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EMEĞİMİZE,
MESLEĞİMİZE VE
HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ!
Önceki sayımızda da yer verdiğimiz “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” başlıklı TMMOB kampanyası, 19 Kasım günü Birlik Yönetim
Kurulu Başkanı’nın yaptığı açıklamayla başlamış bulunuyor.
Mühendis, mimar, şehir plancılarının mesleki, ekonomik
ve özlük haklarının korunup geliştirilmesini amaçlayan
kampanya aşağıdaki beş başlık altında yürütülecektir.
- SGK’yı göreve davet ediyoruz: Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücretlerine ilişkin
protokol ivedilikle tekrar yürürlüğe konulmalıdır!
- Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının
ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmeli, emeklilerin koşulları insanca yaşam düzeyine çekilmelidir!
- OHAL KHK’ları ile ihraç edilen mühendis, mimar ve
şehir plancıları bütün hakları ile işlerine iade edilmelidir!
- TMMOB Yasası’nı değiştirmeyi amaçlayan girişimlere
son verilmelidir!
- Kriz karşısında emeğin hakları korunmalıdır!
SGK’ya faks çekilmesi, illerdeki basın açıklamaları, Meclis-ilgili Bakanlıklar ve kurum ziyaretleri ile Birliğimizin
TTMOB 45. Genel Kurulu kararları uyarınca düzenleyeceği çalıştay etkinliklerini içeren kampanya Ocak ayının
başlarına dek devam edecektir.
Çalıştayların ilki 15 Aralık 2018 tarihinde ve “Kamuda
Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı”
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başlığıyla düzenlenecektir. İkincisi 22 Aralık 2018 tarihinde “Ücretli Çalışan-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancıları Çalıştayı”, üçüncüsü de 5 Ocak 2019 tarihinde
“OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı” olacaktır.
TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının
ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari ücret 2019 yılı
için brüt 4.500 TL olarak tespit edilmiştir.
TMMOB kararı ilk işe giriş kapsamındadır ve “Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında,
mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği,
sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim
elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan
mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan
sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretin üzerinde olması” şeklindedir.
Yakından bildiğimiz üzere bu kararın uygulanması bir mücadele konusudur ve kampanyamızın kapsamına girmektedir. Bu nedenle SGK’ya faks çekilmesi ve diğer etkinliklere üyelerimizin aktif katılımını bekliyoruz.
Bütün üyelerimizin yeni yılını kutluyor, esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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47. DÖNEM ODA DANIŞMA KURULU 2. TOPLANTISI
47. Dönem Oda Danışma Kurulu 2. Toplantısı, 17 Kasım 2018 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Salonu’nda
“Ülke Gündemi ve TMMOB/Oda Çalışmaları üzerine görüşme ile Dilek ve Öneriler” gündemleriyle yapıldı.
Toplantıya Oda Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri, TMMOB temsilcileri, Oda ve Şube Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Oda Teknik Görevlilerinden oluşan yaklaşık
100 kişi katıldı. Oda Danışma Kurulu Toplantısı, katılım
gösteren üyelerin kendilerini tanıtmasının ardından açış
konuşmaları ile başladı. İlk konuşmayı Oda Başkanı Yunus Yener yaptı.
Yener salonu selamladıktan sonra, “Ülkemizde durum ve
Oda çalışmalarını ele alacağımız toplantımızı kriz koşullarında gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle Oda çalışmalarına geçmeden önce ülkemizdeki mevcut duruma kısaca
değinmek istiyorum” diyerek sözlerine başladı ve şöyle
konuştu:

Oda Başkanı Yunus Yener: “Kriz olgusu
ülkemizi sürekli olarak sarsıyor”
“Finansal kriz, borç krizi, döviz krizi, reel sektör krizi,
ekonomik kriz, yapısal ekonomik kriz” ve benzeri adlandırmalarla, çıkış kaynağına veya kapsamına göre çeşitli şekillerde ifade edilen ve zincirleme etkisi bulunan
bunalım/kriz olgusunun ülkemizi sürekli olarak sarstığını
biliyoruz. Öncekiler bir yana 1994, 1998, 2000/2001,
2008/2009 ve şimdi de 2018 krizi… Döviz kurunun yükselişinin ekonominin taşıyamayacağı düzeylere çıkması,
kredi faizlerinin yüksekliği, sıcak para akımlarının durma
olasılıkları, parasal genişleme denizinin kuruma eğilimi,
iktidarı ve sermayeyi tedirgin etmektedir.
Ülkemizi yönetenlerin “krizden çıkış” söylemi altında
dışa bağımlılık/borçlanma halkalarına yenilerini eklemesi,
kamu varlık ve kaynaklarını elden çıkarması, yerli-yabancı
sermaye ve rant çevrelerine daha fazla kaynak aktarımı
yapması, üretim alt yapısını zayıflatması, vergi artışları ve
zamlara başvurması, halkın bankalara daha fazla borçlanması ve daha fazla harcama yapmaya teşvik edilmesi ile
işsizlik ve yoksulluğun sürdürülebilirliğinin sağlanması yakından bildiğimiz “çözüm”ler arasındadır.
Eylül ayında açıklanan 2019-2021 döneminin Yeni Orta
Vadeli Program-Yeni Ekonomi Programı-YEP de bu
çerçeve içindedir. YEP’deki makroekonomik öngörü ve
göstergeler, iktidarın 16 yıllık politikasının hazin ürünle-

rini gözler önüne serme yanı sıra “kriz mriz yok” söylemlerini boşa çıkarıcıdır. Enflasyon, büyüme, milli gelir,
bütçe açığı, reel sektör borçları ve işsizlik üzerine olan
öngörü ve mevcut durum göstergeleri, bu iktidarın ülke
ekonomisini mahvettiğini ve daha da mahvedeceğini göstermektedir. Yalnızca reel sektör borçlarının milli gelir
içindeki oranı yüzde 69’dur ve özel-kamu sektörleri ile
hane halkı borçlarının toplamı milli geliri aşan düzeye
ulaşmış durumdadır.

“Ülkemizin emperyalizme bağımlılığı
sürdürülmektedir”
Kamu maliyesinde daralma öngörülmesi, Kamu Özel İşbirliği projelerinin yüklerinin merkezi bütçeye taşınması,
kıdem tazminatı fonu ve bireysel emeklilik sistemini genişletme çabaları, esnek-güvencesiz çalışma biçimlerinin
yaygınlaştırılması, çalışanlardan alınan vergiler ile bütün
halktan alınan dolaylı vergilerin artırılması, sosyal yardımlarda kısıtlamalara gidilecek olması, ücretlerin baskı altına
alınması gibi konular IMF istemleri ve YEP’in hedefleri
arasındadır. Bütün bunlar, geleneksel IMF reçeteleri arasında yer almaktadır. YEP hedeflerinin, Nisan 2018’deki
IMF raporu doğrultusunda hazırlandığı da bilinmektedir.
Dolayısıyla formel anlamda IMF’siz ya da McKinsey’siz
şekilde de ülkemizin emperyalizme bağımlılığı sürdürülmektedir.
Açıklanan “enflasyonla mücadele programı” ise gerçekte
bir program özelliği taşımamaktadır. Söz konusu olan,
son aylardaki aşırı zam furyasını indirimlerle gölgelemeye,
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2018 için öngörülen ve şimdiden aşılacağı belli olan yüzde
20,8 oranındaki enflasyon hedeflemesini tutturmaya ve
aynı zamanda kamu çalışanları ve emeklilere yapılacak
maaş artışlarını frenlemeye yöneliktir. Ancak beklentilerinin aksine Ekim enflasyonunun yüzde 25,24 olması gibi
gerçekler, evdeki hesabın çarşıya uymadığını göstermektedir. Bu noktada doğru teşhis önem taşımaktadır. Uluslararası sermaye hareketlerinin serbestliği eşliğindeki
dalgalı döviz kuru, faiz, enflasyon sarmalı ve ithalata bağlı
ucuz işgücüne dayalı fason üretim ile kayırma-lütuf-rant
ekonomisi ve kamu kaynaklarının talan edilmesi, bugünkü bunalım ortamına, işsizliğe, ülkemizin ve halkımızın
yoksullaşmasına yol açan ana nedenler arasındadır.
Bu durumun bağımlı olunan uluslararası finans ağının zemininde yer alarak ve Katar gibi farklı kaynaklardan yeni
dış borçlanmalara yönelerek aşılamayacağı açıktır. Ağır
bir şekilde yaşayacağımız süreç gösterecektir ki sürekli borç sarmalından, sanayisizleşmeden, ithalata bağımlı
fason üretimden, rant ve kayırma ekonomisinden çıkış,
ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını gözeten halkçı toplumcu kamucu bir planlama, kalkınma, üretim, istihdam
politikaları ve bu yöndeki bir demokratikleşme ile mümkün olacaktır.

“2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
sorunludur”
Geçen ayın sonlarında açıklanan “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” da oldukça sorunludur. Birkaç
örnek vermek istiyorum:
Esnek çalışma biçimlerinin kamu ve özel sektörlerde
yaygınlaştırılması için yapılan çalışmaların tamamlanacak
olması;
Kıdem tazminatı “reformu”nun ve bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımın katı bir şekilde yeniden yapılandırılmasının programa alınmış olması;
İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının yeniden düzenlenecek olması ve (şimdi okuyacağım sözlere dikkat edin
lütfen) “İş sağlığı ve güvenliği koşullarının geliştirilmesi ve
iş kazaları ve meslek hastalıkları için sosyal güvenlik sisteminden yapılan harcamaların azaltılması yönünde teşvik
edici politikalar uygulanmasına devam” denilmesi;
(Yine dikkat lütfen) “birikimlerin uzun vadeli finansal
araçlara yönlendirilmesi amacıyla yapı tasarrufu sistemine ilişkin yasal altyapı oluşturulacak” olması, yani yeni bir
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fon veya borsa sistemiyle yapıların mülkiyetinin el değiştirmesine yol açılacak olması;
İnşaat, mühendislik-mimarlık, teknik müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri alanında mesleklerimizin aleyhine
olacak şekilde teknik müşavirliğin etkinleştirilmesi ve
yaygınlaştırılması;
Yapı denetim sisteminin (hep işaret ettiğimiz gibi sorunlu
bir şekilde) yurt geneline yayılması;
Yeni bir şehircilik mevzuatı hazırlanması;
“Gayrimenkul değerleme sistemi” ile müteahhitlerin ellerindeki yapı stokunun kamu tarafından alınarak inşaat
sektörü devlerinin desteklenmesi,
Kentsel dönüşüm çalışmalarının (tabii ki rant eksenli olarak) sürdürülecek olması
gibi konular Cumhurbaşkanlığının 2019 yılı programında
yer almaktadır.

“Bizi daha da zor bir dönem beklediğini
hepimiz biliyoruz”
Türkiye’deki genel siyasi durum ve TMMOB mevzuatını değiştirme girişimleri itibariyle bizi daha da zor bir
dönem beklediğini hepimiz biliyoruz. Bunun işaretleri
Cumhurbaşkanlığının 2019 yılı programında da mevcuttur. Programda, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek
örgütleri ve kooperatifler “sivil toplum kuruluşları” başlığı altında toplanmış ve bunlara yönelik “bütünsel, kapsayıcı, kurumsal ve yasal düzenleme bulunmaması”ndan;
“hukuki statüleri, kurumsal yapıları, faaliyetleri, kamu
kurumlarıyla ilişkileri gibi yasal ve idari hususlara ilişkin
bütüncül bir mevzuat düzenlemesine ve kamu-STK işbirliğinin kapsamının belirlenerek geliştirilmesine duyulan
ihtiyaç devam etmektedir” denilmektedir. “Kendi içinde
demokratikleşme, şeffaflık ve hesap verebilirlik, finansman, teknik, idari ve kurumsal kapasite” konularının “geliştirilmesi gereken alanlar” olduğundan hareketle “sivil
toplum-kamu-özel sektör işbirliği”nin artırılması, ikincil
mevzuat ve gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacağı
belirtilmektedir.
Kısaca, 2019 her açıdan zorlu bir yıl olacaktır. Tehlike
yakındır, bunun farkında olmamız ve mevcut koşullarda
Odamız ve TMMOB’nin sürekliliğini sağlamamızın mesleki, demokratik, yurtsever ve onursal bir görev olduğu
bilincini örgütümüzde içselleştirmeliyiz.

Danışma Kurulu Toplantısı

“TMMOB’nin başlatacağı kampanyaya katılım
sağlamak öncelikli görevdir”
Güncel planda önümüzde birkaç önemli konu var, Birlik
Başkanımız değinecektir, bu nedenle hepsine kısaca ve
görevlerimiz bağlamında değineceğim. TMMOB’nin kamuda çalışan ve kamudan emekli mühendis, mimar, şehir
plancılarının ücretlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi
için bir kampanya başlattığını biliyoruz. Bu konu ile birlikte SGK’nın feshettiği asgari ücret protokolünün yenilenmesi, OHAL’de ihraç edilen meslektaşlarımızın görevlerine iade edilmeleri ve ülkemizin içinde bulunduğu kriz
üzerine TMMOB, 19 Kasım Pazartesi gününden itibaren
bir kampanya başlatacaktır. Bu konularda Şubelerimizin
ve üyelerimizin aktif görev üstlenmesi gerekmektedir.
Özel olarak kamuda çalışan ve kamudan emekli mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin ve özlük
haklarının iyileştirilmesi konusu ise TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda halen süren 2019 yılı Merkezi Yönetim
Bütçesi görüşmeleri ile de ilgilidir. Komisyon görüşmeleri
22 Kasım’a kadar sürecek, ardından Meclis genel kurulundaki görüşmeler başlayacaktır. Yani bu kampanyayı
ivedi ve etkin bir şekilde örgütümüzün gündemine almalıyız. Bu toplantıdan sonra Şubelerimize dönünce, bütün
üyelerimizin TMMOB’nin başlatacağı kampanyaya katılımını sağlamak ve İKK’lara aktif destek vermek önümüzdeki öncelikli bir görevdir.

“Meslek içi eğitimler konusuna özel bir önem
veriyoruz”
Oda çalışmaları üzerine görüşlerimizle konuşmamı tamamlayacağım. Özetle değindiğim mevcut durum ve yaşadığımız, hepimizin bildiği sıkıntılar, ciddi bir iç tahkimat
yapmamızı gerektiriyor. Örgütlü üye ilişkilerimizi yeni
yöntemler de ekleyerek geliştirmemiz, daha fazla üye
ile temas kurmamız ve örgütlü üye ağına dâhil etmemiz
gerekiyor. “Üye İlişkilerine Yönelik İlkeler”imiz arasında
bulunan “Oda’nın ‘üye olunması gerekli’ bir kurum olarak görülmesinin sağlanması” için eksiklerimiz ne ise gidermeye yönelik ciddi adımlar atmalıyız.
Yeni üyeler kazanmayı, işyeri temsilciliklerini işletmeyi,
yenilerini kurmayı, komisyonlarımızı aktif kılmayı, meslek
ve uzmanlık alanlarımızı koruma, analiz-etüt-projelendirme ayaklarıyla birlikte çeşitlendirmeyi başarmalıyız. Çalışanlarımızın Odaya aidiyetlerini sağlamalı ve geliştirmeliyiz.

İçinde bulunduğumuz yeni çalışma döneminde, Odamızın
asli işlevleri arasında yer alan meslek içi eğitimler konusuna özel bir önem veriyoruz. MİEM Çalışma Grubumuz
bu doğrultuda yeni eğitim alanları ve konularını yoğun bir
şekilde çalışarak belirlemekte; kurs ve eğitimleri nicelik
ve nitelik olarak geliştirme yönünde önemli adımlar atmaktadır. Eğitimde yeni alanlar açmak, eğitimlerin tüm
meslek alanlarımızı kapsamasına yönelik özel çalışmalar
yapmak, eğitim gerekliliklerinin yeni mezun meslektaşlarımızı kapsaması, seminer, söyleşi vb. etkinlikleri MİEM
eğitimlerine giriş olarak organize etmek için elbirliği ve
uyum içinde çalışmamız Odamızı geleceğe taşıyacak çalışmaların ön sıralarında yer almalıdır.

“Gücümüzün farkında olmamız önem
taşımaktadır”
Hemen her konuda uygulama birliğinin sağlanması, en
önemli ihtiyaçlarımızın başında geliyor. Mali zorluklar nedeniyle Bülten’i dijital yayıncılık alanına soktuk. Mühendis
ve Makina Dergimiz de dijitalleşiyor. Dergimize yazı katkısı sağlanmasını Şubelerimizin gündemlerine almasında
büyük yarar görüyoruz. Gündeme aldığımız üzere, üye
aidatlarını toplamayı aksatmaksızın sürdürmemiz gerekiyor. Üyelerimizin Odaya sahip çıkmalarının özel çabalarla sağlanması, yeni dönemin gereklilikleri arasında yer
almalı ve üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. TMMOB’ye
bağlı diğer Odalarla ilişkiler geliştirmeyi, ortak refleksler
üretmeyi, İKK’ları canlı kılmayı, aktif katkıda bulunmayı
ihmal etmemeliyiz.
2019 yılında yapılacak olan kongre, kurultay, sempozyum
etkinliklerimizin kamuoyuna duyurulması, niteliklerinin
yükseltilip, katılımın artırılması için çaba sarf etmeliyiz.
Yapacağımız her çalışmanın mesleğimizin, Odamızın,
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TMMOB’mizin itibarını artırmaya yönelik olması gerektiğini; bu güç dönemde başlıca dayanağımızın örgütsel
bütünlüğümüzün tekrar tekrar tesisi olduğunu belirtmek
istiyorum.
Hiçbir siyasi gücün arka bahçesi olmayan, her uğrakta
doğrulanan bağımsız tutumumuzu güçlendirmemiz, gücümüzün farkında olmamız önem taşımaktadır.
Son olarak, TMMOB ve Odalarımıza karşı düzenlenecek
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.”

“Cumhuriyet, demokrasi ve hukuk devletiyle
sorunu olan bir iktidarla yönetiliyoruz”
Yunus Yener’in ardından söz alan TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise salonu selamladıktan
sonra oldukça zor bir dönemden geçildiğini belirterek,
ülkenin ekonomik, siyasal ve toplumsal anlamda kriz yaşadığını söyledi ve özetle şöyle konuştu:
“Siyasal ve toplumsal kriz, belki ekonomik krizi de tetikleyen neden oldu. Biliyorsunuz 16 yılı aşkın süredir, üretimden ve yatırımdan kopuk politikaların taşıyıcısı olan,
cumhuriyet, demokrasi ve hukuk devletiyle sorunu olan
bir iktidarla yönetiliyoruz. Biliyorsunuz siyasal kriz 2007
yılında başladı. Önce yargıyı siyasallaştırdılar, siyasi davalar açtılar. 2010 yılında Anayasayı değiştirdiler, yargıyı
büyük ölçüde yürütmeye bağladılar. 2013 yılında başlayan Gezi Direnişini baskıyla zorla sindirerek ülkede bir
baskı rejimi başlattılar. 2015 yılında seçimleri kaybedince
Suruç’ları, 10 Ekim’leri yaratan bir şiddet ortamını ülkeye
hakim kıldılar. 2016 yılında başarısız darbe girişimi sonrasında OHAL ilan ettiler. OHAL’i darbe girişimcilerini
yargılamanın bir unsuru değil, Türkiye’de tüm toplumsal
muhalefeti yok etmenin bir aracı olarak kullandılar. Akademisyenleri tutukladılar, seçilmiş belediye başkanlarını
görevden aldılar, parti başkanlarını, gazetecileri tutukladılar. Türkiye’de söz söyleyen herkesi kendilerine rakip
ve düşman olarak gördüler. Ve OHAL koşulları altında
Anayasayı değiştirdiler. Devletin tüm olanaklarını kullanarak OHAL koşulları altında seçim yaptılar, cumhurbaşkanı seçtiler, milletvekillerini seçtiler. Türkiye’de rejimi
değiştirerek ‘Cumhurbaşkanlığı Rejimi’ adı altında tek
parti rejimini kurdular. Her şeyi yürütmeye bağladılar,
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yürütme üzerindeki tüm denge ve fren mekanizmalarını
alt üst ettiler. Böylesi bir ülkede toplumsal kriz olmaması
mümkün değil. Bu halk artık yargıya güvenmiyor. Halk
ikiye bölünmüş ve kutuplaşmış durumda. Siyasi iktidarı
denetleyen hiçbir kurum yok.

