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TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Denizli Şubesi XIII. Dönem  Yönetim Kurulu

Kıymetli Meslektaşlarımız

Ülkemiz ve dünyamız COVİD ile mücadelede neredeyse 1 yılı geride 
bırakacak. Bu dönemde ülkemizde ve dünyada güçlü ve güvenilir ku-
rumların önemi bir kez daha anlaşıldı. Odamız ve çeşitli mesleki dernek 
ve birliklerin oluşturduğu ‘İklimlendirme Teknik Kurulu’ çalışmaları ül-
kemiz kamuoyunda oldukça geniş yer buldu. Bu kurul pandemi süresi 
boyunca çeşitli çalışma ve yaşam alanlarını kapsayan yapılarda alın-
ması gereken önlemleri kamuoyu ile paylaşarak bu alanda topluma ve 
paydaşlarına öncülük etti.

Değerli Üyelerimiz,

Pandemi dolayısı ile ertelenen Oda Genel Kurulumuzu 22-23 Ağustos 
2020 tarihlerinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’mizde topla-
dık. Demokrat anlayışla, tek liste olarak girilen genel kurul sürecinde 
demokrat adaylar Odamızın tüm yönetim kademelerini ellerinde tut-
mayı başardı. Bu dönem şubemizi Onur Kurulu’nda Tefik DEMİRÇALI, 
Denetleme Kurulu’nda ise İ.Emre ŞENYER temsil edecekler. Şimdiden 
üyelerimize başarılar dileriz!

Değerli Meslektaşlarımız;

Pandemi süreci bize ve kurumlara çeşitli konulara adaptasyon sağlama 
zorunluluğu getirdi. Bunu her alanda görebiliyoruz. Örneğin yüz yüze 
yapılan bir çok etkinliği online platformlara taşımak zorunda kaldık. 
Takip ettiğiniz gibi, Odamızın üyelerin hizmetine sunduğu MMO Üye 
Portal çalışması da hızlı bir şekilde büyümeye ve güçlenmeye başladı. 
Çeşitli şubelerin online eğitimlerine 40.000 üzerinde katılım sağlandı. 
Yine odamız bünyesinde verilen eğitimlerin birçoğu dijital platformla-
ra taşındı ve aylık olarak uygulanan bir çalışma şekline dönüştü. Şube-
miz de bu çalışmalara elinden gelen katkıyı sunmaya devam edecektir.

Değerli Üyelerimiz;

MMO Üye Portal’dan üyelerimiz Üyelik Belgelerini, Üyelik Başvurula-
rını, Öğrenci Üyelik Başvurularını, SMM Başvurularını çevrimiçi olarak 
alabilirler. Eğitimlerimize ve webinalarımıza katılabilirler. 

Değerli Meslektaşlarımız,

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” 
diyenlere düşmanca saldırdılar. Türkiye’nin dört bir yanından gelen on 
binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Emek, Barış ve Demokrasi Mi-
tingimize savaştan, gerilimden, kaostan, kutuplaşmadan beslenen ka-
ranlık odaklar katliamla cevap verdiler. Katliamın 5. yılında yitirdiğimiz 
103 karanfilimizi hasretle anıyorzuz.
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Şubemiz eğitim birimi olarak; Temmuz ayından beri Genel Merkez ve diğer şubelerimizle tam bir 
dayanışma içerisinde meslektaş ve ara teknik personel eğitimlerine devam etmektedir. 

COVİD-19 pandemisi sebebi ile süreçlerin çok büyük bir kısmını online olarak gerçekleştirdiğimiz 
eğitim ve sınav faaliyetleri şubemizde de Covid-19 tedbirleri kapsamında aralıksız olarak devam 
etmektedir. 

Temmuz ayından beri şubemizde yaptığımız eğitimler ve katılımcı sayıları aşağıdaki gibidir. Top-
lamda 6 eğitimde 70 üyemizi belgelendirdik.

