haksızlığı yasalaştırmaya çalıştığına yer verilen açıklamada şöyle denildi:
“AYM’nin uyarıları doğrultusunda, Anayasa’nın hukuk
devleti, eşitlik, ayrımcılık yasağı, insan onuru, çalışma
hakkı gibi en temel maddelerini ihlal etmeyecek düzenlemeler dışında atacağınız her adımın takipçisi olacağımızı
ve tek bir yurttaşımızın bile kamuda işe girme sürecinde mağduriyet yaşamaması için mücadelemizi her türlü
araçla büyüteceğimizi buradan ilan ediyoruz.”

Hep birlikte yüzbinlerce üniversite mezunu arasında işe
girme yarışına girmişler. Ya da şartlar elvermemiş, üniversiteyi okuyacak ortam oluşmamış zorluklarla ortaokul – lise mezunu olmuş, yine milyonlarca yurttaştan biri
olarak memur olmak için başvurusu yapmışsınız.
Düşünün; kızınız, oğlunuz, yeğeniniz ya da kendiniz tüm
bu aşamalardan geçmiş KPSS’de ( kamu personeli seçme sınavında) işe alınacak kadar yüksek puanı almışsınız.
Kamuda büro memuru, öğretmen, hemşire, doktor, mühendis, teknisyen, avukat, laborant, zabıta görevlisi olabilmeniz, yani kamuda herhangi bir göreve atanabilmeniz
için tüm bu emekleri, tüm bu özverileri, tüm bu başarıları
bir anda yok sayabilecek; sizi kamuda çalışabilme hakkından mahrum edebilecek bir uygulama “Demoklesin
Kılıcı“gibi tepenizde dolaşmaya devam edecek.

“GÜVENLİK SORUŞTURMASI”: İktidar Partisi üyeleri
ve yandaşları dışında hiç kimsenin kamuda herhangi bir
işe giremeyeceği, vatandaşlık haklarının yok edileceği bir
ülke hayali,

Düşünün; Kimin gerçek makbul vatandaş, kimin kamuda memur olamayacak ikinci sınıf vatandaş olduğuna karar verme yetkisine sahip ve mevcut iktidarca atanmış
bir komisyon bu ülkede var olacak. Ve kaderiniz hiçbir
kritere bağlı olmayan kişilerden oluşan bu komisyonun
iki dudağı arasında olacak.

Düşünün; binbir emek ve fedakârlıkla oğlunuzu ya da
kızınızı okutmuşsunuz. Onlar da sınavlarda başarılı olup,
mühendis, doktor, öğretmen, hemşire, hukukçu olacakları üniversitelere girmiş, yine birçok şeyden feragat edilerek harçlar ödenmiş, sınavlar verilmiş, mezun olunmuş.

Düşünün; Mahalle karakolunuzdaki bir polisin tuttuğu
fiş, okul-üniversite yöneticilerinin kişisel “kanaatleri,”
isimsiz bir ihbar mektubunda adınızın geçirilmesi, muhbir
bir vatandaşın kötülük niyeti, Cimer vb. şikâyet hatlarına
adınıza yapılmış bir şikayet, herhangi bir sosyal medya