“Halk yönetenlere güvenmezse, ülke krizlerden
başını kurtaramaz”
Cumhurbaşkanı yerel seçimlere giderken diyor ki; “Eğer
Doğu ve Güneydoğuda bizim istemediğimiz belediye
başkanları seçilirse görevden alırız, kayyum atarız”. Yani
artık diğer siyasi partileri de, yerel yönetimleri de kendine bağlamaya çalışıyor. Ülke içerde ve dışarda itibar
kaybederse, halk yönetenlere güvenmezse tabii ki bu
ülke krizlerden başını kurtaramaz. Ülkedeki krizin nedenini hepimiz biliyoruz. Yıllardır Sanayi Kongreleri yaparız bizler. Türkiye’de artık kronik hale gelen ve yapısal
olan krizin nedeni 24 Ocak 1980 ekonomi kararları ve
12 Eylül’le birlikte hareketlenen neoliberal politikaların
ülkemizde uygulanmasıdır. Neoliberal politikaların hedef
alındığı birincil kesim ise mühendisliktir. Çünkü bu politikalar üretim yerine rantı desteklemekte, ülkenin üretim
alt yapısını bitirmekte, kamusal varlıklar özelleştirilmekte, fabrikalar özelleştirilmekte, tarımı sanayiyi üreten
tüm destekler ortadan kaldırılmakta ve eğitimin içi boşaltılmaktadır. Üretmeden tüketmeye yönelik bir ekonomik rejimin krizlerle gireceğini herkes bilir. AKP’nin
16 yıllık döneminde krizin bu kadar büyümesinin nedeni ise neoliberal politikalar konusunda da şampiyonluğu
kimseye bırakmamasıdır. AKP döneminde toplam 80
milyar dolarlık özelleştirme yapıldı, Türkiye’nin neyi var
neyi yoksa 80 milyar dolara sattılar. Bir havaalanı yapıyorlar 50 milyar dolara. Her şeyi 80 milyar dolara satıp
da 50 milyar dolara bir havaalanı yaparsanız, burada geçiş
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garantisi verirseniz, vergi indirimleri sağlarsanız, ülkenin
sadece bugününü değil yarınını da ipotek altına alırsanız
böylesi bir ekonominin sürmesi mümkün değildir.

“Üretim yapılmayan ülkede, ilk gözden
çıkartılacaklar mühendislerdir”
Sıcak paraya ve dış borçlanmaya dayalı bir ekonomimiz
var. Bu ekonomi üretmediği, tükettiği ve ranta dayandığı ve günü geldiğinde borçlarını ödeyemediği için döviz
yükseliyor. Artan dövizi dizginleyebilmek için de faizleri
artırdılar. Ekonomimizin tamamı ithalata dayalı; dolayısıyla dövizin yükselmesi enflasyonu tetikledi ve iğneden
ipliğe her şeye zam yapıldı. Enflasyonu önlemek faizler
yükseltilince art arda iflaslar ve işten çıkartmalar geldi.
Ülkemiz büyük bir ekonomik durgunluğa geçti. Ekonomik durgunluk yaşayan, üretim yapılmayan ülkede ilk
gözden çıkartılacaklar yine mühendislerdir arkadaşlar.
İlk kapıya konulacaklar mühendislerdir. Bu anlamda bu
krizin en büyük ölçüde vuracağı kesim, mühendisler olacaktır.
Yunus Yener kapsamlı bir değerlendirme yaptı; siyasi iktidar önce krizin kabul etmedi, sonra kriz var ama öyle
çok büyük kriz değil dedi. Bir Orta Vadeli Program sundu
krizle mücadele edeceğim diye. Bu programda neler var;
ücretlerin enflasyon altında artırılması, kamu yatırımlarının azaltılması, sosyal güvenliğe, sağlığa, eğitime bütçeden harcanan kaynakların daha da azaltılması var. Bu
programda; birer yıkım ve talan projesi olan, akıl ve izan-

dan uzak Kamu Özel İşbirliği denilen projelerin artırılarak
sürdürülmesi, İşsizlik Fonu’nun sermaye için kullanılması,
kamu bankaları zarar etmesin diye Varlık Fonu’ndaki elde
avuçta kalan tüm kaynakların da krizden çıkış için kullanılması var.

“Kampanyaya destek görev ve
sorumluluğumuzdur”
Türkiye uzunca süredir krizler yaşar, ne yazık ki her krizin sonunda adına ister IMF deyin ister, McKinsey deyin
krizden çıkış programlarına başvurulur. Bunlar da ülkenin
elindeki kaynakların daha da savrulması ve tüketilmesi,
çalışma ve yaşam koşullarının daha da kötüye gitmesi ile
sonuçlanır hep. Yani krizi onlar çıkartır, ama faturasını
emekçilerine, mühendislerine, mimarlarına ve şehir plancılarına keserler hep. Biz de her kriz döneminde “krizi biz yaratmadık krizi yaratanlar faturasını ödesinler”
deriz. Tıpkı 2001’de çıkarttığımız Emek Programı gibi.
Şimdi de 2001 Krizi’nde çıkarttığımız Emek Programı
gibi TMMOB, KESK, Türk Tabipler Birliği ve DİSK’ten
oluşan dört örgüt önderliğinde bir kampanya başlattık.
Emeğimize sahip çıkacağız. Bu kampanyaya örgütlü olduğumuz tüm birimlerde destek vermek de bir görev ve
sorumluluğumuzdur.
Bu kampanya çerçevesinde TMMOB olarak belirlediğimiz beş talebimiz var. Bu beş talebin beşi de genel
kuruldan süzülen taleplerdir. Bunlardan ilkinde SGK’yı
göreve davet ediyoruz ve ücretli çalışan mühendis, mi-
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mar ve şehir plancılarının asgari ücretlerine ilişkin protokol ivedilikle tekrar yürürlüğe konulmalıdır diyoruz.
İkinci talebimizde kamuda çalışan mühendis, mimar ve
şehir plancılarının ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmeli,
emeklilerin koşulları insanca yaşam düzeyine çekilmelidir
diyoruz. Üçüncü olarak OHAL KHK’ları ile ihraç edilen
mühendis, mimar ve şehir plancılarının bütün hakları
ile işlerine iade edilmelerini istiyoruz. Dördüncü olarak
TMMOB Yasası’nı değiştirmeyi amaçlayan girişimlere
son verilmelidir diyeceğiz. Çünkü AKP zihniyeti ve neoliberal zihniyetin önündeki en büyük korku kamusal denetimdir. Biliyorsunuz kamu adına, mühendislik ve bilim
adına denetim yapan kurumlardan rahatsız oluyorlar ve
yıllardır bizim kamusal yönümüzü budamaya çalışıyorlar,
mesleki denetim yetkilerimizi kısıyorlar. Korktukları bizim kamusal özümüzdür. Anayasadan aldığımız yetkiyle
kamu adına denetim yapmak bizim yetkimizdir. Yıllardır
olduğu gibi yine Mecliste bu konu. Yetmedi en son Anayasa değişikliğiyle beraber Devlet Denetleme Kurulu’nu
doğrudan Cumhurbaşkanına bağladılar. Hiçbir mahkeme
kararına dayanmadan yöneticileri görevden alma, soruşturma açma gibi yetkilerle donattılar. O nedenle dördüncü başlığımız bizim hukukumuza ve tüzel kişiliğimize
sahip çıkma ve mesleki denetim yetkimizin verilmesine
yönelik başlıktır.

“Kriz karşısında emeğin hakları korunmalıdır!”
Dört örgütle birlikte yürüteceğimiz kriz karşısında emeğin hakları korunmalıdır başlığı da beşinci talebimizdir.
Bu talebimiz ile DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile emeğin hakları konusunda ortak bir kampanya yürüteceğiz.
Dağıttığımız bildirilerde detayları var. Asgari ücret dahil
tüm ücretler derhal artırılmalıdır ve çalışanların ücretleri enflasyona yedirilmemelidir diyoruz öncelikle. İkinci
olarak toplu işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Şu anda
Türkiye’de 3 bini aşkın firmanın konkordato ilan ettiği
biliniyor, iflas edenleri saymıyorum. İşçilerin sorgusuz
sualsiz kapı önüne koyulduğunu görüyoruz ve bunların
içerisinde mühendisler de var. Toplu işten çıkartmalar
yasaklanmalı ve İşsizlik Fonu sadece işsizler için kullanılmalıdır. Üçüncüsü kamusal mal ve hizmetlere yapılan
zamların geri alınması konusudur. Bir yandan kriz yok
diyorsunuz, diğer yandan doğalgaza, benzine, elektriğe,
eğitime hepsine zam yapıyorsunuz. Bütün bu zamlar geri
alınmalıdır. Çok haklı ve basit taleplerdir bunlar. Dördüncü olarak vergi adaleti sağlanmalıdır. İnsanlar kazan-
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dıkları kadar vergi ödemek durumunda olmalıdır. Dolaylı
vergiler kaldırılmalı, doğrudan vergiler artırılarak vergide
adalet sağlanmalıdır. Beşinci olarak, çoğumuz kredi kartı
kullanıyoruz ama işsiz insanlar kredi kartı borçlarını ödeyemiyorlar bu nedenle kredi borçları faizleri sıfırlanmalı
diyeceğiz. Son olarak da kıdem tazminatlarına dokunulmaması gerektiğini anlatacağız. Dört örgüt olarak yapmış
olduğumuz etkinliklerde bu talepleri hep birlikte yükselteceğiz. Yapılan mitinglere biz de katılacağız, ben de konuşup mühendislerin, mimarların taleplerini ileteceğim.

“Kent kurultayları örgütleyeceğiz”
Sevgili arkadaşlar beş ay sonra biliyorsunuz bir yerel seçim yapılıyor. Hepimizin hayatına doğrudan değdiği için
yerel yönetimler oldukça önemlidir. Biliyorsunuz biz
TMMOB olarak hem merkezi anlamda yerel yönetimler
sempozyumları, kurultaylar yaparız hem her bir birimde
o birimin sorunlarını ortaya çıkarttığımız, çözüm önerileri oluşturduğumuz Kent Sempozyumları yaparız. Ve
her yerel seçim öncesinde de bir TMMOB Yerel Seçim
Programı çıkararak, seçimlerde aday olan, olacak tüm
partilere, tüm kişilere deklare ederiz bunu. Bu dönemde
yine öyle bir çalışma yapacağız. Aslında yerellerde yaşadığımız sorunun nedeni genelde yaşadığımız sorunlardan
farklı değil. Kente yönelik tüm hizmetler özelleştirildiği,
ticarileştiği için, kent alanlarında planlamadan neredeyse
vazgeçildiği için kente yönelik politikalarda sadece sermaye kesimlerinin söz sahibi olması kaçınılmazdır.
Halkın genel kesimi dışlandığı için, kentler hem kontrolsüz bir şekilde büyümekte hem kaçak yapılaşmaya
yol verilmektedir. Kentteki altyapı sorunları, depreme,
yangına, afetlere hazırlık gibi altyapı sorunları giderek büyümektedir. Kentsel dönüşüm adı altında da kentlerdeki
ticari çevrelerin zorlamalarıyla fakirin fukaranın elindeki
evler alınıp yerlerine AVM’ler dikilmekte, kente yönelik
ortak alanlar bırakılmamaktadır. Bunu artık mega şehirlerde değil küçük-büyük birçok şehirde de görüyoruz;
Diyarbakır’da görüyoruz, Van’da görüyoruz. Fakirler bir
yerde yaşıyor zenginler bir yerde yaşıyor. Bu toplumsal
kutuplaşmayı da artırıyor. Bütün bunlara yönelik biriktirdiklerimiz var. Bu yerel seçimlerde de bunları kamuyla
paylaşmak, halkla paylaşmak gibi bir görev ve sorumluluğumuz var. Bu nedenle Mart seçimlerine kadar hepimizin
birimlerinde kent kurultaylarını örgütlemesi ve Makina
Mühendisleri Odası’nın üyelerinin de bu kent kurultaylarının örgütlenme çalışmalarına şimdiye kadar olduğu gibi
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bundan sonra da desteğini büyütmesi gerekiyor.
Kampanyaya ilişkin takvimimizi burada okuyup sözlerimi
sonlandırayım. 5 Ocak 2019’a kadar bir program yaptık
ve bunu pazartesi günü Birlik binasında yapacağımız basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracağız. 20-30 Kasım
tarihleri arasında İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile
kitlesel basın açıklamaları ve basın toplantıları yapacağız.
20-25 Kasım tarihleri arasında sosyal medya çalışması
yapılacak, aynı zamanda binalarımıza afişler ve pankartlar asacağız, merkezi olarak hazırladığımız broşürleri
birimlerimize ulaştıracağız, tüm üyelerimize Odalarımız
aracılığıyla kampanyayı anlatan mail ve mektuplar göndereceğiz. 26-30 Kasım tarihleri arasında SGK ve bakanlığa postanelerden faks çekeceğiz, TBMM’de bulunan
partileri TMMOB yöneticileri ve Oda başkanları olarak
ziyaret edeceğiz. SGK ve Çalışma Bakanlığı ile görüşmeler yapacağız. Randevu istedik bir aydır hala dönmediler
ama görüşmek için ısrarcı olacağız. Diğer eylemlerimiz
bu randevuyu erkene almalarına neden olacaktır diye düşünüyorum.

“Üç adet çalıştay yapacağız”
TMMOB Genel Kurulu’nda bize, üç adet çalıştay yapma
görevi verilmişti. Kampanyayla da birleştirerek Ankara’da
15 Aralık 2018’de Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve
Şehir Plancıları Çalıştayı’nı, 22 Aralık 2019’da Ücretli, İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı’nı,
OHAL döneminde haksız hukuksuz bir şekilde görevinden alınan, ihraç edilen üyelerimize yönelik olarak 5
Ocak 2019’da da OHAL KHK’larıyla İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı’nı yapacağız. Bu
çalıştayda öncelikle ihraç edilen üyelerimizi çağıracağız.
Doğu ve Güneydoğu’da Odanın ilk halkasında olan, kamuda çalışan yöneticimiz neredeyse kalmadı. Hepsini
sudan bahanelerle ihraç ettiler. Bu en temel insan haklarına ve çalışma hürriyetine aykırıdır. Unutmayalım dün
doktorlara yapmak istedikleri şey yarın mühendislere de
yapılabilir. Nasıl doktorlara SGK’yla anlaşması olan yerlerde çalışamazlar dediler, yarın bize de, ihraç edilen arkadaşlara da bu gelebilir. Bunun için OHAL kararlarıyla
ihraç edilen üyelerimizle bu çalıştayı gerçekleştireceğiz.
Bu çalıştayların yapılması için genel kurulda kararların
altına imza atan arkadaşları bekliyoruz öncelikle. Öyle
imza atıp gitmek yok arkadaşlar, işin takipçisi olacaklar.
Üç konuda çalıştay yapalım demiştik ya; bir de emekliler

var. Onu sonraya aldık bu üç konuda çalıştay yapacağız.
Ama ilk davet ettiğimiz o kararların altına imza atan kişilerdir.
Geçtiğimiz hafta Düzce’ye gittim, ihraç edilen bir üyemiz çağırdı ve “bana destek ol” dedi. Gittim ve Düzce
Meydan’da konuştum, nerede bizden bir destek istenirse KHK ile ihraç edilen arkadaşlardan, oraya da gitmeye hazırız. Diyarbakır’a da gittik, her yere gideriz,
çünkü bu önemli bir şey, kanayan bir yaradır. Bu programı TMMOB ve Oda sekreterleri birlikte hazırladılar. 5
Ocak’tan sonra da yine bir toplantı yapacağız sekreterlerimizle ve kampanyanın bundan sonrasına birlikte yön
verilecek. Toplantımızın başarılı geçmesini diliyorum.
Eşit özgür demokratik bağımsız bir ülkeyi hep beraber
kucaklamak umuduyla saygılarımı sunuyorum.”
MMO 47. Dönem Danışma Kurulu 2. Toplantısı’nda açış
konuşmalarının ardından, Oda Sekreteri Elif Öztürk Oda
çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı.
Daha sonra sırasıyla; TMMOB ve MMO geçmiş dönem başkanı Mehmet Soğancı, Oda Denetleme Kurulu
Üyesi Fikret Çaral, EİM-MEDAK Başkanı Tülay Yener,
TMMOB Yönetim Kurulu Y. Üyesi Tevfik Peker, Trabzon Şube Başkanı Fulya Bankoğlu, İstanbul Şube Başkanı
Battal Kılıç, Zonguldak Şube Başkanı Birhan Şahin, Bursa
Şube Başkanı Fikri Düşünceli, İzmir Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin, Mersin Şube Başkanı Akar Tülücü, Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, Kocaeli Şube Başkanı
Murat Kürekçi, Konya Şube Başkanı Hakan Aziz Hakan
Altun Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Ovayolu, Kayseri
Şube Başkanı Akif Aksoy, Denizli Şube Başkanı Mehmet
Sarıca, Ankara Şube Sekreteri Seyit Ali Korkmaz, Diyarbakır Şube Sekreteri Mehmet Emin Tümür, Edirne Şube
Başkan Yardımcısı Emre Gelir, İstanbul Şube Sekreteri
İbrahim Tataroğlu, Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Dinler ve Trabzon Şube Yönetim Kurulu Üyesi Sena
Sağlam söz alarak görüşlerini ifade ettiler.

“Krizden çıkmak için yoğun çaba harcayacağız”
Emin Koramaz’dan sonra söz alan TMMOB ve MMO eski
Başkanı Mehmet Soğancı salonu selamladıktan sonra, 24
Haziran seçimlerinin ardından Türkiye’de bir sistem değişikliğine gidildiğini, artık tek adam rejimiyle yönetildiğimizi ve bu sistemin de kendi kurallarını koyduğunu belirtti. Yine bir kriz yaşandığını ve bu krizden çıkmak için hep
birlikte yoğun çaba harcanması gerektiğine vurgu yapan
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Soğancı, bu süreçte TMMOB’un aldığı kampanya kararını
çok doğru bulduğunu söyleyerek özetle şöyle konuştu:
“Biraz önce Emin Koramaz’ın söylediği gibi krizden en
çok etkilenen kesimlerden biri de mimar ve mühendislerdir. TMMOB ve Makina Mühendisleri Odası’nın da
bu krizden etkilenmemesi mümkün değil. Tersine doğru
ciddi bir gidişat var.
Bir kriz yönetimi gerekiyor ve Oda Yönetim Kurulu bunu
aşmak için çalışıyor, çabaları için kendilerini kutluyorum.
Bugün yeni işler yapmak ve buna da sahip çıkılması gerekir. Yani her Şubenin, kendisiyle ilgili analizleri ortaya
koyması şart. 20 sene önce bu örgütte 300 bin dolar
borçla yöneticilik yapıyordum, onun altından kalktık. Bu
krizin altından da, bu örgütün çıkacağına inanıyorum. Bunun başka hiçbir şansı ve tartışması yoktur.
Daha fazla çalışabiliriz, bir sürü şeyden vazgeçebilir ve
tasarruf edebiliriz. Ama vazgeçilemeyecek şeylerimiz de
var. Mesela Türkiye demokrasi mücadelesi içinde yer
almaktan ve üye çalışmalarını yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.
Biliyorsunuz Proje Kayıt Sistemi ile ilgili yeni bir yönetmelik yayımlandı. Bu işi İstanbul Şube yürüttü ve anlaşmaya
varıldı. Bu çok önemli bir konu. Artık bizden belge almış
olan mühendis, projesini yediemin olarak bizim açtığımız
online sistemde, bize belgeleyecek ve bizde duracak.
Bu TMMOB açısından da önemli bir deneyim. Artık mühendisler gönüllü olarak ve para ödeyerek kendi projesini, tarihiyle birlikte Odanın arşivinde saklatabilecek.
Yani o proje, başka bir firma tarafından kullanıldığı ve
mahkemelik bir durum olduğunda Odanın yedieminine
başvuracaklar. Bu sistemden ötürü İstanbul Şubeye çok
teşekkürler.”
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“Potansiyel var, ivme kazandırabiliriz”
Soğancı’nın ardından söz alan Oda Denetleme Kurulu
Üyesi Fikret Çaral ise özetle şöyle konuştu: “3 Kasım
2018’de merkezi denetlemeyi yaparak 2018’in üç dönemlik denetlemesini tamamladık. Bunun sonunda bir
bilgilendirme raporu hazırladım ve bunu otuz denetleme kurulu üyesi, sekreter saymanlar ve oda merkezine
gönderdim. Aslında taslak olarak gönderdim ve bugünkü
toplantında sonuçlandırmak niyetindeyiz bunu. Bu nedenle fikir ve eleştiriye ihtiyaç var. Burada şimdilik geri
dönüşte bulunan, fikirlerini ve eksiklerini bildiren yalnızca
Ahmet Elibaşı arkadaşımız var, kendisine çok teşekkür
ediyorum. Mali denetim yapıyoruz ve işleyişin doğru
gitmesini sağlıyoruz. Bunu yönetmeliğe göre yapıyoruz.
Gördüğümüz bir şey var. Ya değiştireceğiz ya da prosedürler hazırlayıp uygulayacağız. Yeniliklerle iyice standart
oluşturup son denetlemeyi standart haline getirmeliyiz.
Bir yandan yönetmelik çalışması da başlatılmalı. Rakamlara bakınca kötü gibi görünse de, şubelere bakınca da
görüyoruz, potansiyel var, silkelenmeyle ivme kazandırırız.”