Şubemizde Temmuz ayından günümüze ara teknik personellere yönelik yapılan eğitimlerde top-
lamda 212 personel belgelendirilmiş olup; bunlardan 55’i Sanayi Tipi Kazan Operatörü, 8’i Sapan-
cı ve 145’i de LPG Piyasası ara teknik personelidir. 

Odamız ve diğer şubelerimizin eğitimlerini takip etmek için makina.mmo.org.tr adresinden TC 
Kimlik numaranız ve Oda Sicil Numaranız ile giriş yapabilirsiniz.

ŞUBEMİZ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Sıra Eğitim Adı Katılımcı 
Sayısı

Şube / 
Temsilcilik

1 Mekanik Tesisat Mühendisliği 
Yetkilendirme Eğitimi

16 Uşak İl Tems.

2 Mekanik Tesisat Mühendisliği 
Yetkilendirme Eğitimi

10 Aydın İl Tems. 

3 Mekanik Tesisat Tasarımı 
Uygulama Eğitimi

11 Uşak İl Tems.

4 Mekanik Tesisat Tasarımı 
Uygulama Eğitimi

10 Aydın İl Tems.

5 Periyodik Kontrol Muayene Personeli 
Temel Eğitimi

14 Denizli Şube

6 Yangın Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Eğitimi

9 Denizli Şube
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Değerli Üyemiz,

Dünya üzerindeki Covid-19 pandemi süresince üyelerimiz tarafından karşılaşılan 
olumsuz durumlar hakkında çalışmalar yapılmak üzere ücretli çalışan üyelerimiz ve 
serbest çalışan üyelerimiz için ayrı ayrı durum tespit anketleri hazırlanmıştır. 

Oda-üye bağının güçlü bir şekilde devamı için ilgili anketleri çalışma durumunuza 
göre doldurmanızı rica ederiz.

Ücretli çalışanlar için;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_NjxPM0fRc_fkY6LiN5J2a63ClCAp-
Q9a5hoyNegxCxVIgzA/viewform

Serbest çalışanlar İçin;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxWgDqLDZDFFcd79VGWMUYm4ca-
Undvm6Uw1LLMXZ-SrPP1A/viewform

Şubemiz Yönetim Kurulu olarak, Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Sayın Ahmet 
Kutluhan'ı makamında ziyaret ettik

A N K E T

REKTÖR KUTLUHAN'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİK
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Şubemiz Aydın İl Temsilciliği ile Aydın Organize Sanayi Bölgesi arasında, iş ekipmanlarının 
kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği kapsamında eğitsel ve denetimsel iş birliği 
protokolü imzalandı.

Protokol amacı; Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalarda bulu-
nan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden iş kazalarının azaltılması 
ve önlenmesi için Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi ve Makina Mühendisleri Odası Aydın İl 
Temsilciliği  birlikte eğitsel ve denetim işbirliğinde bulunulmasıdır. 

Protokol kapsamı aşağıdaki MMO Yetki dâhilindeki ekipmanlar, tesisatlar ve ölçümler için ge-
çerlidir;

Basınçlı Ekipmanların Periyodik Kontrolleri

•	Buhar Kazanları

•	 Sıcak Su (Kalorifer) Kazanları

•	Kızgın Yağ Kazanları

•	Kızgın Su Kazanları

•	Buhar Jeneratörleri

•	 Sanayi Gazları Depolama Tankları (LPG ve benzeri)

•	Kompresör Hava Tankları

•	Hidrofor Genleşme Tankları

•	Boyler ve Denge Tankları

•	 Tehlikeli Sıvıların Bulunduğu Tank ve Depolar

AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİMİZ 
AYDIN OSB İLE PROTOKOL İMZALADI
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Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri
•	Vinç (Monoray Vinç, Köprülü Vinç, Portal Vinç,Pergel Vinç, Kule Vinç, Mobil Vinç)
•	 Caraskal
•	 Forklift
•	 Transpalet
•	 Cephe Asansörü (İnşaat Vinci)
•	 Platformlar (Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu, Asılı Erişim Donanımı ve Sütunlu Çalışma Platformu)