Ortak açıklama metni öyle:
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paylaşımınız, şakanız, espiriniz, retweetiniz, mailiniz birilerinin dikkatini çekti, dönemin iktidar partisinin hoşuna gitmedi diye; çocuğunuzun hatta yeğeninizin kamuda
göreve başlaması engellenebilecek. Buna itiraz hakkınız
olmadığı gibi yılları alan ömür törpüsü dava süreçlerinin
nasıl sonuçlanacağı da belirsiz kalacak.
Düşünün; İşsizliğin tahammül edilemez boyutlara geldiği
ülkemizde kendini ülkenin sahibi sanan dönemin iktidar
payandaları, 82 milyonun emeği ve birikimi ile oluşan,
kaynağı doğrudan ve dolaylı vergilerle hepimizin cebinden sağlanan kamuya beğenmediklerini almayacak.
Alınmış olsalar bile hoşlanmadıklarını da işsiz bırakabilecek. Şu anda TBMM’de AKP milletvekillerince aniden,
bir oldu bitti ile toplumun bilgisinden ve tartışmasından
kaçırarak yasalaştırılmaya çalışılan teklifle “ kerameti
kendinden menkul bir komisyon”, yine kendi yanlış politikalarının sonucu olan ekonomik krizin yoksullaştırıcı
ortamında milyonlarca insanın hakkını gözünü kırpmadan
gasp edebilecek, kamuda işe girmeye hak kazandığı halde
onu ve ailesini işsizlikle baş başa bırakabilecek.
Düşünmek ve farkına varmak yetmez! Bu haksızlığı, hukuksuzluğu engellemeliyiz!
2016 Darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal
Döneminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda işe alınacaklara güvenlik soruşturması ve/veya arşiv
araştırması başlamış ve bu uygulamanın nasıl yapıldığı en
açık biçimde sağlık alanında devlet hizmet hükümlülüğü
olan ve bu yükümlülüğü yerine getiremeyen hekimlerin
ve sağlık çalışanlarının çalışma hakkının engellenmesiyle
ortaya çıkmıştı.
Kamu kurumlarında mülakatla ya da açıktan atamalarla
yapılan işe alımlarda donanım ve gerekli özellikler itibari
ile uygun olan başvurucuların elenmesi, güvenlik soruşturmasının etkin bir eleme yöntemi olarak işlediğini ortaya koydu. Güvenlik soruşturması ayrıca valilikler tarafından, kamu içinde yer değiştirmek isteyen tüm çalışanlara
da uygulandı.
Olağanüstü Hal ilanı sonrasında yapılan KHK düzenlemeleri ile 657 sayılı kanuna da yapılan müdahale ve keyfi
uygulamalar öncesinde; Silahlı Kuvvetler, Emniyet, MİT
teşkilatında, Ceza ve infaz kurumlarında görev yapacaklar ile devletin iç ve dış güvenliği yönünden gizlilik dere-
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celi bilgilerin olduğu kamu görevleri yönünden güvenlik
soruşturması yapılması zaten 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması Kanununda düzenlenmiş ve uygulanmaktaydı. Bu
görevler için bile çok daha eşitlikçi, hakkaniyetli ve hukuki olması gereken bu uygulamayı kamu hizmeti verecek
herkes için, bütün kamu emekçileri için uygulamaya koymak başka bir niyetin göstergesidir.
Demokratik kurumların fiili ve hukuki çabaları sonucunda
Anayasa Mahkemesi (AYM), 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na OHAL sonrası eklenen ve memurluğa alınma
şartlarını ( herkes için uygulanacak bir güvenlik soruşturmasını) düzenleyen 48. maddesinin 8. bendini iptal etti.
4045 Sayılı Güvenlik Soruşturması Kanunu Anayasaya ve
İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı buldu.
Kamuda işe alımda “Güvenlik soruşturmaları” adı altında
yaşanan keyfilik, ayrımcılık ve haksızlığın Anayasa Mahkemesi kararıyla hukuksuzluğunun ilanı da AKP iktidarını
ikna etmeye ve durdurmaya yetmedi. Daha önce onlarca
konuda olduğu gibi bu konuda da evrensel hukuk ilkelerini esas almak yerine ”ikinci sınıf vatandaş” yaratma ve
kendi yurttaşları arasında en büyük ayrımcılığı kanun yoluyla yasalaştırma girişiminden vazgeçmedi.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak TBMM’de AKP
iktidarınca yasalaştırılmaya çalışılan telafisi zor, mağduriyetlere yol açacak bu ayrımcı yasa tasarısına TBMM’de
olumlu oy vermeyi düşünen milletvekillerini bir kez
daha uyarıyoruz. Güvenlik soruşturması adı altında yasal kılıfa büründürmeye çalıştığınız insanları vatandaşlık
haklarından mahrum bırakma girişimi, bu ülkeye yaptığınız kötülükler arasında ilk sıralarda yer alacak. Anayasa
Mahkemesi’nin uyarıları doğrultusunda, Anayasanın hukuk devleti, eşitlik, ayrımcılık yasağı, insan onuru, çalışma
hakkı gibi en temel maddelerini ihlal etmeyecek düzenlemeler dışında atacağınız her adımın her zaman takipçisi
olacağımızı ve tek bir yurttaşımızın bile kamuda işe girme
sürecinde mağduriyet yaşamaması için mücadelemizi her
türlü araçla büyüteceğimizi buradan ilan ediyoruz.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)

TMMOB’den

TMMOB SALDA GÖLÜ RAPORU KOMİSYONU
TEKNİK İNCELEMELERİNİ TAMAMLADI
TMMOB Salda Gölü Raporu Komisyonu içinden oluşturulan teknik heyet 4-5 Aralık 2019 tarihlerinde Burdur İli
Yeşilova İlçesinde bulunan Salda Gölü ve çevresine yapılması planlanan imar planı değişikliği ve göle yapılması
planlanan millet bahçesi projesine ilişkin olarak gerçekleştirdiği teknik incelemeleri tamamladı.
TMMOB Salda Gölü Raporu Komisyonu üyeleri Baki
Remzi Suiçmez (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi),
Dersim Gül (TMMOB Genel Sekreteri), Eren Şahiner
(TMMOB Teknik Görevli), Atakan Yüklü (JFMO), Servet Cevni JMO), Mehmet Soğancı (MMO), Haydar Şahin
(MMO), Müzeyyen Gülşen Can (MO), Reyhan Erdoğan
(Peyzaj MO), Caner Aksakal’dan (ZMO) oluşan teknik
heyet, Salda Gölüme Dokunma Platformu Derneği’nin ve
yöre halkının talebi üzerine Yeşilova İlçesi ve Salda Gölü
çevresinde teknik incelemeler gerçekleştirdi.
Teknik heyet gerçekleştirdiği mevcut durum değerlendirme toplantısının ardından; Dernek Temsilcileri, Yeşilova ve çevre köylerinin sakinleri ile fikir alışverişi gerçekleştirdi.
Göle’de yapılmak istenen imar planı değişikliği ve millet
bahçesi projesine ilişkin değerlendirmeler yöre halkı ile
paylaşıldı.
Toplantıların ardından TMMOB Teknik Heyeti, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve ardından Yeşilova
Kaymakamı Abdulhamit Karaca ile görüşerek fikir alışverişi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde proje ve kapsam alanı hakkında teknik değerlendirmeler paylaşıldı.
Yapılan görüşmelerin ardından TMMOB Teknik Heyeti
Salda Gölü ve çevresinde iki gün süresince teknik incelemeler ve çevre köyleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Salda Gölü çevresindeki köylerde, köy kahvelerinde yapılan toplantılar ile köylülerin ihtiyaç, beklenti ve değerlendirmeleri üzerine fikir alışverişi gerçekleştirildi.
Teknik Heyet, teknik incelemelerin ardından rapor yazım sürecini başlatmak üzere çalışmalarına başladı.
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Günce