“Çalışmaları kurultaya yetiştirmek ve sunmak
istiyoruz”
Çaral’ın ardından söz alan EİM MEDAK Başkanı Tülay
Yener ise çalışmalarla ilgili altı başlık altında bilgi vermek
istediğini söyleyerek, özetle şöyle konuştu: “Endüstri
Mühendisliği Dergisi’ni Aralık 2017’den beri çıkartamıyoruz. Dergimiz hakemli ve altı yedi yazıdan, sadece ikisi
hakemden geçiyor. Şubelerden bu konuda destek istiyoruz. En azından üniversitelerle iş birliği yapmak adına,
Şubelerden bu konuda MEDAK’ları desteklemelerini istiyorum. İkinci olarak, EİM Kurultayı’nı bu sene 6-7 Aralık
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2019’da Adana’da gerçekleştireceğiz. Sorunlarımızı tartışmak üzere, bir alt yapı hazırlıyoruz kurultaya. Bugünkü
endüstri işletme mühendislerinin eğitimlerinin durumunu ortaya koymak adına çalışmaya başladık ve MDK’lara
yaydık, bu devam ediyor. Ayrıca çalışanlarımızın şu anda
piyasada hangi konumda ve hangi ücretleri alarak çalıştırıldıklarına yönelik çalışmamız olacak. Eğitimlerle ilgili
güzel çalışmalar olacak.
TMMOB desteği ile kitap çalışması yapıyoruz ve yayın haline getireceğiz. Bir çalışma grubu oluşturduk. Üç konuda mühendis yetkilendirme yönetmelikleri hazırlanıyor.
İzmir’den arkadaşlar kendi üzerlerine aldılar. İstanbul ve
Ankara birer konu olmak üzere taslaklar hazırlandı. Yalın
üretim tedarik zinciri, lojistik, proje yönetimi konusunda,
eğitim çalışmaları devam ediyor. Yaptığımız çalışmaları,
Kurultaya yetiştirmek ve sunmak istiyoruz.”

“Zorlanmak formülü bizi yaşama bağlayacaktır”
Yener’den sonra söz alan TMMOB Yönetim Kurulu
Y. Üyesi Tevfik Peker ise “Odamız zor durumdan geçiyor, fakat bir yandan da yaşam sürüyor” diyerek başladığı konuşmasın da özetle şunları söyledi: “Zorlanmak
formülü bizi yaşama bağlayacaktır.
Kurslara baktığımızda 29 adet kurs görüyorum ama bu
kursların 45-50 kadarının MİEM’de verildiğini izliyoruz.
Üniversitede mesleki derslerin sayısı, yaklaşık 28-30 civarındadır. Odamızın meslek içi eğitim merkezinde, tüm
Türkiye’de 8342 adet kurs verilmiş ve kurslarda 134 bin
788 belge sağlanmış. Neredeyse 80-90 bin meslektaşımıza değmişiz. Odamızın yayın faaliyetleri var, eğitim sempozyumları yaptık geçmişte.
TMMOB olarak eğitimlerle ilgili ne varsa, geçmişte söyledik. Çıktıları bir araya getirsek, 50 bin sayfa olur. Meslek
içi eğitim merkezlerinin yapılma gayesi belgelendirmedir.
Belgelendirme, insan yaşam kalitesini yukarıya çekmek
için yapılmaktadır. İlk belgelendirme günümüzden 4 bin
yıl önce, Hammurabi tarafından yapıldı.

“En büyük zenginliğimiz, mesleğimiz ve
örgütümüzdür”
Tevfik Peker’in ardından söz alan Trabzon Şube Başkanı Fulya Bankoğlu ise mesleğimizi ülkemizi, toplumu
ve sanayiyi uygar dünyanın gelişmiş parçası haline getirmek için, yaptıkları çalışmaların sürdüğünü söyleyerek
başladığı konuşmasında, özetle şunları söyledi: “İnanıyorum ki çalışmalar büyüyerek, halkımızın başvuru kaynağı
olacaktır. Zor dönemden geçiyoruz. Yönetimsel kaoslar,
sık yapılan seçimler ve hızlı kararlar sonucu, hem mesleğimize hem ülkemize verilen zararların farkındayız.
Saldırılar bizi birbirimize daha çok bağladı. En büyük
zenginliğimiz, mesleğimiz ve örgütümüzdür. Mesleğimizden ve örgütümüzden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.
Şubemizde yeni bir yapılanma oldu. Seçimle gelmek çok
daha kolay. Dönemin ortasında yük omuzlamak çok zor.
Bundan sonra bize çok daha fazla iş düşüyor. Bu ekiple
ve sizlerin de desteği ile bunun altından kalkacağız. MMO
benim bölgem için ve diğer Odalar içinde, birçok ilde olduğu gibi bizim şehrimizde karar verici ya da görüşü alınan bir iki Odadan biridir. Daha çok üyeye dokunarak ve
daha çok yerel yönetimlerle uğraşarak sürdüreceğimize
inanıyorum.”

“Yerel seçimler önem taşıyor”
Bankoğlu’nun ardından konuşan İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç ise, siyasi durum değerlendirmelerinin
önceki konuşmacılar tarafından gayet iyi bir şekilde yapıldığını, kendisinin kriz konusuna değineceğini belirterek özetle şöyle konuştu: “Ülkede 363 tane büyük firma
konkordato ilan etti. Bu işsizlik ve işten çıkarma anlamına
geliyor. Bizler de Şube olarak kendi sorumluluklarımızı
yerine getirme konusunda biraz eksik kalmışız. Bundan

O zamanki köleci belgelenme şöyleydi. İnşaatçı inşaat yapar, yıkılırsa aynı inşaatı bir daha yapar. Fakat inşaatçı inşaat yapar, içinde sahibi ölürse o inşaatçının kellesi koparılır. İlk belgelendirmedir bu. Ondan günümüze Babil’in
Asma Bahçeleri kalmıştır. Türkiye’nin her tarafını yüksek
binalarla çevirdiler, yeşil kalmadı. Paris’te 450 tane büyük
meydan var, İstanbul’a bakıyoruz, ucube bir kent.”
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sonraki süreçte mali durum ve Odanın yaşaması çok
önemli. Üzerimize düşen sorumluluğu, duyarlı olarak
yerine getirmeliyiz. Tüm çalışmalarımıza hazırlanmalıyız.
Mali konuda aylık giderimiz 1,8 milyondu. Bunu 1,2’ye
çekebildik arkadaşlar. Bu da sıkı çalışma ile oldu, diğer
arkadaşlarımızın da bu konuda çalışmalarını yürütmesini öneriyorum. İçimizden birçok arkadaşımız, yerel
seçimlerde aday oldular. Tabi ki bizler bu arkadaşların
buralarda etkin görevler alabilmesi konusunda, yerel
yönetimlere bakışımız açısından motive edip desteklerimizi sunmamız gerekiyor. Bu yerel seçimler gerçekten
önemli. Parlamento artık işlevsiz.
Milletvekillerini aday göstermeye çalışıyorlar. Yerel yönetimlere bilgi birikimi için her türlü desteği vermeliyiz
ve bu yerel yönetim çalışma sürecinde hayır sürecindeki
gibi bilgi birikimimizle, neler yapılması gerektiği konusunda elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Gelecek dönemki eylemlilik programında Şube olarak en direngen
şekilde yer alacağız.”

“Yılmayağız ve mücadeleye devam edeceğiz”
Kılıç’ın ardından söz alan Zonguldak Şube Başkanı
Birhan Şahin ise ülke tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birinin yaşandığına vurgu yaparak başladığı konuşmasında özetle şöyle konuştu: “Kriz derinleşiyor, emekçiler
için koşullar gittikçe ağırlaşıyor. Bir mücadele takvimi ve
kapsamlı bir metin var, bu çok önemli. SGK ile anlaşma
önemli ve onunla ilgili de bir çalışma var. Bunu anlamlı
buluyoruz. Bu Oda üye için ne yapıyor sorusunun, cevaplarından biridir aynı zamanda. Kamudan çalışanlar, bu
krizden etkilenecek kesimin en başında geliyor. Diğer
meslek gruplarına sağlanan imkânlar var ama mühendislere yok. Kamuda çalışanlarla ilgili çalıştay programı var
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ve bunu da çok önemsiyoruz. Çünkü KHK ile işlerinden
olan, hiç yargılanmadan, irdelenmeden kapının önüne
konan 3 bin mühendis mimar ve açlığa mahkûm ediliyor.
Hiçbir yerde çalışamazsın. Nasıl yaşayacak bu insanlar,
ne yapacaklar? 12 Eylül’ün bile bir hukuku vardı. En fazla
emeğini veriyorlardı. Tek başınasın. Bunla ilgili de çalıştay
var. Metin çok kapsamlı ve yaygınlaştırmalıyız. Eylemlilik süreci de önemli. Ülke, maalesef bu konuma getirildi
ama yılmayacağız ve mücadeleye devam edeceğiz.”

“Zamlar ve sanayide işten çıkarmalar
yasaklanmalıdır”
Şahin’in konuşmasından sonra söz alan Bursa Şube
Başkanı Fikri Düşünceli, ülkenin hem siyasi hem ekonomik kriz yaşadığını, Oda’nın ise siyasi krizden kaynaklı
ekonomik kriz yaşadığını belirterek başladığı konuşmasını, özetle şöyle sürdürdü: “Biz yetkilerin elimizden alınması neticesinde, bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Dönem
başında zor olacağını biliyorduk. Nispeten bir takım şeyler yapıldı ama belki daha da hazırlıklı olmalıydık. Şube de
eğitim konusunda sayı 1500 belgelenmeydi, hedef koyduk 1775 rakamını bulmuşuz. Yeni mezun ve işsiz üyelere yönelik, haftada iki gün 20 konuda eğitim veriyoruz
ve insanların çoğu iş buldu. Oda üniversite sanayi iş birliği
komisyonu oluşturduk. Dekanlar, eski başkanlar, üyeler
vasıtasıyla deneyim paylaşımı toplantıları yapıyoruz. Kurumsal ilişkiler belediyelerle ve diğer kurumlarla devam
ediyor. Protokoller imzalıyoruz. Mesleki denetim konusunda iki tane belediye var.
Bursa İKK sekreteriyim ve yerel yönetimlerle ilgili çalışmadan da bahsedeyim. Bir önceki ayda aldığımız karar
gereği, her Odadan meslekleri ile ilgili raporları alarak,
yerel seçim yaklaşmadan bir günlük çalıştay yapma ve
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bunu kitap haline getirmek için etkinlik planladık. 23
Kasım’da MMO Bursa Şube olarak Türkiye’de kriz, mühendis ve teknoloji alanında panel gerçekleştireceğiz.
Krizle ilgili program TMMOB’dan yeni geldi ve geldiği
akşam da toplantımız vardı. Programı toplantıda okuduk
ve herkesçe kabul gördü. Bununla ilgili kent merkezinde basın açıklaması, yürüyüş ve bildiri dağıtımı şeklinde
1 Aralık’ta bir etkinlik planladık. Sürekli hale getireceğiz
bunu. Yani zamlar ve sanayide işten çıkarmaların yasaklanması konusunda, bildiri dağıtımı ve çeşitli eylemlilikler
içinde bulunacağız.”

“Meslektaşlarımızın örgütlü mücadeleye güç
vermesi gerekir”
Düşünceli’nin ardından verilen yemek arası sonrası söz
alan İzmir Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin, dünyada
en ucuz emeğin Afrika’da olduğunu, ancak emeğin vasfını
düşürdüğünüzde en ucuz emeğin Türkiye’de olduğunun
altını çizerek başladığı konuşmasında, özetle şöyle konuştu: “İktidarın da öngördüğü gibi kriz yoğunlaştı. Yük
emekçiye yıkılmaya çalışılıyor. İşten çıkarmalar, iflaslar,
indirim talepleri ve zamlar krizin görünen yüzleri. Birçok
sanayici, “maaş ödeyemiyoruz, 6 ay süreyle işsizlik sigortası fonundan ödeyelim bunları” diyor. Başka bir yöntem;
aynı iş daha az sayıda çalışanla çözülmeye çalışılacaktır.
Meslektaşlarımız, yoğun olarak bu işsizliği yaşayacak.
Krizle birlikte zorunlu yaşam araçlarına gelen zamlar nedeniyle, ücretler zaten büyük ölçüde düşmüştür. Bununla yetinmeyenler, ücretleri mutlak olarak da düşürmeye
çalışmaktadır. Direk üretimde bulunmayan çalışanlar,
işten çıkarılacaktır. Bu durumdan en çok etkilenecekler,
yine meslektaşlarımız olacaktır.
Devlet de krizden çıkışı, benzer yöntemlerle yapmaya

çalışmaktadır. Bütün sosyal harcamaları kısarak, eğitim
daha fazla özelleştirecek, sağlıkta katkı payı arttırılacak,
birçok hastalık kapsam dışına çıkarılarak ve giderler halkın üzerine yıkılmaya çalışılacaktır. Yine iktidar, paraya
dönüştürebilecek ne varsa satacak ve bu krizden kurtulmaya çalışacaktır. Mesela halk plajları bile satışa çıkarıldı.
Yani deniz kenarlarına bile artık giremeyecek duruma
gelmek üzereyiz. Yaşam alanlarımız, bize yabancılaştırılıyor. Bu işlerin gerçekleştirilmesi de demokratik yöntemlerle mümkün değildir. Bu krizi halka yıkmak için, büyük
bir zorbalık göstererek bunu devam ettirilebilir. Baskı,
şiddet, zorbalık, işkence ve hukuksuzluk büyük ölçüde
artacaktır. Ülkede bir yandan da işçi direnişleri söz konusudur. Flormar işçileri, 3.havalimanı işçileri, Cargill işçileri, İzmir’de TÜPRAŞ gibi işçi direnişleri gerçekleşiyor.
Çok gelişkin olmasa da, bu baskı ve yıldırma politikaları
ile halkın üzerindeki kriz baskısı mutlaka tepki çekecektir.
Krizin bedelini en az ödemenin yolu, işçi sınıfının örgütlü
mücadelesinin yükselmesi ile olacaktır. Çalıştığı alanlarda
sınıfıyla örgütlü bağları olduğu sürece meslektaşlarımız
da daha az etkilenecektir. Bu örgütlü mücadeleye meslektaşlarımızın güç vermesi kendi çıkarlarına olacaktır.”

“Meslek Odalarına karşı olmayanları
destekliyoruz”
Yaşartekin’den sonra söz alan Mersin Şube Başkanı
Akar Tülücü ise ülkemizin ekonomik durumunun, mevcut sistemle kurtulabilir durumda olmadığını belirterek
başladığı konuşmasında, özetle şöyle konuştu: “Tek çıkar
yol olarak, mevcut aşırı tüketimin düşürülmesi, yapılan
özelleştirilmelerin tamamının geri çekilmesi, yap-işletdevret modeliyle yapılan köprülerin ve hastanelerin sözleşmelerinin tamamının iptal edilmesi gerekiyor. Farklı
bir ülke yönetimi geldiği zaman, zaten bunların tamamı
kaçacak yer arayacak. Satış sözleşmelerinin tamamı usulsüz ve komisyon esasına dayalıdır. O büyük paraları hiç
bir iktidar, bir müteahhide ya da bir firmaya yedirmez.
Sadece onu aracı olarak kullanır. Büyük lokmayı kendisi alır. Kendisi yoksa da her şey biter. Yerel seçimlerde,
Odalar olarak akademik meslek odalarına karşı olmayan
herkesi destekliyoruz. Ama akademik meslek odalarını
sürekli çıban olarak gören, eğitim, bilim ve fene inanmayan insanların aday olduğu hiçbir yerde, ne randevu
verilmesi gerekir, ne görüşme yapılması gerekir. Onların
yöneteceği bir yerel yönetimden, bu memlekete fayda
gelmez. Adana Kent Sempozyumu, seçim öncesinde 15-
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16 Mart tarihlerinde TMMOB Adana İKK olarak yapılacak. Bursa’da yapıldığı gibi her Oda bir iki konu başlığı altında, meslek alanlarıyla ilgili kendi konularını tartışacak.
Bizde iki konu belirledik ve bu Sempozyuma Oda olarak
destek vereceğiz. TMMOB’nin başlattığı kampanya, çok
yerinde ve zamanındadır. Özellikle seçim öncesi toplumu
da bilinçlendirmek gerekiyor ve bize de bir enerji lazımdı. Çok doğru bir zamanda, bir araya gelip konuşmamız
tartışmamız gereken bir alan. Biz de elimizden geldiğince
Adana İKK’da bu kampanyaya destek olacağız.”

“Sermaye çıkarına yönelik politikalar teşhir
edilmeli”
Tülücü’den sonra konuşan Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi ise özetle şunları söyledi: “Bugün Orhan
Veli’nin dediği gibi hürriyet yine kelle fiyatına, ancak hava
da su da bedava değil. Bunu gördüğümüz yerden, krizi
örmemiz gerekiyor. TMMOB’nin krizle ilgili daha etkin
ve baskın olması gereken bu dönemde, kendi örgütsel
yapısıyla ilgili güçlü olan taraflarını daha da güçlendirmesi,
zayıf olduğunu düşündüğümüz yanları da güçlendirmeyi
hedefleyen bir takım ilişkiler örmesi gerekiyor. Biz 13
Kasım da bugünkü danışma kuruluna da hizmet etmesi
açısından, Şube Danışma Kurulumuzu gerçekleştirdik.
Oradan buraya taşınması istenilen önerileri, kısaca sıralamak istiyorum. Ülkenin her tarafında üretimin, özellikle
de kamusal üretimin önemi anlatılmalı. Diğer yapılarla
birlikte kriz konusu sıcak tutulmalı, kriz ve sonuçları sürekli ve istatiksel olarak doğru tanımlamalarla kamuoyuyla paylaşılmalı. Meslektaşlarımızın işsizliği henüz daha tam
olarak yaşamadılar belki. Ama yaşanacağı gerçeğinin çok
yakın olduğunun bilinciyle, şimdiden hukuk faaliyetlerinin
üretilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Uygulanan ve mevzuat haline dönüştürülen sermaye çıkarına

14

bülten 246
aralık 2018

yönelik politikalar özellikle teşhir edilmeli. Merkez ve yerellerde “kriz merkezleri” tarzı yapılanmalara gidilmesi
gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür yapılanmalar özellikle
veri akışını sağlayabilmeli ve kendi bulunduğu Şubelerden doğru, sayısal olarak çekip onları analiz edebilmeli ve
merkeze aktarabilmeliler. TMMOB yine bir miting kararı
alabilir, ayrıca yerellerde de mitinglerin yapılması konusu
gündeme taşınmalıdır. Krizle emperyalizm ilişkisinin açığa çıkartılması ve siyasal alanı TMMOB’nin nasıl hareketlendirebileceği konusunda argümanlar oluşturması gerekiyor. Krizden etkilenen ve işsizleşen meslektaşlarımızla,
nasıl dayanışacağımız konusu üzerine de düşünülmeliyiz.
Başta danışma kurullarımız olmak üzere kriz konusunda
süreçlere daha aktif ve kitlesel olarak katılmak gerekiyor.
Krizin, dörtlü yapıyı aşan bir yerde olduğunu hepimiz
biliyoruz. Dolayısıyla yerellerimizde ve merkezi olarak
dörtlü yapının dışında, bir emek ve demokrasi cephesi
olabilir. Mücadelenin doğru araçlarından bir tanesi kendi
cephemizi genişletmektir. Çünkü bu mesele, sadece bu
dörtlü yapının meselesi olmanın ötesinde bir meseledir.”

“Denetimsizliğin denetimini sağlayabilmeliyiz”
Kürekçi’den sonra söz alan Konya Şube Başkanı Aziz
Hakan Altun ise “ekonomik krizin daha ilk dalgasını görüyoruz, TÜFE’nin TEFE’ye etkisi olunca özellikle
gelir ücreti düşük olan kesime yansıması çok daha fazla
olacaktır” diyerek başladığı konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bu konularda yapılması gerekenleri birlik
başkanlarımız oda başkanlarımız söyledi. Bizler de gerek
yerel etkinliklerde gerek toplantılarda bunları dile getiriyoruz. Biz ilk yönetime geldiğimizde, LPG gelirlerimiz
de elimizden alındıktan sonra, personel gelir gider oranlarına baktığımızda eksiye gideceğimizi gördük. Personel
yapılanmasına gidelim ama işten çıkartma gibi bir şey
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yapmayacağız, onun için daha etkin bir çalışma yürütelim dedik. Bunun için de arkadaşlarla toplandık ve gelir
getirebilecek yerlere baktık. Periyodik kontrol, asansör
kontrolü, tahribatsız muayeneye gibi yeni yeni alımlar
yaptık. Baca gazı kontrolü anlaşmaları yaptık. Yönetim
kurulundaki arkadaşlarla birlikte, firmaları tek tek ziyaret
ettik.
Mesela baca gazı konusunda bir rakibimiz var, onlarda
baca gazı kontrolü yapıyorlar. Onlar bir kişi ile biz üç kişi
ile kontrole gidiyoruz. Konya’da 7 tane baca imalat yapan firma vardı. Yüzde 40 oranında kontrolü biz yaptık.
Yüzde 60’ını tek kişi yaptı. Bizim en büyük sorunumuz
denetimin denetimsizliği. Ben tam olarak yapıyorum, 3
kişiyle gidiyorum bacayı yerinde kontrol ediyorum ve bu
bir günümüzü alabiliyor. Adam tek kişi ile günde 5 tane
kontrol yapabiliyor. Bunun denetimi yok ve bu olmaz.
Yani ne zaman denetimsizliğin denetimini sağlayabilirsek,
o zaman Odamızın gelir artışının da olacağına inanıyoruz.
En önemlisi böylece halkın can ve mal güvenliğinin de
sağlanacağına inanıyoruz. Sağ olsun hem firmalar olsun
hem de personelimizin yoğun çabası sonucunda artıya
geçtik.
Ve şu anda kendi halimizde idare edebilen bir Şube haline geldik. Önümüzdeki 4-5 aya baktığımız zaman, artı ile
kapatacakmışız gibi gözüküyor. Biz ilk geldiğimiz zaman
gerekirse hepimiz tek tek firmaları gezeceğiz. Ne yapacağımızı iyi anlatacağız dedik. Personelimiz de bunu en iyi
şekliyle yerine getirdi. Ve artı hale gelebildik. Burada hepinizin huzurunda personelimize de teşekkür ediyorum.”