•	 İstif Makinası
•	Araç Kaldırma Lifi
•	Hareket Engelliler İçin Güç Tahrikli Kaldırma
•	 Platformu
•	Kaldırma İletme Makinaları
•	 (Hidrolik Kriko, Hidrolik Platform ve Rampa ,
•	 Sabit İniş Mahaline Hizmet Veren Makinalar,
•	 Trifor, Hubzug)
•	 Yürüyen Merdiven / Bant
•	 Sapan, Mapa

İş Makinalarının Periyodik Kontrolleri
•	 Çekici
•	Dozer
•	 Yükleyici
•	Kazıcı Yükleyici
•	Greyder
•	 Silindir
•	Beton Pompası
•	 Fore Kazı
Tesisatların Periyodik Kontrolleri
•	 Yangın tesisatı
•	Havalandırma ve iklimlendirme tesisatı
•	Baca sistemleri
•	 Sıhhi tesisat
•	 Isıtma ve soğutma sistemi

Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolleri

İş Hijyeni (Ortam ve Kişisel Maruziyet) Ölçümleri

•	 Kişisel Toz Maruziyeti / Ortam Tozu

•	 Kişisel Gürültü Maruziyeti / Ortam Gürültüsü

•	 Kişisel Titreşim Maruziyeti

•	 Aydınlatma

•	 Termal Konfor

ETKİNLİKLER
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İKLİMLENDİRME TEKNİK KURULU PANDEMİ
TEDBİRLERİNİ AÇIKLAMAYA DEVAM EDİYOR

Odamız öncülüğünde on bir meslek kuruluşunun katılımıyla oluşan İklimlendirme Teknik 
Kurulu’nun "Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri 1" ile "Gıda Tesisleri Et Kombinaları ve So-
ğuk Odalarda Pandemi Tedbirleri" başlıklı metinleri, 28 Eylül Pazartesi günü düzenlenen online 
basın toplantısı ile açıklandı.

İlgili tedbirleri içeren açıklama metinlerine aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşılabilir.

https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/gonderi_dosya_ekleri/okullarvekreslerdepandemi-
tedbirleriRev1.pdf

https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/gonderi_dosya_ekleri/mevcutgidatesislerindepan-
demitedbirleri.pdf

ODA WHATSAPP HATTI AÇILDI
Oda Merkezi ile daha hızlı iletişim 

kurabilmeniz için whatsapp hattımız açılmıştır.
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TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu’nun Covid-19 
salgını bahane edilerek İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ertelenmesi ardından 
5 Ekim 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki açıklamanın yapılması kararını 
almıştır.

Siyasi iktidarın salgınla mücadeledeki başarısızlığı her geçen gün daha da açığa çıkıyor. Sürecin 
tıbbi gereklilikler ve bilimsel gerçekler doğrultusunda yürütülmemesi nedeniyle hastalık toplum 
içinde kontrolsüz biçimde yayılmaya devam ediyor. Sağlık çalışanlarının özverili mücadelesine 
rağmen kayıplarımızın sayısı her geçen gün artıyor.

İktidar en başından itibaren, salgınla mücadeleyi şeffaf biçimde yürütmek yerine kendi iktidar 
alanlarını pekiştirmek için bir fırsat olarak değerlendirdi. Bunun en güncel örneklerinden birisi de, 
2 Ekim 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelge ile kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek örgütlerinin etkinliklerinin ve genel kurullarının 1 Aralık’a kadar ertelenmesi oldu.