Aralık
2019
Günce

3 Aralık Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
6 Aralık Cuma
Mersin Şube Geleneksel Gecesi'ne Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener katıldı.
7 Aralık Cumartesi
Odamız tarafından Adana Şube sekreteryalığında düzenlenen, I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı Çukurova Üniversitesi
Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirildi.
İzmir Şube Geleneksel Gecesine Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı.
Denizli Şube Geleneksel Gecesine Oda Yönetim Kurulu
Başkan Vekili A. Selçuk Soylu katıldı.
Eskişehir Şube Geleneksel Gecesine Oda Yönetim Kurulu
Sayman üyesi Bedri Tekin katıldı.
TMMOB Enenji Sempozyumu, 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlendi. Sempozyuma Oda Yönetim
Kurulu üyesi İsmail Odabaşı katıldı.
9 Aralık Pazartesi
BirGün Gazetesi'nden Burcu Cansu, Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener ile TMMOB Sanayi Kongresi üzerine bir
röportaj yaptı.
10 Aralık Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
14 Aralık Cumartesi
TMMOB adına Odamız yürütücülüğünde düzenlenen
TMMOB Sanayi Kongresi, 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde
Ankara’da İMO Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi.
15 Aralık Pazar
Oda Danışma Kurulu 47. Dönem 4.toplantısı, Oda Merkezi
Suat Sezai Gürü toplantı salonunda gerçekleştirildi.
17 Aralık Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
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19 Aralık Perşembe
Kocaeli TMMOB Kent Sempozyumu 19-21 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener katıldı.
20 Aralık Cuma
Ankara Şube Geleneksel Gecesine Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif
Öztürk ve Oda Müdürü Evren Sağ katıldı.
21 Aralık Cumartesi
Kocaeli Şube Gebze İlçe Temsilciliği tarafından İş Sağlığı ve
İş Güvenliği konulu panel gerçekleştirildi. Panele konuşmacı
olarak Oda Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bedri Tekin katıldı.
Diyarbakır Şube Plaket törenine Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Selçuk Soylu katıldı.
Bursa Şube Geleneksel Gecesine Oda Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bedri Tekin katıldı.
24 Aralık Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
İş ekipmanlarının periyodik kontrolünü yapmaya yetkili kişilere yönelik düzenlenen temel eğitime ilişkin Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen
değerlendirme kurulu toplantısına Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin ile Teknik Görevliler Bülent Göksülük
ve N.Egemen Yılmaz katıldı.
26 Aralık Perşembe
Odamız tarafından hazırlanan “Sanayinin Sorunları ve Analizleri (55) MMO: “Kriz sığ ama işsizlik tahribatı büyük” konulu
araştırma raporu yayımlandı.
27 Aralık Cuma
Asansör Kontrol Merkezi’nin TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen Re-Akreditasyon Denetimi tamamlandı.
28 Aralık Cumartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde yapıldı.

ŞUBE SEÇİM TARİHLERİ
İki yılda bir yapılan ve 48. Dönem TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kurullarını
belirleyecek olan Şube Genel Kurulları 81 ili kapsayan 18 Şubemizde aşağıda belirtilen
tarihlerde gerçekleştirilecektir.
ŞUBE

ÇOĞUNLUKLU

ÇOĞUNLUKSUZ

ADANA

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

ANKARA

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

ANTALYA

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

BURSA

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

DENİZLİ

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

DİYARBAKIR

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

EDİRNE

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

ESKİŞEHİR

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

GAZİANTEP

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

İSTANBUL

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

İZMİR

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

KAYSERİ

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

KOCAELİ

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

KONYA

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

MERSİN

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

SAMSUN

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

TRABZON

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

ZONGULDAK

25-26 OCAK 2020

8-9 ŞUBAT 2020