“Gençler siyasete ilgi duymuyor”
Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Ovayolu ise kendisinden önce konuşanların söylediklerine katıldığını ama
bir özeleştiri yapılması gerektiğine vurgu yaparak başladığı konuşmasını özetle şöyle sürdürdü: “Alternatifimiz
olmadan biz bu iktidarı uzaklaştıramayız. Alternatif üretmede bir sıkıntımız var. Gaziantep gibi sosyal demokrat
yapısı çok güçlü olan bir şehirde, muhalefetten maalesef
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı bulunamıyor. İlçe belediyelerinde şu anda bir talep, resmi başvuru yok. Sosyal
demokrat altyapısı böylesine güçlü bir kentte yaşanan bu
durum, bizi üzüyor. Onun için özellikle teknokrat ve akademik eğitim almış kişilerin mutlaka büyükşehir belediye
başkanlıklarına ya da ilçe belediyelerine getirilmeleri gerektiğini düşünüyoruz.

Antep gibi Türkiye’nin altıncı büyük sanayisine sahip olan
bir kentte, bir tane adayınız bile yoksa baştan kaybetmeye mahkûmsunuz.
Sistemin yanlışlığından kaynaklı özellikle gençlerde de
maalesef bu heyecanı göremiyoruz. Akademik formata
sahip üniversite mezunlarının, siyasete hiç müdahil olmadığını görüyoruz. Belediye meclis üyeliklerine dahi başvurmuyorlar.
Biz “Mühendis Milletvekilleri İstiyoruz” basın açıklamasını buradan yola çıkarak kaleme almıştık. Yerel medyada
olumlu yönde çokça tepki aldık. Elimizden geldiği kadar
kendi dünya görüşümüze yakın kişilerin, yerel yönetimlerde söz sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz.
Üyelere yönelik aidatların tahsillerini güçlendirmek adına üyelerimizden aldığımız güçle, onların menfaatleri
doğrultusunda sabit fiyat politikaları izleyen yerlerle bazı
anlaşmalar imzaladık. Bunun olumlu geri dönüşlerini aldık. İlk başta sadece bu indirimlerden üye aidat borcu olmayanlar yararlansın gibi bir yönetim kurulu kararı çıktı.
Ama sonrasında biz bunu değiştirdik. Bir yıl iki yıl gibi bir
denemeden sonra, yani ikinci aşamadan sonra bu sürece
geçileceğini söyledik.
Ondan sonra aidat borcu olmayanların markete, petrol
istasyonuna vs. vs. indirimlerden yararlanması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda çok olumlu
tepkiler aldık. Ben bu konunun Şubelerde yayılmasını şiddetle öneriyorum.
Kentteki ekonomik sıkıntılar gerçekten çok ciddi. Özellikle mühendisleri ve emekçileri işsiz bırakması son dönemin kaçınılmaz bir sonucu oldu. Bununla ilgili en azından
arkadaşlarımızı yeni iş alanına katmak ya da eğitimlerle
destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
bülten 246
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“Asansör montajına başlıyoruz”
Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy’da kendisinden
önce konuşanların birçok konuya değindiğini ve tekrar
olmaması için kısa konuşacağını söyleyerek başladığı
konuşmasında özetle şunları söyledi: “Üyelerin geçmiş
dönem aidat borçlarının tahsiline ilişkin, özellikle devlet
memuru olanlarda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Kendilerine yazı gittiği zaman sıkıntıya düşüyorlar. Borçlarını
ödemelerini biz de istiyoruz tabi ki. Kimse borçlu kalmasın borçlar ödesin, alacağımız vereceğimiz kalmasın. Ama
bunlara bir kolaylık getirilmesi konusunda bir talebimiz
var. İkinci bir konu kayıtlı olmayan üyelerimiz. Kayıtlı
olanlarla olmayanlar, aynı ortama girdiği zaman ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Birisi ben kayıt oldum para ödüyorum,
diğeri ben kayıtlı değilim bu parayı ödemek istemiyorum
diyor. Bu konu ile alakalı Genel Merkezimizin bir çalışması olacak mı?
Son olarak yaptığımız bir protokol var. Kayseri Ticaret
Odası ile bir protokol imzaladık. Önceleri iş makineleri
ruhsatları, ticaret odasına beyan usulüne dayanarak belge
veriliyordu. Biz karşılıklı konuşmalarla bunun beyana dayalı olmaması gerektiğini belirttik. İş makinelerinin tespitini Odanın yapması gerektiğini söyledik ve protokol imzaladık. Bu sayede makinelerin tespitini, Kayseri ve çevre
illerde biz yapıyoruz. Bu arada da tesisimiz bitti ve çok
yakında asansör montajına da başlayacağız.”

“Topyekun bir mücadele biçimi geliştirmemiz
gerekiyor”
Aksoy’dan sonra konuşan Denizli Şube Sekreteri
Üyesi Mehmet Sarıca ise, faşizmin en azgın şekilde
uygulandığı bir noktaya gelindiğini söyleyerek başladığı
konuşmasında, özetle şunları söyledi: “Yıllardık söylerdik
faşizm çiçeğe, kuşa, insana her şeye düşman diye. Öyle
bir noktadayız. Bunun karşılığında, mutlaka topyekûn bir
mücadele biçimi geliştirmemiz gerekiyor. Bu dönem sıkıntılarıyla beraber, çalışmalarımız son hızla devam ediyor. İşyeri ziyaretlerimizde sanayiciler, krizden kaynaklı
bir sene sonrasında ne olacağımız belli değil ki diyerek,
ilerisi için söz vermekten çekiniyorlar. Ama yine de başarılı geçmesi için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz.
Denizli’de İKK Sekreterliğini devam ettiriyorum. Kent
Sempozyumu’nu 9 Şubat’ta yapma kararı aldık. Yetiştirebilirsek 3 günlük güzel bir sempozyum yapmak için çalışıyoruz. Şube olarak başarılı bir şekilde yürüttüğümüz
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Seyyar Kalibrasyon Merkezi’nde yapılan işlerle alakalı
bir sıkıntımız var. Her gittiğimiz yere, belli bir yük götürmek durumunda kalıyoruz. Aracın içindeki insanlarla
beraber 650-700 kiloyu buluyor bu. Bizim elimizdeki
mevcut araçlar da yüklü ve yüksüz araçlarda 450 kilo civarında. Aracın ön tarafı kalkıyor ve tehlikeli bir durum
bu. Buna bir çözüm olarak sanırım yeni bir araç almamız
lazım. Trafik Bilirkişilik ile ilgili sevgili Başkan Mehmet
Soğancı’nın emekleri çok yoğun bir şekilde oldu ve kısa
zamanda sonuçlandırmamıza vesile oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Baca kontrolleri yine iyi bir çalışma oldu. Arkadaşımız sürekli dolu, Aydın ve Denizli’de
çalışıyorlar. Yeni yapılan doğalgaz bacaları, tarafımızdan
kontrol edilip raporlanmadan bağlantısı yapılmıyor. Tabi
bu yayınlanan kampanyayla ilgili üzerimize düşenin fazlasını da yerine getirmemiz gerekiyor.”

“Ankara’da yoğun baskı yaşanıyor”
Sarıca’nın ardından konuşan Ankara Şube Sekreteri
Seyit Ali Korkmaz ise Ankara’nın genel durumundan
bahsederek başladığı konuşmasında özetle şunları söyledi: “Ankara’da Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığı kadar
sıkıntı yaşanıyor. İnsanların sokağa çıkmalarına dahi izin
verilmiyor. Basit bir taleple eylem yapmak istendiğinde bile, polis buna çok şiddetli müdahale ediyor. Yani
Ankara’da bir faaliyet yapamaz hale geldik, buna çözüm
arıyoruz. Ulaşım alanları tamamen kısıtlanmış. Şehirde
20 yıl önce yapılmış parklar haricinde, neredeyse hiç
bir şey yapılmamış. İşte AnkaPark’lar, ucube binalar vs.
Her yağmur yağdığında acaba bugün hangi köprü altını su
basacak sorularının sorulduğu bir kentte yaşıyoruz. Yani
talan edilmiş bir şehir Ankara. Ama Ankara Valisi’nin tek
derdi solcular sokağa çıkmasın. Bir de şöyle bir şey var.
Seçim yaşadık, istemediğimiz şekilde sonuçlandı bizim
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için. Ama toplumun birçok kesiminin umut bağladığı bir
partinin 35 tane milletvekili, yerel yönetim adayı oluyor.
Daha görev sürelerinin bitmesine 4 sene varken yapıyorlar bunu. Bu bizim için sıkıntılı bir durum.
Şube olarak 2019’da yapacağımız Kaynak Kongresi için
hazırlıklarımız sürüyor, arkadaşların ciddi emekleri var.
22 Aralık’ta öğrenci Üye Yerel Kurultayı yapacağız. Üye
çalışmalarımızı, eğitimler üzerinden örgütlemeyi tercih
ediyoruz. Bu örgütlenmemize ciddi anlamda destek oluyor.
Bilgisayar destekli tasarım eğitimlerine bu dönem özellikle önem veriyoruz, bunun için bilgisayar sınıfı oluşturma
projemiz var. Autocat’in yetkili eğitim kuruluşu olduk.
Ankara’daki iki yetkili kurumdan birisiyiz. Bu konuda zaten, Şubemizin yaptığı bir çalışma vardı, bilgisayar destekli tasarımların merkezileştirilmesi adına. Bu çok önemli.
Bir de Şubemizin bir Tiyatro Topluluğu var. TAKSAV’ın
Tiyatro Festivali’nde iki dönemdir oynuyorlar. Kendilerine buradan teşekkür ederiz.”

“Ellerindeki medya gücü, bizi kör ediyor”
Korkmaz’ın ardından söz alan Diyarbakır Şube Sekreteri Mehmet Emin Tümür, ülke gündemine dair
birçok konuya değinildiğini ama bir konunun eksik kaldığını hatırlatarak başladığı konuşmasında özetle şunları
söyledi: “Özellikle son 16 yıldır bizim bölgede kürtler
üzerinde bir şey denendi. Şehir yakılıp yıkıldı ama ne yazık ki Türkiye toplumundan ciddi bir ses gelmedi. Gerici, faşist, dinci bir iktidarla karşı karşıyayız. O yüzden
bugün yaşadıklarımız, iyi günlerimiz. Çok ciddi anlamda
kötü günler bizi bekliyor. Biraz önce dışarıda arkadaşlarla sohbet ettik. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven,

Türkiye’de yaşanan uygulamalar hakkında 8 gündür süresiz dönüşümsüz açlık grevi yapıyor. Bazı arkadaşlarımızın
bundan haberi yok. Daha önce de ifade ettik, iktidarların
kullanmış olduğu ellerindeki medya gücü, bizi kör ediyor. Bizler sonuçta aydın kesim olarak değerlendiriyoruz
kendimizi ama mevcut gerici sistemden eğitim alarak
yetişmiş bir havuzdan besleniyoruz. Yani bugün burada
belki bu konuları konuşabiliyoruz ama yarın gerçekten
çok daha kötü durumlarla karşı karşıya kalacağız. Biraz
önce Seyit Ali Cumhuriyet’in başkentinde sokağa çıkamadığını ifade ediyor. Geldiğimiz noktanın çok önemli bir
özelliği. Artık bizi, sol sosyalist, kamu yararı gözeten kesimleri besleyen kaynaklar yok olmak üzere. Gerçekten
bizim üzerimizde ciddi yükler söz konusu. Bu yükleri ne
kadar taşıyabileceğiz? Şimdi artık öyle bir duruma geldik
ki, sosyal medyada en küçük bir şey paylaşımın ardından
cezaevi yolunu gösterebiliyorlar bize.”

“Eğitim ve örgütlenme konusunda faaliyetler
yapıyoruz”
Tümür’den sonra konuşan Edirne Şube Başkan Vekili
Emre Gelir ise tekrara düşmemek için kısa konuşacağını
belirterek başladığı konuşmasını, özetle şöyle sürdürdü:
“Biz Şube olarak iki alanda çalışmalarımıza önem verdik.
Biri eğitim, diğeri ise örgütlenme başlıkları. Örgütlenme
başlığında, bölgemizde bulunan yaklaşık 2800 civarındaki
üyelerimizin taleplerini bir araya getirmeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda örgütlenme ve sosyal etkinlikler komisyonumuz, toplantılar yaparak talepleri topluyorlar. Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda üyelerle birlikte çalışıyorlar.
Öğrenci üyelerimize ulaşmanın bir yolu olarak, Trakya
Üniversitesi’nde Makina Mühendisliğine Giriş Dersine
Oda olarak katılım sağladık. Odamızın faaliyetlerini anlattık ve aynı gün sekiz tane öğrenci üye arkadaşımız oldu.
Diğeri ise eğitim konusu. Bunun için üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, Çorlu’da bir Eğitim Merkezi
açtık. Çorlu sanayinin gelişkin olduğu ve bizlerin yoğun
yaşadığı bir yer.
Son olarak da biz KESK, TMMOB ve TTB’nin ortaklığında başlatılan bu ‘Emeğime Sahip Çıkıyorum’ konulu
süreci yakından takip ediyoruz. Bu konuda planlamalar
yaptık. Bölgemizdeki kent, çevre sorunlarından da yola
çıkarak ülkemizdeki politik sorunlara yönelik çalışmalar
yürüteceğiz.”
bülten 246
aralık 2018
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“Dünya dijital dönüşüm çağı dediğimiz bir
dönüşüm içinde”
Emre Gelir’in ardından söz alan İstanbul Şube Sekreteri İbrahim Tataroğlu ise başka bir konuya dair
genel yaklaşımımız hakkında bir şeyler söyleyeceğini belirterek başladığı konuşmasında, özetle şunları söyledi:
“Dünya nesnelerin çağı, dijital dönüşüm çağı dediğimiz
bir dönüşüm içinde. Bu bütün hayatı etkilediği gibi bizi
ve meslek alanlarımızı da etkiliyor. Özellikle makina ve
endüstri mühendisliği yapan arkadaşlar, bu dönüşümün
hem içinde hem uygulayıcısı olarak mesleklerini icra
ediyor. Odamız da, bu dönüşüm içerisinde kendisine
bir yol haritası çizmiş durumda. Bu yol haritasında, belli
noktalara çok ciddi özen göstermemiz gerekiyor. Neyi
neden yaptığımızı bilerek, amacımızı sonuçlarının da
değerlendirmesiyle ele almamız lazım. Burada mekan,
zaman, özne ve ideolojik bir şekilde ortaklaşmamız gerekiyor. Bunu da üçe ayırabiliriz. Mekan, zaman ve özne
kavramlarına ayırdığımız zaman. Öncelikle zaman, nasıl
bir çağda yaşıyoruz? Mesleğimiz nerede? Bununla beraber meslektaşlarımız ne yapıyor? Biz neresindeyiz? Hayat
bizi buna zorladığı için biz araçlar geliştiriyoruz. Bu araçların birbiriyle geliştirilmesi ve birbiriyle bağlanması gibi
bir zorunluluk var. Mesela ajandamızı ele alalım. Bizim
ajandamız bizim için bir örgütlenme aracıdır. Eğitim faaliyetlerimiz de bir örgütlenme aracıdır. Serbest müşavirlik
mühendis üye faaliyetlerimiz de böyle bir araçtır. Bunları
birleştirecek bir araca ihtiyacımız var. Nesnelerin çağında
olduğumuz için, aplikasyonun aplikasyonuna ihtiyacımız
var. Ajandamızı basıyoruz, çok güzel bir şey yapıyoruz
içerisinde bir dolu bilgi var. Bu yılki ajandamızı şöyle düşünün. Her sayfasında bir karekodun olduğu ve üyemizin bunu mobil uygulamasıyla okuttuğunda o hafta hem
kendi etkinliklerini, notlarını, görev yöneticisini hem de

Odanın etkinliklerini gördüğü bir ajanda. Bu yoksa mobil ayrı bir yerde, etkinlik ayrı bir yerde ajanda ayrı bir
yerde. Sadece bu örnek bile aslında bu dönüşümün neresinde olmamız gerektiğini ve araçlarımızı nasıl geliştirmemiz gerektiğine bir yaklaşım geliştiriyor. Bir teknoloji
yatırımı yapıyoruz ve bu yatırımı yaparken 800 kişilik bir
emek gücümüz var. Eğer bizim gönüllü yöneticilerimiz
dışındaki bir fiil profesyonel çalışan arkadaşlarımızla bu
teknolojiye uyum sağlayamazsak, bu beraberinde başka
sonuçlar doğurur. Bu meseleyi kurgularken hassas olmamız ve bundan da vazgeçmemiz konusunda önemli bir
nokta. Emek gücünün de teknolojiye uyumu çok önemli.
Bu zaman ve ideoloji dediğimiz şeyin önemli bir tarafı.
Mekân dediğimiz zaman, mekânlara neden ihtiyaç duyarız? Mesela bizim tüm mekânlarımız ideolojimizi yansıtan,
genel yaklaşımımızı yansıtan ve ortaya koyan şeylerdir.
Burada Teoman Öztürk’ün fotoğrafının olması, buradaki
bir ideolojiyi temsil eder. Bunun katılımcılara yansıtılmasını temsil eder. Bir temsilciliklerimize üyelerimizin gelmesini, meslektaşlarıyla buluşmasını ve bir mesleki faaliyeti tetiklemesini istiyoruz. Bizim adına Makine Fabrika
dediğimiz ortak çalışma alanları bu mekânsal değişime,
yani kolektif mekânların biçiminin değişmesine bir cevap
olması açısından bir bakış. En önemlisi ideoloji ve özne.
Bizim özne dediğimiz şey nedir? Üyelerimiz. Yani ideolojiyi yaşatan, geleceğe taşıyan üyelerimiz. Bütün bunları
yaparken, yani teknolojiye doğru giderken üyelerimizi es
geçemeyiz. Yani politik, insani ilişkimizi es geçemeyiz ve
bütün bu karar alma süreçlerine, üyelerimizi en aktif biçimde katmalıyız. Bunu da örgütlü üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz üzerinden kurgulamamız gerekiyor. Buna
da Çarşamba Buluşmaları adında bir araç yarattık. Yeni
mezun arkadaşlarımızı her Çarşamba temsilciliklerimize
davet edip nasıl bir meslek odası istediklerini soruyoruz.
Daha sonra biz yaptıklarımızı anlatıp bu meseleyi bütünleştirme, yani yeni gelen dalganın, üyelerin politikleşerek,
özneleşerek müdahale etmesine olanak sağlıyoruz. Bu
ideolojinin farklı biçimlerle ortaya çıkış ve kendini yansıtış
biçimi çok önemli. Bu üç noktayı es geçmememiz gerekiyor
ve bütün faaliyetlerimizi bununla birlikte yapmamız gerekiyor.”

“Üniversite ile ilişkilerimizi bütün halinde
ilerletmek istiyoruz”
Tataroğlu’ndan sonra söz alan Samsun Şube Yönetim
Kurulu Üyesi Ali Dinler ise salonu selamladıktan sonra
özetle şunları söyledi: “Sunuşu fazla uzun tutmak istemi-
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yorum. Benzer programlara, benzer çözümler getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince kâr etmeyi ön planda
tutmayarak, düşük maliyetlerde eğitimlerimize ve kurslarımıza devam etmeyi, birincil hedef olarak görüyoruz.
Bunun haricinde üye ve öğrenci üye ilişkilerini ilerletebilmek amacıyla, aynı zamanda üye aidatlarının toplanmasının aracı olarak da seminerler düzenlenmesine önem
veriyoruz.
Birçok seminer düzenledik, bu seminerlerde aidatları
toplamayı ve üyelerimizi Şubelerimize çekmeyi planlıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda üniversite ile ilişkilerimizi de kesmeden bütün halinde ilerletmek istiyoruz.
Her sene geleneksel olarak yaptığımız deneyimler ve bölüme hoş geldiniz kokteyllerimizi sürdürüp, ücretsiz teknik geziler sağlıyoruz. Son dönemlerde baca sızdırmazlık

kontrolleri üzerinde iyi bir gelişim sağladık. Son olarak,
bizde de benzer problemler var tabii.”