Binlerce kişinin katıldığı siyasi parti etkinlikleri ve genel kurulları devam ederken, Cumhurbaş-
kanı her gittiği yerde fiili mitingler düzenlerken, meslek örgütü genel kurullarının yasaklanması 
esasen salgınla mücadele için değil, siyasi iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda alınmış bir karardır. 
Meslek örgütlerini kontrol altına almak ve işlevsizleştirmek için bugüne kadar çok sayıda keyfi 
düzenleme yapan iktidar, şimdi de salgınla mücadele adı altında kurullarımızın işleyişine müda-
hale etmek istiyor. Anayasal statüdeki meslek örgütlerinin demokratik seçim süreçlerine iktidar 
eliyle müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz.

Bilindiği gibi, TMMOB’ye bağlı Odalarımızın genel kurul süreçleri tamamlanmış, 23-25 Ekim 2020 
tarihlerinde gerçekleştireceğimiz TMMOB Genel Kurulu ise İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Yüksek 
Seçim Kurulu kararıyla ertelenmiştir. Yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının katılımıy-
la gerçekleştirilen Oda Genel Kurullarımızda açığa çıkan demokratik iradenin gasp edilmesine 
izin vermeyeceğiz. TMMOB Genel Kurulu toplanıncaya kadar, Oda Genel Kurullarımızda açığa 
çıkan örgüt iradesini fiilen işleterek, Birliğimizin Yönetim Kurulu faaliyetlerini mevcut Yönetim 
Kurulu ve Oda Genel Kurullarında TMMOB Yönetim Kurullarına seçilen 3 üyenin tamamının ka-
tılımıyla birlikte yürüteceğiz.

TMMOB olarak; dün olduğu gibi bundan sonra da iktidar baskılarına ve dayatmalarına asla boyun 
eğmeyeceğiz. Birlik çalışmalarımızı siyasi iktidarın keyfi kararlarına göre değil, bilim ve tekniğin 
gerekleri, ülke, halk ve meslektaşlarımızın yararları doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz.

TMMOB YÖNETİM KURULU

BASIN AÇIKLAMASI

İKTİDAR DAYATMASIYLA DEĞİL, 
GENEL KURUL İRADESİYLE 
YÖNETECEĞİZ
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Türkiye çapında yüz binin üzerinde mühendis, mimar ve şehir 
plancısının katılımıyla gerçekleştirilen 19 Eylül 1979 İş Bırakma 
Eylemi’nin 41. yılındayız. Ülkemizin kalkınmasının ve büyümesi-
nin en önemli dinamiklerinden biri olan teknik emeğin birliğinin 
ve gücünün simgesi olan “19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Dayanışma Günü” kutlu olsun.

70’li yılların sonunda yaşanan derin ekonomik kriz karşısında 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadığı hak kayıplarını 
ve ücret adaletsizliklerini protesto etmek için gerçekleştirilen iş 
bırakma eylemi, teknik elemanların üretimden gelen gücünü en 
açık biçimiyle ortaya sermiştir. 19 Eylül 1979’da TMMOB’nin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemle maden 
ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, kamu kurumlarından limanlara kadar pek 
çok iş yerinde üretimin durdurularak teknik elemanların yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi sağ-
lanmıştı.

Bizler için 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi; ülkesi için düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. Bu yüzden bu anlamlı gün, “TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlanmakta ve yeniden hatırlanmak-
tadır.

Sorunlarımız Derinleşiyor

19 Eylül İş Bırakma Eylemi’nin 41. yılında, tüm dünyamızı etkisine alan bir virüs salgını ve ülkemizde 
giderek derinleşen ekonomik krizle yüz yüzeyiz. Salgının toplumsal yaşama ve çalışma hayatına et-
kileri, uzun süredir devam eden ekonomik krizin toplumsal etkilerini ne yazık ki daha da arttırıyor.

Küresel salgının ortaya çıkardığı en önemli gerçeklerden birisi, hastalıklarla mücadelede ve gündelik 
hayatın sürdürülebilmesinde bilime ve tekniğe ne kadar ihtiyaç duyduğumuz olmuştur. Bilimsel-tıbbi 
çalışmalara, teknik gelişmelere ve teknolojik yatırımlara ayrılacak kaynaklar; insanlığın ortak gelece-
ğinin korunmasının biricik teminatı durumundadır.