“Mesleğe dair iye şeyler yapabiliriz”
Dinler’in ardından konuşan Trabzon Şube Yönetim
Kurulu Üyesi Sena Sağlam ise salonu selamladıktan sonra özetle şunları söyledi: “Babamın da eski şube
başkanı olmasından dolayı, çocukluğumdan beri Oda
kültürüne sahibim. Odadaki meslek büyüklerim her zaman bana ve benim yaş grubuma çok büyük destekler
sundular. Şimdi de ekip olarak yaş grubu gözetmeksizin
herkesle iç içe olmaya çalışıyoruz, üniversite öğrenci ilişkilerinde tanışma programları düzenliyoruz. Çeşitli faaliyetler yaparak ilişkilerimizi sıkı tutmaya çalışıyoruz. Mesleğimize dair iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum.”

47. DÖNEM 2. ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI KATILIM LİSTESİ
TMMOB
Emin Koramaz		
Tevfik Peker		
Melih Şahin		

TMMOB Başkanı
TMMOB YK Y. Üyesi
TMMOB Y. Onur Kur. Üyesi

Geçmiş Dönemler TMMOB/Oda Başkanları
Mehmet Soğancı
Ali Ekber Çakar
Oda Merkezi
Yunus Yener		
Selçuk Soylu		
Elif Öztürk		
Bedri Tekin		
Harun Erpolat		
İsmail Odabaşı		
Haydar Şahin		
Serap Özpolat Çete
Arife Kurtoğlu		
Evren Sağ		
Bülent Göksülük		
Derya Baran		
Can Öztürk		
Aylin Sıla Aytemiz
Meltem Özdemir
H. Cem Şavur		
Aslı Çağlayan Turan

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

Oda Denetleme Kurulu
Satılmış Göktaş
Osman Çakıl
Fikret Çaral
Kahraman Dağdeviren
Muharrem Tanju Sarıca
Haydar Sancar
Mustafa Varel
Oğuz Kepez
Orhan Tevfik Okuducu
Ahmet İlbaşı
Levent Tanrısever
Gürsel Yayla
Alaaddin Eksin
Servet Tetik
Süleyman Noyan
İbrahim Özçakır
Ali Aluç
Gültekin Keskin
Adil Kesten
Oda Onur Kurulu
Nergiz Bilgin
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Danışma Kurulu Toplantısı

Ankara
Sadettin Özkalender		
Cemal Gedikoğlu		
Seyit Ali Korkmaz		
Selim Ulukan			
Mehmet Serdar Ulu		
Tülay Yener			
Eren Şahin			
Anıl Uçar			
Cenk Lişesivdin			

ŞYK Başkanı
ŞYK Başkanı Vekili
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Sayman Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi
Şube Müdürü

Adana
Hasan Emir Kavi			
Erol Zorlu			
Mehmet Samim Aldık		
Hikmet Pekdur			
Serhat Kanepeci			

ŞYK Başkanı
ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi
Şube Müdürü
EİM Medak Üyesi

Antalya
Şenay Demiralay			
Cihat Yarar			

ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Üyesi

Bursa
Fikri Düşünceli			
Ferudun Tetik			
A. İhsan Taşkınsel		
Engin Polat			

ŞYK Başkanı
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Sayman Üyesi
EİM Medak Üyesi

Denizli
Mehmet Sarıca			
Münnami Özyurt		
Ferah Gümüş			

ŞYK Sekreter Üyesi
Muğla Tem. YK Bşk.
Muğla Tem. YK Üyesi

Diyarbakır
Mehmet Emin Tümür		
Mehmet Bora Yavuz		

ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Üyesi

Edirne
İ. Erhan Yönel			
Emre Gelir			
Fatih Çimen			

ŞYK Başkanı
ŞYK Başkan Vekili
ŞYK Üyesi

Eskişehir
Metin Uçkun			
Serkan Varoğlu			
K. Levent Güler			

ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi
Şube Müdürü
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Gaziantep
Hüseyin Ovayolu		

ŞYK Başkanı

İstanbul
Battal Kılıç			
İbrahim Tataroğlu		
H. Yılmaz Özger			

ŞYK Başkanı
ŞYK Sekreter Üyesi
Şube Müdürü

İzmir
Yüksel Yaşartekin		

ŞYK Başkanı

Kayseri
Akif Aksoy			
İsmail Hatipoğlu			

ŞYK Başkanı
ŞYK Üyesi

Kocaeli
Murat Kürekci			
Mehmet Ali Elma		
Serkan Demir			
Alpaslan Güven			

ŞYK Başkanı
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Üyesi
Şube Müdürü

Konya
Aziz Hakan Altun		
Adnan Kuntoğlu			
Erdal Tozoğlu			
Nurettin Yıldıran			
M. Levent Şam			

ŞYK Başkanı
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Sayman Üyesi
ŞYK Üyesi
Şube Müdürü

Mersin
Oğuz Akar Tülücü		

ŞYK Başkanı

Samsun
Ali Dinler			
Nuri Özdoğan			

ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi

Trabzon
Fulya Bankoğlu			
Hakan Önel			
Ufuk Bulut			
Sena Sağlam			
Yasin Yılmaz			
Ahmet Asım Kara		

ŞYK Başkanı
ŞYK Başkan Vekili
ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi

Zonguldak
Birhan Şahin			
Ahmet Zoroğlu			
Melih Başören			
Soner Sinoplu			

ŞYK Başkanı
ŞYK Başkan Vekili
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Sayman Üyesi

Haber

ODAMIZ 64. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
İSTANBUL ŞUBE
İstanbul Şubemiz tarafından her yıl düzenlenen ve meslekte 25, 40, 50 ve 60. yıllarını dolduran meslektaşlarımıza
törenle plaket verilen ‘’Geleneksel Oda Gecesi’’ etkinliği 2 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Törene Oda
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de katıldı.
Meslekte 25, 40, 50 ve 60. yıllarını dolduran üyelerimizin ve yakınlarının katıldığı gecenin açılış konuşmasını
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç
yaptı. Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Kılıç; ‘’Odamız kuruluşunun 64. yılında mesleğimizi,
meslektaşlarımızı, ülkemizi, toplumumuzu ve sanayimizi uygar dünyanın gelişmiş bir parçası kılma yönündeki
çalışmalarını sizlerin Odamıza vermiş olduğu katkılarla
sürdürüyor. İnanıyoruz ki hep birlikte ortaya koyduğumuz bu çalışmalar sizlerin desteğiyle daha da gelişerek
büyüyecek, meslektaşlarımızın ve halkımızın başvuru
kaynağı haline gelecektir. Odamızı hep birlikte bugünlere getirmenin haklı gururunu yaşarken, değerlerimizi
onurlandırmak için bugün burada bir araya geldiğimizi
özellikle belirtmek isterim. Aramızda, geride bıraktığımız
yarım asrı aşan tarihe tanıklık eden, işinden, ailesinden
zaman ayırarak Odamızı ve mesleğimizi bugünlere taşıyan; özveriyle çalışarak meslekte 25. yıl, 40. yıl plaket/
onurluklarını alacak değerli üyelerimiz var. Meslek onurluklarını alacak meslektaşlarımızı yürekten kutluyor ve
alkışlıyorum’’ dedi. Battal Kılıç’ın ardından konuşan Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
Yener de katılımcıları selamlayarak Oda çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Yener; ‘’Bugün burada,
emeğin, mesleğin, geçmişin ve deneyimin takdir edilip

hep birlikte onurlandırıldığı geleneksel plaket töreni dolayısıyla buluştuk. Aranızda, geride bıraktığımız 64 yıllık
tarihe tanıklık eden, yaşam güçlükleri içinde, işinden, ailesinden zaman ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve
meslekte 25. yıl, 40. yıl ödülünü alacaklar var. Bütün ağabeylerimiz ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı yürekten kutluyor, sizleri var gücümüzle alkışlıyoruz’’ dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Geleneksel Oda Gecesi’ne
gelen ve mesleğinde 25, 40, 50 ve 60. yılını dolduran
üyelerimizin plaketleri, yemek ve kokteyl eşliğinde
yapılan törenle TMMOB ve MMO yöneticileri tarafından
takdim edildi. Etkinliğe katılan üyelerimizin plaketlerini
almasının ardından tören sona erdi.

ESKİŞEHİR ŞUBE
Eskişehir Şube'nin mesleğinde 25., 40., 50. ve 60. Yılını
dolduran üyelerimiz için geleneksel olarak düzenlediği
Plaket Töreni Programı Anemon Otel’de 2 Kasım 2018
tarihinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Oda Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi Elif Öztürk de katıldı.
Şube Üyeleri, aileleri, misafirler ve basın mensuplarının
katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte Eskişehir Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk ve Oda Yönetim
Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk birer konuşma yaptı.
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ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNE YÖNELİK
BAKANLIK DENETLEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Denetim 7-8 Kasım 2018 tarihinde Kahramanmaraş'ta yapıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 04.05.2018 tarih
ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör
Periyodik Kontrol Yönetmeliği esaslarına göre Asansör
Kontrol Merkezimizin denetlemesi gerçekleştirildi.
07.11.2018 tarihinde ofis denetimi ve 08.11.2018
tarihinde de saha denetimi şeklinde Kahramanmaraş’ta
gerçekleştirilen denetleme başarı ile tamamlandı.

MÜHENDİS VE MAKİNA GÜNCEL DERGİSİ
YAYIN KURULU TOPLANTILARI
MMO 47. Dönem Mühendis ve Makina Güncel
Dergisi Yayın Kurulu, 10. toplantısını 8 Kasım 2018
tarihinde Oda Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi

MMO 47. Dönem Mühendis ve Makina Güncel
Dergisi Yayın Kurulu 11. toplantısı ise 22 Kasım 2018
tarihinde Oda Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Toplantıda Kasım sayısı değerlendirmesi yapılarak, Aralık
sayısının karma konulardan oluşmasına, Ocak sayısının
Otomotiv ana temasıyla hazırlıklarının başlanmasına,
içeriklerinin belirlenmesine karar verildi.

Toplantıda Aralık sayısı konuları üzerinde konuşuldu,
yazı içerikleri değerlendirilmiş ve önümüzdeki sayılar için
ana temalar belirlenmiştir.

Katılımcılar:
Aylin Sıla Aytemiz		
Yılmaz Yıldırım
Fuat Tiniş
İbrahim Söğüt

Katılımcılar:
Aylin Sıla Aytemiz
Yılmaz Yıldırım
Fuat Tiniş
Ümit Keskin

Yayın Sekreteri
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi

Oda Onur Kurulu Toplantısı,
3 Kasım 2018 tarihinde
Oda Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurul’a iletilen
92 dosya üzerinde görüşüldü.
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Yayın Sekreteri
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi

Haber

MALİ DURUM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
Mali Durum Çalışma Grubu ilk toplantısı 16 Kasım 2018 tarihinde “Oda bütçesinin değerlendirilmesi, Bütçenin
Şube bazlı değerlendirilmesi, Birim bazlı gelir gider durumu değerlendirmesi, Gelir arttırıcı faaliyetlerin
değerlendirilmesi ve Personel durumu” gündemleriyle Oda Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Toplantı katılımcıları:
Elif Öztürk 		
Bedri Tekin 		
Arife Kurtoğlu 		
Evren Sağ 		
Aslı Çağlayan Turan
H. Cem Şavur 		
Bülent Göksülük 		
Aylin Sıla Aytemiz 		
Abdullah Güney 		
Burçin Çorbacı 		
Kerem Şahin		
Seyit Ali Korkmaz 		
Cenk Lişesivdin 		
Egemen Ceylan 		
Ferudun Tetik 		
Ahmet İhsan Taşkınsel

Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Adana Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Bursa Şube
Bursa Şube

Serdar Sönmez 		
Levent Güler		
İbrahim Tataroğlu		
Hasan Özger		
Ferda Yamanlar		
Necmi Varlık		

Bursa Şube
Eskişehir Şube
İstanbul Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
İzmir Şube

EİM MEDAK 47. DÖNEM 3. TOPLANTISI
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu 47.Dönem 3.Toplantısı 18 Kasım 2018 tarihinde
Oda Merkezi’nde "Eğitim ve Yayın çalışmaları, Görüş ve Öneriler" gündemi ile gerçekleştirildi.
Toplantı katılımcıları:
Vedat İrşi		
Oda Merkezi
H.Cem Şavur 		
Oda Merkezi
Aslı Çağlayan Turan
Oda Merkezi
Serhat Kanepeci 		
Adana Şube
Tülay Yener 		
Ankara Şube
Ergin Polat 		
Bursa Şube
Özge Taner 		
Denizli Şube
Mehmet Baran Yavuz
Diyarbakır Şube
Fadime Gökkütük 		
Eskişehir Şube
Ali İslam 			
Gaziantep Şube
Elif Soyvural 		
İstanbul Şube
Murat Dedeoğlu 		
İzmir Şube
Ece Gültekin 		
İzmir Şube
Kadir Nozoğlu 		
Kocaeli Şube
Orhan Demir 		
Kocaeli Şube

Ali Demir 		
İlker Çavuşoğlu 		

Samsun Şube
Zonguldak Şube
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SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ-43:
İNŞAATLA BÜYÜMENİN SONUNA GELİNDİ, KRİZ DERİNLEŞECEK
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin
sorunları bülteninin 43’üncüsünü, inşaatla büyümenin sorunlarına ayırdı.
Araştırmada AKP döneminde inşaata dayalı büyümenin
yükselişi ve krize girişi ele alındı ve sektördeki daralmanın
ileri-geri bağlantıları nedeniyle sanayi ve hizmet sektörünü
de olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. TÜİK, Merkez
Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, IMF
verileri kullanılarak yapılan analizde, inşaatın konut ve ofis
ayağındaki satışlarında hızlı bir daralma görüldüğü, kentsel
yatırımlar ve kamu-özel işbirliği projelerinde de sorunların
hızla büyüdüğü vurgulandı.
Araştırmadaki önemli bulgular şöyle özetlendi:
- 2018’in ilk dokuz ayındaki toplam konut satışı 2017’nin
ilk 9 ayının satışlarından yüzde 2,7 geriye gitti. Yeni konut
satışlarında ise 2018’in ilk 9 ayındaki satışlar 466 binde kaldı
ve önceki yılın satışlarının yüzde 2,2 gerisine düştü.
- Satışlarda azalma, kredili yani ipotekli satışlarda daha
belirgin gözlendi. 2018’in 3. çeyreğindeki ipotekli satışların
112 binden 54 bine gerilediği ve önceki çeyreğe göre yüzde
52’ye yakın azaldığı görülüyor.
- Konut satışlarının üçte birinden fazlasını oluşturan ipotekli
satışlardaki gerileme, daha çok konut kredisi faizlerinin artışı
ile ilgili. 2018 Temmuz ayında konut kredisi faizi yüzde 13,5
düzeyindeydi. Temmuz’dan itibaren artışa geçen faizler,
2018 Kasım başında yüzde 29’un üzerine çıktı.
- Konut fiyatlarında hissedilir düşüşler yaşanıyor. Konut
fiyatlarında yıllık artışlar, tüketici, özellikle de üretici (sanayici)
fiyatlarının çok gerisinde. Merkez Bankası verilerine göre,
Ağustos itibariyle son 12 ayda İstanbul’da (hedonik) konut
fiyatları ancak yüzde 3,7 artabildi. Artış, Ankara’da yüzde
5,9, İzmir’de yüzde 13,3 olarak gerçekleşti. Ağustos
itibariyle 12 ayda üretici fiyat artışı ise yüzde 32’yi buldu. Bu,
konut fiyatlarındaki artışın, enflasyonun neredeyse dörtte
biri boyutunda kaldığını gösteren çarpıcı bir sonuç.
- Sanayici (üretici) fiyatları Ağustos itibariyle yıllık yüzde 32
artış gösterirken inşaat malzemesi fiyatlarındaki artış yüzde
41’i aştı.
- AVM, ofis, otel, depo ve hastane yatırımlarında da krizin
bütün izleri görülmeye başlandı. AVM’lerde boşluk oranı
hızla artıyor.
- İnşaat maliyetlerinde meydana gelen artışlar ve
yatırımcı finansman sıkıntıları sebebiyle 18 AVM’nin açılışı
gerçekleştirilemiyor.
- Ofislerde boşluk oranı özellikle belli bölgelerde sert bir
biçimde yükselirken genelde kiralar da aşağı çekiliyor.
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Merkezi İş Alanı’daki (MİA) A sınıfı ofislerde 2018’in 3.
çeyreğinde boşluk oranı yüzde 30’un üzerinde. Bu oran
Zincirlikuyu, Esentepe’de yüzde 41’e çıkarken Maslak’ta
yüzde 33, Levent’te ise yüzde 25 olarak gözleniyor.
- İstanbul’daki ofis stokunun yüzde 34’ünü oluşturan MİA A
sınıfı binalardaki kiralarda önemli düşüşler yaşanıyor. 2017
sonunda metrekare başına aylık kira 24,8 dolar iken 2018 3.
çeyreğinde 21,8 dolara inmiş durumda.
- Krizle beraber en hızlı istihdam kaybı gösteren sektör
inşaat oldu. 2018 Mayıs ayında 2 milyon 28 bin olan inşaat
istihdamı 2018 Ağustos ayında ise 1 milyon 972 bine kadar
indi. İnşaatta işçilik maliyetlerinin de tüketici fiyatlarının çok
altında kaldığı gözleniyor. Temmuz ayı itibariyle son 12
ayda inşaat işçilik maliyetleri yüzde 17 artarken aynı sürede
tüketici fiyatlarının yüzde 20’ye yakın artış göstermesi,
inşaat çalışanlarının reel gelirlerinde hızlı bir erime yaşandığı
gerçeğini de sergiliyor.
- Sektörde yeniden hızlanma, ancak yeniden bir iç talep
canlanmasına, o da enflasyonun yeniden tek hanelere
düşürülmesine, kredi faizlerinin makul oranlara çekilmesine,
yabancı sermayenin Türkiye’ye yeniden güven duyup giriş
yapmasına, herkesin önünü görebilecek kadar bulutların
dağılmasına, kısaca, kriz tünelinin ucunda bir ışık görülmesine
bağlı. Bu ise birkaç mevsimi bulacak gibi, ama her şeyden
önce AKP rejiminin bir yol haritası bulması ve dibe vurarak
kuyudan çıkmaya koyulması gerek. Bu dibe dokunma, “En
kötüsü geride kaldı” iddiasına karşın, henüz yaşanmış değil.

Haber

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KRİZ, TEKNOLOJİLER VE
MÜHENDİSLER PANELİ BURSA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
"Türkiye Ekonomisinde Kriz, Teknoloji ve Mühendisler" konulu panel TMMOB Önceki Dönem Başkanı Mehmet
Soğancı, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve Öğr. Gör. Aslı Aydın, katılımlarıyla 23 Kasım 2018 tarihinde Bursa'da
gerçekleştirildi.
TMMOB
Önceki
Başkanı
Mehmet
Soğancı
yöneticiliğinde, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve Öğretim
Görevlisi Aslı Aydın’ın katılımı ile gerçekleştirilen panelin
açılış konuşmalarını Oda Başkanı Yunus Yener ve MMO
Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli
yaptı. Düşünceli, “Bilimi ve tekniği emperyalizmin
ve sömürgenlerin değil, halkın hizmetine sunmak
için çabalayan mühendisler olarak TMMOB’nin ülke
genelinde krize karşı başlattığı “Haklarımıza, mesleğimize
ve örgütümüze sahip çıkıyoruz” kampanyasına Bursa’dan
destek verdiklerini söyledi.
Oda Başkanı Yunus Yener ise TMMOB’nin
“Haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip
çıkıyoruz” kampanyası kapsamında belirlenen hedefleri
katılımcılara açıkladı. Yener, Meclisin Plan ve Bütçe
Komisyonu faaliyetlerine, kurum ziyaretlerinden
çalıştaylara kadar uzanan farklı çalışmaları kapsayan
kampanya dönemi hedefleri şöyle özetledi:
1. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ücret, atama,
özlük hakları ve düşük ek gösterge sorunlarının ortadan
kaldırılarak insanca yaşanabilir bir ücret ve çalışma
yaşamının sağlanması.
2. Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında
2012 yılında imzalanan protokolün tekrar uygulanması
sağlanarak, ücretli çalışan meslektaşlarımızın ücretlerinin
yükseltilmesi, sigorta primlerinin gerçek gelir üzerinden
yatırılmasının sağlanması.

3. OHAL döneminde hukuksuz biçimde ihraç edilen
meslektaşlarımızın bütün hakları ile birlikte işlerine iade
edilmesi.
4. TMMOB Örgütlülüğünü hedef alan baskıların ve yasal
düzenleme girişimlerinin ortadan kaldırılması.
5. Teknik emeği değersizleştiren ve işsizliğe mahkum
eden neoliberal politikalar karşısında mesleki haklarımızın
korunması ve kriz karşısında emeğin haklarının
savunulması.
Aslı Aydın, yaşamakta olduğumuz ekonomik krizin
giderek derinleştiğini, son on beş yılın zirvesini aşan
enflasyon oranlarının, ekonominin kaldıramayacağı
düzeye ulaşan döviz kurları, faizler, reel sektör borçları ve
işsizlik ile sorunların büyümeye devam ettiğini belirtildiği
panelde, kamu maliyesinde daralmaların öngörldüğü,
kıdem tazminatı fonu ve bireysel emeklilik sisteminin
genişletilmeye çalışıldığı, esnek-güvencesiz çalışma
biçimlerinin yaygınlaştırıldığının, çalışanlardan alınan
vergiler ve halktan alınan dolaylı vergilerin artırıldığının,
sosyal yardımlarda kısıtlamalara gidildiğinin ve ücretlerin
baskı altına alındığını ifade etti.
Aydın, Türkiye’nin kesin olarak krziden çıkacağını,
batan bir ülkeyi kimsenin istemeyeceğini; fakat bu
krizin nasıl aşılacağını, kimlerin bedel ödeyeceğini iyi
bilmek gerektiğini ve mücadele ederken, sözümüzü
söylerken Türkiye’nin nasıl bir ülke olması gerektiğinin
iyi vurgulanması gerektiğini belirterek, “İnasna, kente,
doğaya değer veren, yaşanabilir bir hayat amaçlayan,
yüksek teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke olmak
gerekiyor” dedi.
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise, kapitalizmin bizzat
kendisi, başta ‘’emek-sermaye” çelişkileri üzerinden
yükseldiğini belirterek, içinden geçtiğimiz kriz döneminde
sanki alışagelmişin de ötesinde bir dolu çelişkiyle
karşıladığımızı söyleyerek bu çelişkileri şöyle sıraladı:
1. ‘’Solcular her 3 krizin 5’ini bilir" diye iğneler piyasacılar.
Gelgelelim şirketlerin birbiri ardından kapanması,
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işsizliğin artması, yurttaşların satın alım gücünün düşmesi
karşısında öngörülerinin gerçekleşmesi insani bir çelişki
yaşatıyor ister istemez.
2. Mc Kinsey’le yapılan anlaşmanın iptaliyle su yüzüne
çıkan ‘’içeriyle-dışarıyı‘’ bağdaştırma çelişkisi: AKP ilk
dönemlerinde ‘’AB çıpası, serbest piyasa ekonomisi,
Kopenhag kriterleri‘’ gibi söylemlerle pekala büyük
sermaye dahil iç kamuoyuyla uluslararası çevrelerin
nabzını aynı anda tutabiliyordu. Bugün ise ‘’dış güçlere
karşı‘’ ‘’yerlilik- millilik’’ şablonuyla motive ettiği
kitlelerin hassasiyetleri’ ile; finans kapitale dostluk mesajı
niteliğinde bir Amerikalı danışmanlık şirketiyle iş tutmayı
bile beceremedi.
3. Başta Hazine ve Maliye Bakanı, ekonomiyi yönetenler
sürekli ‘’sıkı para – sıkı maliye’’ politikalarından dem
vuruyor. Halbuki, ‘’ekonomi 101’’ kitapları dahi kriz
dönemlerinde durgunluk karşısında faizleri aşağı çekerek
ve bütçeyi rahatlatarak çıkış aranması gerektiğini söyler.
Nitekim gazdan ayaklarını çabuk çekseler de başta ABD
, 2008 küresel Krizi sırasında bu stratejiyi izlemiştir.
Ancak Türkiye dış kaynağa aşırı bağımlı bir ülke olmanın
‘’çelişkisini’’ yaşadığı için, ekonomik büyümeyi boğmak
pahasına ‘’sıkı’’ politikalar uygulamaktan başka çare
bulamıyor.
4. Krizi basit indirgemecilikle yorumlamaya eğilimli
"muhalif" çevrelerin çelişkisi… Bir yanda AKP
zihniyetine fazla dokunmayıp, yaşananı ‘’kapitalizmin
doğasına, düşen kar oranlarına, sermayenin taleplerine
bağlayan "Ortodoks sol’’ anlayış; öte yanda, saray
rejiminin keyfi uygulamalarını, kurumların çöküşünü
yandaş müteahhitleri vb.‘’ öne çıkartıp, ‘’Kemal Derviş
döneminin“ , hatta Ali Babacan , Mehmet Şimşek gibi ‘’işin
ehli” teknisyenlerin nostaljisini yaşayan, fark etmeden
‘’neoliberal saflara‘’ savrulan kesimler.
5. Sorunları faiz lobisine ihale edip, ‘’faiz enflasyonun
nedenidir‘’ tezini diline dolayarak, bütçedeki faiz
ödemelerinin 57 milyar TL’den 171 milyar TL’ye
sıçramasını öngörenlerin, OECD ülkelerinin en yüksek
faiz veren ülkesi sıfatını Türkiye’ye reva görenlerin kendi
‘’iç çelişkisi‘’.
6. Sürekli IMF’ye atıp tutup; onların Nisan 2019 Türkiye
raporunda önerdiği, ‘’kıdem tazminatı hakkının iğdiş
edilmesi, işsizlik sigortası fonuna el atılması, ücretlere
enflasyonun altında artış getirilmesi‘’ programını bir
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bir hayata geçirme; ‘’emek sermaye‘’ eksenine gelince
IMF’yi kıble kabul etme çelişkisi.
7. Bir yandan “konkordato sayısı 356 şirketle sınırlı, yaygın
değil” diye iddia ederken, öte yandan konkordato ile ilgili
yasal düzenlemeyi meclise getirmeye hazırlananların
‘’eylem-söylem’’ çelişkisi.
8. Bütçede 60 milyar TL’si harcama kısıntısı, 16 milyar
TL gelir artışı öngördükten sonra aniden, ‘’otomotivde,
beyaz eşyada, mobilyada, konutta’’ KDV-ÖTV indirimine
gitme ‘’çelişkisi‘’. Söz konusu bu uygulamanın 2018’in
son iki ayında suni olarak enflasyonu aşağı çekeceğini,
büyümeyi kıpırdatacağını sezip işlerine geldiği için gerçeği
göz ardı eden piyasa çevrelerinin ‘’çelişkisi’’.
9. Piyasa ekonomisi söyleminde ısrar edip, marketlere
zaptiye salarak, ‘’vurguncuyu, fırsatçıyı, istifçiyi’’
enselemeye çalışarak zoraki biçimde enflasyonu
düşürmeye çalışmanın ‘’çelişkisi’’.
10. Geçen hafta Hazine 1,5 milyar avro borçlandığı ve
öngörülenden 0,9 milyar dolarlık daha fazla tahvil sattığı
için, ihaleleri iptal edip, kamu bankaları marifetiyle faizleri
zorlamalı bir biçimde aşağı çekti. Bazı piyasa yapıcı
bankalar da ‘’kerhen’’ düşük faizden tahvil almak zorunda
kaldı. Ancak önümüzdeki aylarda bankalar muhtemelen
aynı tuzağa düşmeyecek, ’’kısa günün karı – uzun vadenin
sıçrayan maliyeti‘’ çelişkisi yaşanacak.”
Ekonomik krizin tahlilinin, krize karşı verilecek
mücadelelerin yollarının konuşulduğu panel, MMO Bursa
Şubesi tarafından katılımcılara sunulan teşekkür plaketleri
ile sona erdi.

Haber

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KRİZ, TEKNOLOJİLER VE
MÜHENDİSLER PANELİ KOCAELİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
"Türkiye Ekonomisinde Kriz, Teknoloji ve Mühendisler" konulu panel TMMOB Önceki Başkanı Mehmet
Soğancı, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve Öğr. Gör. Aslı Aydın, katılımlarıyla 22Kasım 2018 tarihinde Kocaeli
Mimarlar Odası Taş Bina'da gerçekleştirildi.

Panelde ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum analiz edildi. Meslektaşlarımızın bu koşullar karşısındaki hak
kayıplarının ne olacağı ve buna karşın taleplerimizin ne olduğu hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Panele
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de katıldı.

SMM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
SMM Çalışma Grubu ilk toplantısı 24 Kasım 2018 tarihinde “SMM üyelerimizin yaşamış olduğu problemlerin
çözümü, mevzuat üzerinde değişiklik gereksinimleri değerlendirmek ve çalıştaya yönelik hazırlık yapılması”
gündemleri ile Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya katılanlar:
Yunus Yener 		
Elif Öztürk		
Arife Kurtoğlu 		
Evren Sağ 		
Meltem Özdemir 		
Sadettin Özkalender
Serpil Taburoğlu 		
Fikri Düşünceli 		
Mehmet Sarıca 		
Atila Tomsuk 		
İbrahim Tataroğlu 		
Veli Çalışkan 		

Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Ankara Şube
Ankara Şube
Bursa Şube
Denizli Şube
Eskişehir Şube
İstanbul Şube
İstanbul Şube
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA PROJESİ (İSGAP)
KAPANIŞ TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından
seramik, boya üretimi, örtü altı yetiştiriciliği ve ağaç
ürünleri imalatı sektörüne yönelik yapılan araştırma
projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.
Bakanlık tarafından Odamıza yapılan davet çerçevesinde
30 Kasım 2018 tarihinde söz konusu sektörlere ilişkin
iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan araştırmanın
sonuçlarının paylaşıldığı toplantıya Odamız adına Mustafa
Yazıcı ve Bülent Göksülük katıldı.

SIĞINAK VE ERKEN UYARI ÇALIŞTAYI
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından, “Ülkemizde Sığınak Politikasının Belirlenmesi ve
Mevzuatının Hazırlanması” projesi kapsamında Antalya’da 26-30 Kasım tarihleri arasında ulusal düzeyde
Sığınak ve Erken Uyarı Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya Odamızı temsilen Oda Yönetim Kurulu Üyesi
Harun Erpolat katıldı.
40 kurum ve kuruluştan 85 temsilci ve AFAD’dan 42
personelin katılımıyla 5 gün boyunca devam eden
çalıştayda;
- Olası Riskler,
- Neden Olabileceği Etkiler,
- Yer Seçimi ve Güvenlik Koşulları,
- Sığınakların Tasarımı,
- Yapısal Koşullar,
- Teknik Donanım Koşulları,
- Sağlık Koşulları ve Atık Yönetimi,

- Standart Oluşturma,

- Mevcut Sığınakların Durum Tespiti,

- Veri Toplama,

- Sığınağa Dönüştürülebilecek Yapılar,

- Denetim,

- Sığınak Yönetimi,

- Bilinç Oluşturma,

- Fizyolojik İhtiyaçlar,

- Yaygınlaştırma Yöntemi

- Psiko-Sosyal İhtiyaçlar,

konuları değerlendirildi.
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Etkinlik Çalışmaları

ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
Öğrenci Üye Kurultayı Düzenleme Kurulu ilk toplantısı, 3 Kasım 2018 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Düzenleme Kurulu toplantısı “Kurultayla İlgili Genel
Değerlendirme, Kurultay Yürütme Kurulunun ve Çalışma Esaslarının Belirlenmesi, Kurultay Sekreteryasının ve
Teknik Sekretaryasının Belirlenmesi, Kurultay Tarihi, Süresi ve Yerinin Belirlenmesi, Düzenleme Kurulu Toplantı
Tarihlerinin Belirlenmesi, Kurultay Ana Teması ve Yerel
Kurultaylar Üzerine Görüşme, Kurultay Duyuru Broşürü, Afişi ve Bülteni Üzerine Görüşme, Kurultay Bütçesi
Üzerine Görüşme” gündemleri ile yapıldı.
Toplantıya aşağıdaki isimler katılım sağladı:
Elif Öztürk 		
Oda Merkezi
H.Cem Şavur 		
Oda Merkezi
Meltem Özdemir 		
Oda Merkezi
Ozan Deniz Toprak
Adana Şube
Seyit Ali Korkmaz 		
Ankara Şube
A.İhsan Taşkınsel 		
Bursa Şube
Mehmet Sarıca 		
Denizli Şube
Sinan Öztemel 		
Diyarbakır Şube
Fadime Gökkütük 		
Eskişehir Şube
Özcan Gülhan		
İzmir Şube
Süleyman Varol 		
Kayseri Şube
Hüseyin Çelik 		
Kocaeli Şube
Sena Sağlam 		
Trabzon Şube

Kararlar:
Kurultay Yürütme Kurulunun Belirlenmesi
1. Kurultay Yürütme Kurulunun Elif Öztürk, H.Cem Şavur, Meltem Özdemir ile MMO Merkez Öğrenci Üye
Komisyonu üyelerinden oluşmasına,
2. Yürütme Kurulunun toplantı kararlarının Kurultay Sekreteri aracılığıyla Düzenleme Kurulu üyeleri ile paylaşılmasına,
Kurultay Sekretaryasının Belirlenmesi
1. Kurultay Sekreterlerinin MMO Genel Merkezi’nin
önerisi doğrultusunda Oda Teknik Görevlileri Hüseyin
Cem Şavur ve Meltem Özdemir olmasına,
Kurultay Tarihi, Süresi ve Yerinin Belirlenmesi
1. Kurultay süresinin 1 gün olmasına,
2. Kurultay 09.03.2019 tarihinde yapılmasına,
3. Kurultayın TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve
Sosyal Tesisinde yapılmasına,

Düzenleme
Kurulu
Toplantı
Tarihlerinin
Belirlenmesi
1. Kurultay Düzenleme Kurulu Toplantılarının ihtiyaç durumuna göre planlanmasına,
Kurultay Ana Teması ve Yerel Kurultaylar Üzerine
Görüşme
1. Kurultay ana teması ve Kurultay’da görüşülecek konular üzerinde Yürütme Kurulundan görüş ve önerilerin
alınmasına,
2. Merkez Kurultaya yönelik olarak Yerel Kurultay’lar
yapılmasına,
3. Şube yerel kurultaylarının en geç Merkez Kurultay tarihinden 15 gün önce tamamlanmasına,
Kurultay Duyuru Broşürü, Afişi ve Bülteni Üzerine
Görüşme
1. Kurultay duyuru broşürünün ve afişinin Yürütme Kurulu görüşü ve Düzenleme Kurulu onayı alınarak Kurultay Sekretaryasınca hazırlanmasına,
2. Kurultaya yönelik çalışmaların yer alacağı bir bültenin
Yürütme Kurulu ve Kurultay Sekreteri ortak çalışmasında hazırlanarak Kurultay katılımcıları ile paylaşılmasına,
Kurultay Bütçesi Üzerine Görüşme
1. Kurultay bütçesinin hazırlanmasında Kurultay Sekretaryasına görev verilmesine,
Alınan kararların Oda Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verildi.
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Basında Odamız

Kasım 2018
01/02.11.2018

17/24.11.2018

Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “2019 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçesi Krizin Faturasını Halka Yüklüyor” başlıklı açıklama, BirGün
Gazetesinde “2019 yılı bütçesi ne anlatıyor?,” Aydınlık Gazetesi’nde
“Krizin faturası halka yükleniyor” ve (02.11.2018) Dersim Haber
Gazetesinde “2019 yılı bütçesi ne anlatıyor?” başlıklarıyla haber
yapıldı.

Odamız tarafından yayınlanan “MMO: “İnşaatla büyümenin
sonuna gelindi, kriz derinleşecek” başlıklı araştırma raporu, BirGün
Gazetesinde “İnşaat sektörü bunalıma girdi,” Ankara Güçlü Anadolu
Gazetesinde “İnşaatla büyümenin sonuna gelindi,” (18.11.2018)
Yurt Gazetesinde “İnşaat sektöründe durgunluk tescillendi,”
Yeni Asya Gazetesinde “İnşaatla büyümenin sonuna gelindi,”
(20.11.2018) Yeniçağ Gazetesinde “İnşaatta kriz derinleşiyor,
AVM’ler boşalıyor,” Aydınlık Gazetesi’nde “İnşaatla büyümenin
sonuna gelindi” ve Angara Gazetesi’nde “İnşaatla büyümenin
sonuna gelindi, kriz derinleşecek” başlıklarıyla haber yapıldı.

08.11.2018
Odamızın Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ile birlikte düzenlediği
Asansör Sempozyumu ve Sergisi 2018, Kartal Gazetesi’nde “Kartal
Belediyesi 9. Asansör Sempozyumuna katıldı” başlığıyla haber
yapıldı.

15.11.2018
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın elektrik
santralları üzerine Cumhuriyet Gazetesine verdiği demeç, “Elektrik
santralları bir bir kapanıyor” başlığıyla haber yapıldı.

27.11.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı ve Bursa Şube tarafından
düzenlenen “Türkiye Ekonomisinde Kriz, Teknoloji ve Mühendisler”
konulu panel, Bursa Hakimiyet Gazetesinde “Krizden çıkacağız ama
kimler bedel ödeyecek!” ve A Gazete’de “Bilim ve teknik halkın
hizmetinde” başlıklarıyla haber yapıldı.

17 Kasım 2018 BirGün
1 Kasım 2018 Aydınlık

15 Kasım 2018 Cumhuriyet
18 Kasım 2018 Yurt

17 Kasım 2018 Cumhuriyet

30

bülten 246
aralık 2018

MİEM Kurslarımız

Kasım 2018'de MİEM Kurslarına Katılım
Kasım ayı boyunca 16 şubemizde, 17 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 903 kişi katıldı.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz Iç Tesisat

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı
(Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi
Havalandırma Tesisatı

Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı Sayısı

8-11 Kasım 2018

İstanbul

11

23-24 Kasım 2018

İstanbul

10

26-27 Kasım 2018

Trabzon

21

1-3 Kasım 2018

Diyarbakır

11

2-4 Kasım 2018

İstanbul

11

12-14 Kasım 2018

Bursa

11

15-18 Kasım 2018

İstanbul

4

20-22 Kasım 2018

İzmir

10

5-8 Kasım 2018

Ankara

10

12-15 Kasım 2018

Denizli

4

22-25 Kasım 2018

İstanbul

10

1-4 Kasım 2018

İstanbul

23

12-15 Kasım 2018

Diyarbakır

11

26-29 Kasım 2018

Ankara

16

8-11 Kasım 2018

İstanbul

16

12-15 Kasım 2018

Diyarbakır

13

15-18 Kasım 2018

Ankara

36

22-25 Kasım 2018

Antalya

18

23-26 Kasım 2018

Adana

10

6-9 Kasım 2018

Trabzon

16

8-11 Kasım 2018

İstanbul

5

16-19 Kasım 2018

Diyarbakır

15

20-23 Kasım 2018

Ankara

20

9-11 Kasım 2018

Adana

9

12-14 Kasım 2018

Bursa

8

16-18 Kasım 2018

İstanbul

10

2 Kasım 2018

Kayseri

4

9 Kasım 2018

İstanbul

3

19 Kasım 2018

Bursa

4

5-6 Kasım 2018

İstanbul

7
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Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

2-4 Kasım 2018

İstanbul

21

2-4 Kasım 2018

Adana

13

5-7 Kasım 2018

Gaziantep

21

7-9 Kasım 2018

Kocaeli

9

16-18 Kasım 2018

Antalya

17

16-18 Kasım 2018

Bursa

6

23-25 Kasım 2018

Mersin

9

Mekanik Tesisat

19-25 Kasım 2018

Adana

10

Medikal Gaz Tesisatı

15-17 Kasım 2018

Ankara

5

Soğutma Tesisatı

12-13 Kasım 2018

İstanbul

6

1-4 Kasım 2018

Eskişehir

21

1-4 Kasım 2018

Kocaeli

14

2-5 Kasım 2018

Diyarbakır

24

2-5 Kasım 2018

Gaziantep

15

2-5 Kasım 2018

Diyarbakır

24

2-5 Kasım 2018

Adana

24

3-4 / 10-11 Kasım 2018

Ankara

17

3-4 / 10-11 Kasım 2018

İstanbul

15

5-8 Kasım 2018

Ankara

7

9-12 Kasım 2018

Adana

24

10-11 / 17-18 Kasım 2018

Mersin

17

10-11 / 17-18 Kasım 2018

Samsun

11

10-11 / 17-18 Kasım 2018

İstanbul

17

12-15 Kasım 2018

Bursa

20

12-15 Kasım 2018

İstanbul

19

12-15 Kasım 2018

Zonguldak

19

15-18 Kasım 2018

İzmir

22

22-25 Kasım 2018

Adana

22

22-25 Kasım 2018

İzmir

16

24-27 Kasım 2018

Samsun

23

1-3 Kasım 2018

İstanbul

7

1-2 Kasım 2018

Ankara

14

8-9 Kasım 2018

Eskişehir

24

Temel Bilirkişilik Kursu

Yangın Tesisatı
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
Trafik Kazaları Bilirkişilik Kursu
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26-29 Kasım 2018

İstanbul

13

Toplam

903

MİEM Kurslarımız

Aralık 2018 MİEM Kurs Programı
Aralık ayında düzenlenecek olan MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali
http://www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Mekanik Tesisat

Klima Tesisatı
Basınçlı Hava Tesisatı
Havuz Tesisatı

Temel Bilirkişilik Kursu

Yangın Tesisatı
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
Enerji Yöneticisi Eğitimi
*

Tarihi

Verildiği Şube

6-8 Aralık 2018

İstanbul

Sınav Tarihi
9 Aralık 2018

12-13 Aralık 2018

Kayseri

13 Aralık 2018

15-16 Aralık 2018

Ankara

17 Aralık 2018

27-28 Aralık 2018

Konya

28 Aralık 2018

14-16 Aralık 2018

Kayseri

17 Aralık 2018

14-16 Aralık 2018

İstanbul

17 Aralık 2018

29-31 Aralık 2018

Konya

31 Aralık 2018

10-13 Aralık 2018

Diyarbakır

14 Aralık 2018

20-23 Aralık 2018

İstanbul

24 Aralık 2018

25-28 Aralık 2018

Ankara

28 Aralık 2018

4-7 Aralık 2018

İzmir

7 Aralık 2018

17-20 Aralık 2018

Konya

21 Aralık 2018

20-23 Aralık 2018

Gaziantep

24 Aralık 2018

13-16 Aralık 2018

İstanbul

17 Aralık 2018

22-25 Aralık 2018

Konya

26 Aralık 2018

24-27 Aralık 2018

Gaziantep

28 Aralık 2018

10-12 Aralık 2018

Diyarbakır

12 Aralık 2018

12-14 Aralık 2018

İzmir

14 Aralık 2018

18-20 Aralık 2018

Ankara

20 Aralık 2018

21-23 Aralık 2018

Bursa

23 Aralık 2018

3-9 Aralık 2018

Ankara

10 Aralık 2018

10-16 Aralık 2018

Konya

17 Aralık 2018

10-16 Aralık 2018

Bursa

18 Aralık 2018

13-19 Aralık 2018

Gaziantep

20 Aralık 2018

17-23 Aralık 2018

Kocaeli

24 Aralık 2018

17-23 Aralık 2018

İzmir

24 Aralık 2018

17-23 Aralık 2018

Diyarbakır

25 Aralık 2018

17-23 Aralık 2018

Antalya

24 Aralık 2018

24-30 Aralık 2018

İstanbul

2 Ocak 2019

5-9 Aralık 2018

İstanbul

10 Aralık 2018

21-23 Aralık 2018

İstanbul

24 Aralık 2018

12-14 Aralık 2018

Ankara

14 Aralık 2018

24-26 Aralık 2018

İzmir

26 Aralık 2018

3-7 Aralık 2018

İstanbul

8-16 Aralık 2018

İstanbul

8-16 Aralık 2018

İstanbul

10-13 Aralık 2018

İstanbul

10-13 Aralık 2018

İstanbul

11-13 Aralık 2018

Trabzon

14 Aralık 2018

14-16 Aralık 2018

Adana

17 Aralık 2018

3-4 Aralık 2018

Eskişehir

4 Aralık 2018

10-21 Aralık 2018

İzmir

10-21 Aralık 2018

Kocaeli

17-26 Aralık 2018

İstanbul

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

KRİZE KARŞI EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE VE HAKLARIMIZA
SAHİP ÇIKACAĞIZ!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle yaşanan
krizin faturasının halka kesilmesine itiraz etmek amacıyla 19 Kasım 2018 tarihinde TMMOB’de bir basın
toplantısı yaparak “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize Ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” başlıklı kampanya
başlatıldığını duyurdu.

Basın toplantısında kampanyanın ana hatları ve talepler
ifade edilerek mühendis, mimar ve şehir plancılarının
haklarına sahip çıkmak için ülke çapında yürüteceği kampanya sürecine ilişkin bilgi verildi.
Kampanya kapsamında kitlesel basın açıklamaları, sorunlara yönelik çalıştaylar, TBMM ve Bakanlıklar ile görüşmeler, binalarımıza pankartlar asılması, broşür dağıtımları ve üyelere yönelik toplantılar yapılması gibi etkinlikler
gerçekleştirilecek.

2. Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Ücretleri ve Özlük Hakları İyileştirilmeli, Emeklilerin
Koşulları İnsanca Yaşam Düzeyine Çekilmelidir!
3. OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve
Şehir Plancıları Bütün Hakları ile İşlerine İade Edilmelidir!
4. TMMOB Yasasını Değiştirmeyi Amaçlayan Girişimlere
Son Verilmelidir!
5. Kriz Karşısında Emeğin Hakları Korunmalıdır!

“Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza
Sahip Çıkacağız!” ana başlığı ile yürütülecek
kampanyanın beş alt başlığı ise şöyle;

TMMOB Yönetim Kurulu başkanı Emin Koramaz’ın
kampanya sürecinin duyurusuna yönelik yaptığı
açıklama metni şöyle;

1. SGK’yı Göreve Davet Ediyoruz! Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücretlerine
İlişkin Protokol İvedilikle Tekrar Yürürlüğe Konulmalıdır!

“Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz
yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşüren, işyerlerinin kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran ekonomik kriz her geçen gün hayatlarımızı daha fazla etkiliyor.
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Yaşadığımız bu krizin sadece döviz kurundaki yükselmelerden kaynaklanmadığını ve ABD ile yaşanan gerilimlere
bağlı olmadığını daha önceki açıklamalarımızda dile getirmiştik. Bugün geldiğimiz noktada kur baskısının ortadan
kalkmasına, ABD ile ilişkilerin normalleşmesine rağmen,
ekonomik göstergeler krizin etkisinin daha da arttığını
göstermektedir.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekim Ayı itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi % 25.24, Üretici Fiyat Endeksi
% 45 düzeyine çıkmıştır. Bakanlar Kurulu tarafından başlatılan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyasına
rağmen fiyat artışları kontrol altına alınamamış ve son 15
yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştır.
Enflasyondaki bu artışın yanı sıra, yine TÜİK tarafından
açıklanan veriler, ülke ekonomisinin hızla durgunluğa
doğru sürüklendiğini göstermektedir. Sanayi Üretim Endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre % 2.7 azalmıştır.
Fabrikaların üretimi durdurması, yatırım projelerinin iptal edilmesi, şirketlerin konkordato ilanları ve toplu işçi
çıkarmaları olarak hayatlarımıza yansıyan bu veri, Ağustos Ayında % 11.1 olarak açıklanan işsizlik oranının Eylül
ayından itibaren çok daha yüksek düzeylere ulaşacağının
habercisidir.
Ekonomik göstergeler esas alınarak yapılan tüm analizler,
2018 yılın üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomik büyümenin duracağını ve 2019 yılı içinde Türkiye ekonomisinin küçüleceğini işaret etmektedir.
Halkın yaşamını sürdürmesini güçleştiren bu ekonomik
krizin nedeni, yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikalarıdır. Yurt dışından sağlanan sıcak para akışına dayalı
rant ekonomisi, ülkemizde düzenli ve giderek daha sık
aralıklarla krizlere neden olmaktadır. Yaşanan her kriz,
halkın daha fazla yoksullaşmasına, ülke varlıklarının değersizleşmesine neden olmaktadır. Emeğiyle geçinen
kesimlerin krizler karşısında dayanma gücü azalmakta,
krizlerin toplumsal maliyeti artmaktadır. İşsiz kaldığı için,
borcunu ödeyemediği için, ailesinin geçimini sağlayamadığı, çocuklarına bakamadığı için depresyona girenlerin,
kendini yakanların, intihar edenlerin haberleri hepimizin
yüreğini acıtmaktadır.
Yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi bu duruma sürükleyen yöneticilerin kriz karşısındaki tutumu, krizin top-

lumsal sonuçlarını daha da derinleştirmektedir. Uzun
süre varlığı inkar edilen bu kriz karşısında siyasal iktidarın
çözüm önerisi, ekonominin küçültülerek krizin bedelini
emeğiyle geçinen yoksul kesimlere ödetmek olmuştur.
Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları, vergiler ve kredi
maliyetleri artarken, yoksul kesimlere sağlanan sosyal
yardımlar, burslar ve sağlık yardımları giderek azaltılmaktadır. Kriz gerekçesiyle insanlar işsiz bırakılmakta,
ücretler baskı altına alınmaktadır. Ülkemiz, sadece parası
olanın para kazanabildiği bir rant ekonomisine mahkum
edilmektedir. İşsizlik fonunda toplanan kaynak, işsiz kalanların hayatlarının idamesi için değil, bankaların ihtiyaçları için kullanılmaktadır.
Halkın günlük yaşamı bu denli kötüleşmişken, siyasal iktidar halkın sorunlarına çözüm bulmak yerine, 2019 yılında
gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde pembe bir tablo
yaratmaya çalışmaktadır. Benzerleri daha önceki kriz dönemlerinde de gördüğümüz ve devlet hazinesini boşaltma pahasına atılan bu spekülatif adımlar, kur ve faizlerde
kısa dönemli düzelmeler yaratsa da, uzun dönemde krizi
daha da derinleştirmektedir. Nasıl ki 24 Haziran Seçimleri öncesinde yaratılan suni ekonomik büyüme Ağustos
ayında büyük bir patlamaya yol açtıysa, 31 Mart Yerel
Seçimleri öncesinde yaratılmak istenen bu pembe tablo
da, seçimler sonrasında büyük ekonomik-toplumsal patlamalara neden olacaktır.
Ülkemiz bu denli büyük bir krizle boğuşurken, iktidar
sahipleri “savurganlık” ve “yolsuzluk” içinde yaşamaktadır. AKP’li Belediyelere kadar uzanan bu savurganlık ve
yolsuzluklar, Sayıştay Raporlarında açık biçimde tespit
edilmiştir. Halkı tasarrufa çağıran yöneticiler, büyük bir
şatafat içerisinde yaşamaya devam etmektedir. Ülkeyi
yönetenler lüks içerisinde yaşarken, halkın yoksulluğa
mahkum edilmesini kabul etmiyoruz. Krizin bedelinin
emekçilere ve yoksullara ödetilmesine hayır diyoruz!
Yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler
arasında Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları da yer almaktadır. Gerek kamuda, gerek özel sektörde her türlü
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini,
planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini
yürüten tüm meslektaşlarımız krizden olumsuz biçimde
etkilenmektedir. Meslektaşlarımız, ülkemizdeki kriz ortamının yarattığı pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma
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gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi, mesleğimize özgü
sorunlarla da boğuşmak zorunda kalmaktadır.
Kamuda çalışanlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal
edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz
yüzedir. Güvencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine
yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki
teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir.
Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel
sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde çalışan
tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir.
TMMOB, ülkemizde bulunan mühendis, mimar ve şehir
plancılarının mesleki-demokratik kitle örgütüdür. Meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki
etkinliklerini kolaylaştırmak ve mesleki çıkarlarımızı ülke
çıkarları doğrultusunda koruyup geliştirmek örgütümüzün kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. TMMOB
örgütlülüğü olarak bizler, Anayasa’nın bizlere verdiği
özel sorumluluk ve yetkilerin bilinciyle, kriz karşısında
emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız.
Meslektaşlarımızın ekonomik kriz altında ezilmesine izin
vermeyeceğiz.
Bu doğrultuda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmelerini ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını
da içeren önümüzdeki bir buçuk aylık dönemde, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının mesleki, ekonomik ve
özlük haklarının korunup geliştirilmesi için bir dizi faaliyet
yürüteceğiz.
Basın açıklamalarından Meclisin Plan ve Bütçe Komisyonu faaliyetlerine, kurum ziyaretlerinden çalıştaylara kadar
uzanan farklı çalışmaları kapsayan bu kampanya dönemi
hedefleri şöyle özetlenebilir:
1. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ücret, atama, özlük
hakları ve düşük ek gösterge sorunlarının ortadan kaldırılarak insanca yaşanabilir bir ücret ve çalışma yaşamının
sağlanması.
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2. Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 2012
yılında imzalanan protokolün tekrar uygulanması sağlanarak, ücretli çalışan meslektaşlarımızın ücretlerinin
yükseltilmesi, sigorta primlerinin gerçek gelir üzerinden
yatırılmasının sağlanması.
3. OHAL döneminde hukuksuz biçimde ihraç edilen
meslektaşlarımızın bütün hakları ile birlikte işlerine iade
edilmesi.
4. TMMOB Örgütlülüğünü hedef alan baskıların ve yasal
düzenleme girişimlerinin ortadan kaldırılması.
5. Teknik emeği değersizleştiren ve işsizliğe mahkum
eden neoliberal politikalar karşısında mesleki haklarımızın korunması ve kriz karşısında emeğin haklarının savunulması.
2019 Yılı Ocak ayına kadar sürecek bu kampanya dönemi boyunca kamuoyuna dönük bilgilendirme faaliyetlerimizin yanı sıra, Mecliste Bulunan Siyasi Partilerin Grup
Başkan Vekilleriyle, Sosyal Güvenlik Kurumu’yla, ilgili bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştireceğiz.
Bunların yanında 45. Genel Kurulumuzda alınan kararlar
uyarınca;
15 Aralık 2018 tarihinde Kamuda Çalışan Mühendis,
Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı,
22 Aralık 2018 tarihinde Ücretli Çalışan-İşsiz
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı
5 Ocak 2019 tarihinde OHAL KHK’ları ile İhraç
Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Çalıştayı gerçekleştireceğiz.
Bu çalıştaylardan elde edilecek veri ve önerileri kamuoyu
ve ilgili kurumlarla paylaşacağız.
Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil,
halkın hizmetine sunmak için çabalayan mühendis, mimar, şehir plancıları ve onların örgütü TMMOB olarak
kriz koşullarında haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkacağımızı bir kez daha dile getiriyor, bu
yoğun çalışma programında tüm TMMOB örgütlülüğüne
başarılar diliyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den

KRİZE KARŞI YÜRÜTÜLEN KAMPANYAYA İLİŞKİN
ÜYELERE MEKTUP
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB tarafından başlatılan “Krize Karşı Emeğimize,
Mesleğimize Ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” başlıklı kampanyaya ilişkin üyelere açık mektup gönderdi.
Mektupta; mühendis, mimar, şehir plancılarının haklarının gasp edilmesine karşı mücadelede birlikte hareket
etme çağrısı yapıldı.
Sevgili Meslektaşım,
Yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz giderek derinleşiyor.
Son on beş yılın zirvesini aşan enflasyon oranları, ekonomimizin kaldıramayacağı düzeye ulaşan döviz kurları,
faizler, reel sektör borçları ve işsizlik ile sorunlarımız büyümeye devam ediyor. Kamu maliyesinde daralma öngörülüyor, kıdem tazminatı fonu ve bireysel emeklilik sistemi genişletilmeye çalışılıyor, esnek-güvencesiz çalışma
biçimleri yaygınlaştırılıyor, çalışanlardan alınan vergiler ve
halktan alınan dolaylı vergiler artırılıyor, sosyal yardımlarda kısıtlamalara gidiliyor ve ücretler baskı altına alınıyor.
Bu süreç, parçası olduğumuz toplum ile beraber mühendis, mimar ve şehir plancılarını da ciddi düzeylerde
etkiliyor. Haklarımızın budanması, işten atılmak ve ücretlerimizin enflasyon karşısında erimesi gibi bir dizi sorun
karşımıza çıkıyor.
Sorunlar karşısında dayanışma içerisinde olmamız ve bir
arada mücadele etmemiz gerekiyor. Birliğimiz; meslek-

taşlarımızın hak ve yetkilerini savunmak ve sorunlarımıza
çözüm sağlanması amacıyla bir kampanya başlattı. “Krize
Karşı Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” başlığı ile yürüteceğimiz kampanyada başlıca beş
talebimiz var.
Taleplerimiz şunlar:
1. SGK’yı Göreve Davet Ediyoruz! Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücretlerine
İlişkin Protokol İvedilikle Tekrar Yürürlüğe Konulmalıdır!
2. Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Ücretleri ve Özlük Hakları İyileştirilmeli, Emeklilerin
Koşulları İnsanca Yaşam Düzeyine Çekilmelidir!
3. OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve
Şehir Plancıları Bütün Hakları ile İşlerine İade Edilmelidir!
4. TMMOB Yasasını Değiştirmeyi Amaçlayan Girişimlere
Son Verilmelidir!
5. Kriz Karşısında Emeğin Hakları Korunmalıdır!
Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi gündeme taşıyacağımız kampanya süresince çeşitli düzeylerde çalışmalar
yürütecek ve etkinlikler gerçekleştireceğiz. Kampanyanın etkili olması ve olumlu sonuçların alınabilmesi ancak
üyelerimizin bu talepleri sahiplenmesine ve çalışmalarda
aktif olarak yer almasına bağlıdır.
Birliğimizin örgütlü gücü ile yürüteceğimiz çalışmalarda
olumlu sonuçlar elde etmemiz bu kampanyayı hepimizin
sahiplenmesine bağlı olacaktır.
Aklımızın ve umudumuzun yolu açık olsun.
Esenlik dilekleri ve saygılarımızla.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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KRİZE KARŞI EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE VE HAKLARIMIZA
SAHİP ÇIKIYORUZ KAMPANYA BROŞÜRÜ BASILDI
TMMOB tarafından başlatılan “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize Ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” başlıklı
kampanyaya ilişkin yapılan basın açıklaması ve üyelere yazılan açık mektup sonrası TMMOB’nin mühendis,
mimar, şehir plancılarının haklarının gasp edilmesine karşı mücadelede yol haritası niteliğindeki görüşlerini
içeren broşür basıldı.
Döviz kurunun yükselişinin ekonominin taşıyamayacağı
düzeylere çıkması, kredi faizlerinin yüksekliği, enflasyon, büyüme, milli gelir, bütçe açığı, reel sektör borçları
ve işsizlik üzerine olan resmi öngörü ve mevcut durum
göstergeleri ülkemizin ciddi bir ekonomik kriz içinde
olduğunu göstermektedir. Kamu maliyesinde daralma
öngörülmesi, kıdem tazminatı fonu ve bireysel emeklilik
sistemini genişletme çabaları, esnek-güvencesiz çalışma
biçimlerinin yaygınlaştırılması, çalışanlardan alınan vergiler ile bütün halktan alınan dolaylı vergilerin artırılması,
sosyal yardımlarda kısıtlamalara gidilecek olması, ücretlerin baskı altına alınması gibi konular bu krizin göstergeleridir.
İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle yaşanan
krizin etkileri gün geçtikçe artarken, ağır fatura her zaman olduğu gibi yine emekçi kesimlere çıkarılıyor. Kabaran faturalar, zamlar, kapanan işletmeler, işten atmalar
ve son on beş yılın rekorunu kıran enflasyon oranları ile
hayatımız giderek zorlaşıyor.
Meslek alanlarımızda hüküm süren neoliberal politikalar
neticesinde her alanda dışa bağımlılık artıyor. Yeraltı ve
yerüstü varlıklarımız uluslararası sermayenin sömürüsüne açılıyor. Akıl dışı projeler ve özelleştirmeler ile kamu
kaynaklarımız heba ediliyor. Enerjiden ulaşıma, kentleşmeden sanayiye, gıdadan tarıma kadar tüm alanlarda ülkemizin ve halkımızın geleceğini tehdit eden gelişmeler
yaşanıyor.
Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık
ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme,
uygulama, denetleme işlerine ait görev ve sorumluluk
üstlenen 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.

38

bülten 246
aralık 2018

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 yaşam standardımız dibe doğru çekiliyor. Sigorta
primlerimizin gerçek ücretler üzerinden yatırılmaması ile
emeklilik ve sosyal güvence haklarımız da gasp ediliyor.
Kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek
göstergeler gibi birçok sorunla boğuşan kamu çalışanı
meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında
çalışmaya mecbur bırakılıyor. Özlük hakları, iş güvencesi ve ücretler sistemli bir biçimde tahrip ediliyor. OHAL
KHK’ları ile darbeyle alakası olmayan muhalif kimlikli
mühendis, mimar ve şehir plancıları ihraç edilerek görevinden uzaklaştırılıyor. İşsiz bırakılanların başka işlerde
çalışmaları da engelleniyor. Hukuksuzluğun çeşitli yasal
kılıflar altında süreklilik kazanması ile ihraç edilen meslektaşlarımız haklarını arayacak kanal bulamıyor. İhraç
edilen kamu çalışanları açlığa mahkum ediliyor.
Anayasanın 135. Maddesine göre 6235 sayılı yasayla kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu
olan örgütümüz TMMOB’ye yönelik baskıcı tutum da
devam ediyor. Meslek alanlarımızın düzenlenmesinde
önemli bir görevi olan, mesleklerimizin kamu ve toplum yararı doğrultusunda gelişmesi için çaba harcayan,
demokrasi ve ülkemizin geleceği için kritik öneme sahip
Birliğimizin yetkileri yasa ve yönetmelik değişiklikleri ile
budanmaya çalışıyor. Yasamızın değiştirilmesine yönelik
girişimler düzenli olarak gündeme getirilerek Birlik ve
bağlı Oda çalışmalarımızın sağlıklı biçimde sürdürülmesi
engelleniyor. Mesleki demokratik kitle örgütü ve kamu
kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşu olma niteliğimiz tasfiye edilmek isteniyor. Kamu yararının ortadan
kaldırılması, örgütümüzün parçalanması, etkisiz, yetkisiz
bir kurum haline getirilmemiz amaçlanıyor. Meslektaşla-

TMMOB’den
rımızın, örgütümüzün, ülkemizin ve halkımızın yanında
saf tuttuğumuz için üzerimizdeki baskı giderek yoğunlaşıyor.
Uluslararası düzeyde, bir kamu hizmeti olan mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerinin niteliği ve
gelişmişliği ülkelerin kalkınma düzeylerinin ölçütü olarak
kabul edilirken kendi ülkemizde meslek onurumuz ve
mesleki itibarımız ayaklar altına alınıyor.

Haklarımızın ve yetkilerimizin gasp edilmesine izin
vermeyeceğiz.
1. SGK’ yı Göreve Davet Ediyoruz! Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Asgari Ücretlerine
İlişkin Protokol İvedilikle Tekrar Yürürlüğe Konulmalıdır!
2. Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Ücretleri Ve Özlük Hakları İyileştirilmeli, Emeklilerin
Koşulları İnsanca Yaşam Düzeyine Çekilmelidir!

Bu kötü gidişata son vermenin, haklarımıza, mesleğimize
ve örgütümüze sahip çıkmakla mümkün olduğunun bilincindeyiz.

3. OHAL KHK’ları İle İhraç Edilen Mühendis, Mimar Ve
Şehir Plancıları Bütün Hakları İle İşlerine İade Edilmelidir!

Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil,
halkın hizmetine sunmak için çabalayan mühendis, mimar, şehir plancıları ve onların örgütü TMMOB olarak
kriz koşullarında haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkacağız.

5. Kriz Karşısında Emeğin Hakları Korunmalıdır!

4. TMMOB Yasasını Değiştirmeyi Amaçlayan Girişimlere
Son Verilmelidir!

Kampanya Broşürüne TMMOB web sitesinden
ulaşabilirsiniz.
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TÜM ŞİDDET POLİTİKALARINI REDDEDİYORUZ!
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle TMMOB Kadın
Çalışma Grubu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.
Patria, Minerva, Maria Mirabel kardeşler Dominik
Cumhuriyeti’nde diktatör Trijillo’ya karşı mücadele
ederken 25 Kasım 1960’ta diktatörlüğün askerleri tarafından tecavüz edilip işkenceyle katledildi.
Bu nedenle; her 25 Kasım ve her gün Mirabel Kardeşleri ve tarih boyunca, özgürlüğüne, emeğine, bedenine,
kültürüne, özgür yaşamına sahip çıkmak adına verdikleri
mücadelede yaşamını yitiren ve mücadeleye devam eden
tüm kadınları saygıyla selamlıyor; şiddete karşı kadın mücadelesi ve dayanışmasını yükselteceğimizi haykırıyoruz.
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı biz kadınlar;
20 Temmuz 2016’da başlayan ve iki yıl süren “OHAL”
yasal anlamda kaldırılmış olsa da ülkeye dayatılan “yeni
düzende” kadınların hayatın her alanında yaşadığı zulüm,
baskı eşitsizlik ve şiddetin katlanarak arttığının farkındayız.
Artan yoksulluk ve işsizliğin yanı sıra iktidarın ataerkil hukuk kurallarıyla yaptığı yasal düzenlemelerin ve uyguladığı
sosyal politikaların toplumsal şiddet eğilimini ve dolayısıyla aile içi şiddeti artırdığını görüyoruz. Aile İçi Şiddeti
Reddediyoruz!

şünen, araştıran bireyler yerine, ezberci ve öğretilenlerin
doğruluğunu sorgulamaksızın kabul eden itaatkâr bireyler yetiştirmeye çalıştığını, bu amaçla bilimsel, laik eğitimden vazgeçildiğini, eğitim sisteminin yaz-boz tahtasına
çevrildiğini, yandaş vakıflarla yaptığı protokollerle, müfredatta ve ders kitaplarındaki animasyonlarla toplumsal
hafızaya cinsiyet eşitsizliğini kazımaya çalıştığını, karma
eğitimden vazgeçerek cinsiyet ayrımcılığını körüklediğini
görüyoruz. Eğitimdeki Şiddeti Reddediyoruz!
8 Mart eylemlerini ve LGBT-İ Onur yürüyüşlerini engelleyen siyasi iktidarın tahakküm mekanizmalarını cinsiyetçi yaklaşımlar üzerinden gerçekleştirmeye devam
edeceğini, kıyafetlerimize, bedenlerimize, toplumsal varoluş biçimlerimize müdahalesinin giderek baskı-zor temelinde sürdüreceğini görüyoruz. Yaşam Biçimimiz ve
Yönelimlerimiz Üzerindeki Şiddeti Reddediyoruz!
İktidarların savaş politikaları sonucunda zorla yerinden
etme ve göç süreçlerinden en çok etkilenenlerin yaşam
alanları elinden alınarak yeni bir yaşama mahkum edilen,
kadınlar ve çocuklar olduğunu, mülteci kadınların yaşadığı taciz, tecavüz, yoksulluğun da katlanarak devam ettiğini görüyoruz. Savaş Politikalarını Reddediyoruz!

Küresel kapitalizmin bunalımı ile ülkede uygulanan ithal-ikameci ekonomik model ve neoliberal politikalar
sonucunda ülkenin içine girdiği ağır ekonomik krizin faturasının ağırlıklı olarak kadınlara ödetilmeye çalışıldığını,
KHK’lar ile işinden olan kamu emekçilerinin %25’inin
kadın olduğunu, kreşlerin kapatılıp, servislerin kaldırılmasıyla, kadının çalışma hayatındaki alanının giderek daraltıldığını, özendirilen esnek çalışma modelinin esasen kadını
kamusal alandan uzaklaştırıp eve hapsedeceği gibi kadın
emeğine ödenecek ücretin düşürülmesine yönelik olduğunu, toplumsal yaşamın din üzerinden şekillendirilmeye
çalışılması nedeniyle toplumsal cinsiyetçi iş bölümüne
maruz kalarak şantiyelerden, arazilerden, fabrikalardan,
galerilerden daha da uzaklaştırıldığımızı görüyoruz. Ekonomik Şiddeti Reddediyoruz!

Biz TMMOB’li Kadınlar, eşitliğin, özgürlüğün, barışın,
kardeşliğin hüküm sürdüğü başka bir dünyanın mümkün
olduğu bilinciyle; 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü”nde emeğimiz, bedenimiz ve yaşamımız üzerinde artan baskılara
karşı direnmeye; ölümün karşısında yaşamı, karanlığa
karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz.

Siyasal iktidarın kendi varlığını sürdürebilmek adına dü-

TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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SUSMUYORUZ; KORKMUYORUZ;
İTAAT ETMİYORUZ!
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!
YAŞASIN TMMOB KADIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ

TMMOB’den

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ULUSLARARASI
TOPLULUKLARINA DAYANIŞMA ÇAĞRISI
Olağanüstü Hal kapsamında Türkiye’de işsizliğe zorlanan ve sivil ölüme maruz bırakılan mühendis, mimar ve
şehir plancıları ile dayanışma çağrısında bulunuyoruz.
Meslektaşlarımız, Birliğimizin üyeleri ve yönetim kurulu
üyeleri - mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları- Türkiye hükümeti Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin Olağanüstü Hal (OHAL) boyunca uyguladığı baskının hedefi
olmuştur.

ve şehir plancısıdır - Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan
on beş (15) farklı kanun hükmünde kararname (KHK) ile
kamu görevinden çıkarılarak çalışmaları yasaklanmıştır.
Ayrıca, “Barış için Akademisyenler” de kanun hükmünde
kararnameler ile üniversitelerden ihraç edilmiştir.

Bu uluslararası dayanışma çağrısının neden önemli ve acil
olduğunu belirtmek isteriz. Temmuz 2016’da ilan edilen
OHAL, 18 Temmuz 2018’de kaldırılmıştır.

Herhangi bir yargılama süreci ve yasal mazeret olmaksızın, meslektaşlarımız uzun, belirsiz ve ağır bir cezaya
maruz kalmaktadır.

Ancak, insan haklarına yönelik çok sayıda ihlallere neden
olan olağanüstü hal otoriter ve hukuka aykırı kurallarla
hâlâ etkin haldedir ve siyasi iktidar, kanun hükmünde kararnamelere ek olarak yeni bir dizi yasal değişikliklerle
hak ihlallerini arttırmaktadır.

Bu süreçler adil yargılanma, ifade özgürlüğü, eğitim, çalışma, sağlık hizmetleri, uluslararası seyahat (hareket özgürlüğü) ve yerleşme gibi çok sayıda temel insan haklarının ihlalleriyle gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, sivil ölüme
terk edilmekteler.

Bu nedenle, 18 Temmuz 2018’de OHAL kaldırılmış olsa
dahi Türkiye’de insan haklarını tehdit eden hukuka aykırı
koşulların devam etmesi nedeniyle toplumun endişeleri
artmaktadır.

Bu uygulamaların en başından beridir, Birliğimiz siyasi
iktidarın bu yasadışı uygulamalarını şiddetle eleştirmekte
ve reddetmektedir, ve bunlara karşı kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır (İlgili basın açıklamalarımıza resmi internet sitemiz aracılığıyla bakılabilir: https: //www.
tmmob.org.tr/).

Bu çağrının amacı da uluslararası toplulukları ve kamuoyunu bilgilendirerek farkındalık oluşturmak ve meslektaşlarımızla dayanışma talebinde bulunmaktır.
Olağanüstü Hal, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen başarısız darbe girişiminden hemen sonra, Gülen Örgütü’ne
karşı mücadele etmek amacıyla ilan edilmiştir.
Bilindiği gibi, OHAL sadece istisnai durumlarda ilan edilmekte ve bu yetki yalnızca tarif edilen tehlikeyle - ki bu
durumda bu tehlike Gülen Örgütü olarak görülmektedir
- ilişkili biçimde sınırlı olarak, yurttaşların insan haklarını
ihlal etmeden uygulanmalıdır. Fakat, 20 Temmuz 2016
ile 18 Temmuz 2018 arasında uygulanan OHAL, bu temel hukuki doktrinleri yok sayan ve sınırlarını aşan farklı
bir durum ortaya çıkarmıştır.
Açıktır ki, siyasi iktidar, olağanüstü halden doğru elde ettiği bu gücünü rövanşist bir biçimde toplumu baskı altında tutmak üzere kötüye kullanmıştır. 129410 kamu görevlisi - bunların yaklaşık 3000 tanesi mühendis, mimar

Derhal, tüm meslektaşlarımızın OHAL KHK’larıyla ihlal
edilen tüm hakları ile birlikte görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz.
Türkiye’de Olağanüstü Hal kapsamında kamu görevinden çıkarılan mühendis, mimar ve şehir plancıları için
destek çağrısında bulunuyoruz.
Bu dayanışma, sadece mesleki ve toplumsal sorumluluğumuzu sağlamayacak; aynı zamanda eleştirel düşünme,
ifade özgürlüğü ile insanları, toplumları, doğayı ve kentsel
mekanı savunmaya adanan mesleki faaliyetlerimizin bağımsızlığı için sürdürdüğümüz mücadeleyi de güçlendirecektir.
Saygılarımızla,
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ASGARİ ÜCRET PROTOKOLÜ İPTALİNE
TMMOB ÜYELERİNDEN FAKS EYLEMİ
TMMOB’ye bağlı Odaların binlerce mühendis, mimar, şehir plancısı üyesi, TMMOB ve SGK arasında imzalanmış
ve sonrasında SGK tarafından hukuksuz bir biçimde tek taraflı fes edilmiş asgari ücret protokolü’nün yeniden
uygulamaya girmesi konusunda SGK’ya faks çekiyor.
Türkiye’nin her yerinden TMMOB üyesi binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı’nın SGK’yı göreve davet
eden yazısı şöyle:
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NA

TMMOB ile SGK arasında 2012 yılının Temmuz ayında “T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İLE
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” imzalanmıştır.
Protokolün imzalanması ardından yürütülen çalışmalar sonucu mühendis, mimar ve şehir plancılarının TMMOB
tarafından duyurulan ücretin altında işe başlatılması ile SGK’ya eksik prim ödenmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Yürürlüğe konduğu günden itibaren bu protokol ile mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdam edildiği
çalışma alanları disipline edilmiş ve kayıt dışılığın önlenmesinde ciddi adımlar atılmıştır.
SGK, 2017 yılı Nisan ayına gelindiğinde işbirliği protokolünü tek taraflı olarak feshettiğini duyurmuştur. Protokol
hükümleri gereği tek taraflı iptal işleminin mümkün olmamasına karşın SGK bu tutumunu sürdürmüştür.
Protokolün iptal edilmesi; mühendis, mimar ve şehir plancılarının hak kaybına uğraması ve SGK’nın pirim kaybına
uğraması anlamına gelmektedir.
TMMOB ile kurumunuz arasında imzalanan işbirliği protokolünün acilen yeniden yürürlüğe koyulmasını sizlerden
rica ediyoruz.
Saygılarımla.
Adı Soyadı

:

Meslek		

:

İmza 		

:

Faks Numaraları:
Sigorta Pirimleri Genel Müdürlüğü: 0312 432 48 75
Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı: 0312 431 7319

E-mail adresleri:
spgm@sgk.gov.tr
kadimdaire@sgk.gov.tr
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Günce

Kasım
2018
Günce

1 Kasım Perşembe
TMMOB’de gerçekleştirilen Unvan, Denklik Ve Yeterlilik Çalışma Grubu toplantısına Odamız adına Prof. Dr.
Müfit Gülgeç katıldı.
2 Kasım Cuma
Eskişehir Şube Plaket Törenine Oda Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi Elif Öztürk katıldı.
İstanbul Şubesi Geleneksel Oda Gecesine Oda Başkanı Yunus Yener katıldı.
TMMOB’de gerçekleştirilen Ücretli, İşsiz ve Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu
toplantısına Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri
Tekin katıldı.
3 Kasım Cumartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Öğrenci Üye Kurultayı Düzenleme Kurulu birinci toplantısı Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk ve Oda
Teknik Görevlileri H. Cem Şavur ile Meltem Özdemir
katıldı.
4 Kasım Pazar
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi “Eğlenirken
Tanışıyoruz” Etkinliğine Oda Başkanı Yunus Yener ve
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk ile Oda
Teknik Görevlileri H. Cem Şavur ve Meltem Özdemir
katıldı.
6 Kasım Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
8 Kasım Perşembe
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği esaslarına
göre Asansör Kontrol Merkezimizin denetlemesi 8-9
Kasım'da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Denetlemeye Oda Merkezi'nden Teknik Görevli Bülent Göksülük katıldı.
Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu, 10.
toplantısını Oda Merkezi’nde gerçekleştirdi.

TMMOB’de gerçekleştirilen Mesleki Denetim Çalışma
Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu üyesi Harun Erpolat katıldı.
9 Kasım Cuma
TMMOB’de gerçekleştirilen Doğa ve Çevre Sorunları
Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu üyesi
İsmail Odabaşı katıldı.
13 Kasım Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
TMMOB’de gerçekleştirilen Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma
Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu üyesi Haydar
Şahin katıldı.
14 Kasım Çarşamba
TMMOB’de gerçekleştirilen Ücretli, İşsiz ve Emekl i Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu
t oplantısına Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri
Tekin katıldı.
15 Kasım Perşembe
TMMOB tarafından yürütülecek "Krize karşı Emeğimize, ve Haklarımıza Sahip Çıkalaım" kampanyası hakkında Odaların sosyal medya sorumluları ile yapılan topl antıya Odamız Basın Danışmanı İlhan Kamil Turan ve
Yayın personeli Yılmaz Eren katıldı.
16 Kasım Cuma
Mali Durum Çalışma Grubu ilk toplantısı Oda
M erkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Yönetim
Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Bedri Tekin, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu,
Oda Teknik Görevlileri Evren Sağ, Aslı Çağlayan Turan,
Cem Şavur, Bülent Göksülük, Aylin Sıla Aytemiz, Bilgi İşlem Sorumlusu Abdullah Güney ve Muhasebe Mali İşler
Şef Yardımcısı Burçin Çorbacı katıldı.
17 Kasım Cumartesi
MMO 47. Dönem Oda Danışma Kurulu 2. Toplantısı
Oda Suat Sezai Gürü Salonu’nda gerçekleştirildi.
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18 Kasım Pazar
O da Merkezinde gerçekleştirilen EİM MEDAK 47.
Dö nem 3. Toplantısına OYK üyesi Vedat İrşi ile Oda
Teknik Görevlileri H. Cem Şavur ve Aslı Çağlayan Turan
katıldı.
20 Kasım Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
TMMOB’de gerçekleştirilen Mevzuat İzleme ve Geliştirme Çalışma Grubu toplantısına Oda Başkanı Yunus
Yener katıldı.
21 Kasım Çarşamba
TMMOB’de yapılan Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısına Yönetim Kurulu üyesi Harun Erpolat katıldı.
TMMOB’de gerçekleştirilen KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu toplantı sına Oda Yönetim Kurulu Saymanı Üyesi Bedri Tekin
katıldı.
22 Kasım Perşembe
M ühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu
11.toplantısını Oda Merkezi’nde gerçekleştirdi.
”Türkiye Ekonomisinde Kriz, Teknoloji ve Mühendisler” konulu panel TMMOB Önceki Dönem Başkanı Mehme t Soğancı, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve Öğr. Gör.
Aslı Aydın'ın katılımıyla Kocaeli’nde gerçekleştirildi. Panele Oda Başkanı Yunus Yener de katıldı.
TMMOB’de gerçekleştirilen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu Saymanı Üyesi Bedri Tekin katıldı.
TMMOB’de gerçekleştirilen LPG Çalışma Grubu topla ntısına Oda teknik görevlileri Evren Sağ ve Meltem
Özdemir katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18-22 Kasım
20 18 tarihleri arasında düzenlenen “Emisyon-İmisyon
Öl çüm Personelleri Sertifikasyon Eğitimi”ne Oda Teknik Görevlilerimiz Derya Baran, Egemen Ceylan, Mahir
Tuna, Sıla Hasret Buzlu, Hamza Yalçın ve Sarper Türkmen katıldı.
23 Kasım Cuma
”Türkiye Ekonomisinde Kriz, Teknoloji ve Mühendisler” konulu panel TMMOB Önceki Dönem Başkanı Mehme t Soğancı, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve Öğr. Gör.
Aslı Aydın’ın katılımıyla Bursa’da gerçekleştirildi. Panele
Oda Başkanı Yunus Yener de katıldı.
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24 Kasım Cumartesi
S MM Çalışma Grubu hazırlık toplantısı Oda
Me rkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Başkanı
Yu nus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif
Öz türk, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu, Oda Teknik Görevlileri Evren Sağ ve Meltem Özdemir katıldı.
25 Kasım Pazar
Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle yitirdiğimiz çalışma arkadaşımız Kocaeli Şube personeli Özlem Polat'ın
Kocaeli Derince İlçesi İmam Hüseyin Cemevi'nden kaldırılan cenaze törenine Oda Başkanı Yunsu Yener, Oda
Yönetim kurlu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, TMMOB Önceki Dönem Başkanı Mehmet Soğancı, Önceki Dönem
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda Önceki Dönem Sayman Üyesi Tahsin Akbaba ve Oda Müdürü Arife Kurtoğlu ile çok sayıda Şube yöneticisi, çalışanı ve üyelerimiz
katıldı.
27 Kasım Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
T MMOB’de gerçekleştirilen Kanal İstanbul Raporu
Komisyonu toplantısına Odamız adına Cafer Yıldız katıldı.
29 Kasım Perşembe
TMMOB’de gerçekleştirilen Emekli Mühendis, Mimar
ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu üyesi İsmail Odabaşı katıldı.
30 Kasım Cuma
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bazı sektörlere yönelik yapılan
araştırma projesinin kapanış toplantısına Odamız adına
Mustafa Yazıcı ve Oda Teknik Görevlisi Bülent Göksülük
katıldı.
A FAD tarafından, “Ülkemizde Sığınak Politikasının
Belirlenmesi ve Mevzuatının Hazırlanması” projesi kapsamında Antalya’da ulusal düzeyde gerçekleştirilen Sığınak
ve Erken Uyarı Çalıştayına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Harun
Erpolat katıldı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu İstanbul Şube Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempo zyuma Oda Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin katıldı.