Salgın döneminde daha da derinleşen krizle birlikte birbiri ardına kapanan işletmeler ve hızla azalan 
üretim nedeniyle geniş çaplı bir işsizlik ve yoksullaşma süreci içine sürükleniyoruz. Yurtdışı kaynaklı 
sıcak para akışına dayalı büyüme modelinin sürdürülebilir olmaktan çıkması nedeniyle ülkemiz, bü-
yük bir borç batağı ve yüksek kur şokuyla baş başa bırakılmıştır.

Kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatını 
zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamusal çıkarın göz ardı edilmesi, rant hır-
sının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutul-
ması gibi nedenlerle yıllar boyunca mühendis, mimar ve şehir plancılığı emeğinin değersizleştirilmiş 
olması; meslektaşlarımızı kriz karşısında tümüyle savunmasız hale getirmiştir.

Siyasi iktidar, ekonomik krizle mücadele konusunda başarısız olduğu gibi halkı salgına karşı korumak 
konusunda da yetersiz durumdadır. Her iki durumda da siyasi iktidarın önceliği, geniş toplum kesim-
lerinin haklarını korumak değil, kendi çevresinde konumlanan bir avuç sermaye grubunun çıkarlarını 
gözetmek olmuştur. Siyasi iktidar nasıl ki daha önceki dönemde OHAL koşullarını toplum üzerindeki 
baskısını artırmak için fırsat olarak kullandıysa, salgın koşullarını da yağma düzenini yaygınlaştırmak 

19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB tarafından gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin 41. Yılında, 
TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle, Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi

19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE 
ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN!
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için kullanmıştır. Devlet imkanları, halkın öncelikli sorunlarının çözümü ve acil ihtiyaçlarının gideril-
mesi için değil iktidarın güçlendirilmesi ve örgütlü toplum kesimlerinin etkisizleştirilmesi için seferber 
edilmiştir.

Tek adam rejimi altında, “parti devleti” anlayışıyla yönetilen kamu kurumlarında çalışan meslektaşla-
rımız 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 nedenler-
le kamudaki teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir. Yandaş konfede-
rasyonla imzalanan enflasyona endeksli toplu sözleşmeler, şaibeli enflasyon rakamlarıyla birleşince 
kamu emekçilerinin her geçen gün daha da yoksullaşmasına neden olmaktadır.

Ekonomik kriz ve salgının olumsuz etkilerinin en fazla yansıdığı özel sektörde çalışan meslektaşları-
mızın tamamı büyük bir yoksullaşma ve işsizlik tehdidiyle karşı karşıya durumdadır. Esnek çalışma, 
güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde çalışan tüm 
meslektaşlarımızın hayatını olumsuz etkilemekte, gelecek planı yapamaz hale getirmektedir.

Birlikte, Dayanışmayla…

TMMOB olarak salgın koşullarında derinleşen ekonomik kriz ve siyasi iktidarın artan baskıları kar-
şısında mesleğimizi, meslektaşlarımızın çıkarlarını ve meslek örgütlerimizi korumak için mücadele 
ediyoruz. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm 
toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının 
üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip 
çıkarken ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini tehdit eden uygulamalar karşısında ses-
siz kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele 
geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savu-
nan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz.

Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve birlik içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bu 
dönemde 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
Yaşasın Mücadelemiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Özel Elektrik Şirketlerine Kamu Kaynaklarından Destekler USD 
Esaslı Ödemelerle Artarak Sürüyor

Elektriğin Piyasa Toptan Satış Fiyatı 30-35 Kuruş Ama Yenile-
nebilir Enerji Kaynağına Dayalı Özel Santrallara, Ürettikleri Her 
Kwh Elektrik İçin 7.3 USD Cent/Yaklaşık 55 Kuruş ile 13.1 USD 
Cent/100 Kuruş Ödenecek

Ülkemizde gerek genel enerji arzı, gerekse elektrik üretimin-
de yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artması hususu, 
Odamızın yıllardır savunduğu bir görüştür. Bu konuda yasal 
düzenleme 2005’te yapılmış, ancak TL üzerinden değil yabancı 
para birimleri ile tanımlanan   maddi destekler 2011’den itiba-
ren uygulamaya başlanmıştır. Bu ayrıcalıktan yararlanan te-
sislerin sayısı hızla artmıştır. Bugün kurulu güçleri 21.877 MW 
olan 818 santral ürettikleri elektriği 55-100 kuruştan kamuya 
satmaktadır. Eğer tesiste yurt içinde imal edilmiş ekipmanlar kullanılmış ise maddi destekler daha da 
artmaktadır. Bu ayrıcalıktan yararlanamayan şirketlerin piyasaya satış fiyat ise 30-35 kuruş/kWh’dir.

Küçük ve verimsiz tesislere destek olacağı savunusuyla çıkarılan Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması (YEKDEM), daha sonra bazı özel şirketleri, büyük kapasitede rezervuarlı 
HES’leri kollama aracı olmuştur. Bugün 100 MW’dan büyük kapasiteli tesislerin YEKDEM kapsamın-
daki kurulu güçteki payı yüzde 29,2 olup, 50MW’den büyük olanlar ise kurulu gücün yarısıdır. Deste-
ğe ihtiyaç duyabilecek 10 MW’den küçük tesisler ise YEKDEM kurulu gücü içinde ancak yüzde 3’lük 
bir paya sahiptir.

YEKDEM’den yararlanan şirketlere 2018’de 26 milyar TL, 2019’da 38 milyar TL, 2020’nin ilk sekiz 
ayında 33 milyar TL kamu kaynaklarından aktarılmış ve bu tutarlar elektrik tüketicilerinin faturalarına 
yansıtılmıştır.

Toplumun değil bazı özel şirketlerin yararlandığı bu ayrıcalıklardan 2020 sonuna kadar devreye gire-
cek tesislerin yararlanması öngörülmüş iken, 18.09.2020 tarih ve 949 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 
ile bu süre 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. EPDK Temmuz 2020 İlerleme Raporuna göre yatı-
rım gerçekleşme oranları yüzde 70’in üzerinde olan 2.100 MW kurulu güçteki santralların da devreye 
girmeleri halinde özel şirketler on yıl boyunca  bu pastadan yararlanacaktır.

Bazı yöneticilerin yurttaşlara alaycı bir dille “maaşlarınızı dolar/euro üzerinden mi alıyorsunuz” diye 
sordukları unutulmadı. Oysa YEKDEM’de uygulamaların gözden geçirileceği ve ödemelerin TL üze-
rinden yapılacağı vaadleri hatırlarda olmasına rağmen uygulama değişmemiştir.

Özetle haksız bir kazanç kapısı olan YEKDEM gözden geçirilmeli, kapsamı daraltılmalı, küçük tesisler 
desteklenmelidir. Yenilenebilir enerji ekipmanlarında yerli tasarım ve üretimi geliştirmek için imalat-
çıları doğrudan destekleyen yeni bir mekanizma kurulmalıdır. Özel şirketlere aktarılan kamu kay-
nakları enerji yoksullarına ayrılmalı, işten atılan, işyeri kapanan, iş bulamayan, elektrik, su, doğalgaz, 
telefon, internet faturalarını ödeyemeyen yurttaşlara karşılıksız maddi destek sağlanmalıdır.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Özel Eletrik Şirketlerine Kamu Kaynaklarının aktarımı konusunda Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener basın açıklaması yaptı.

ÖZEL ELEKTRİK ŞİRKETLERİNE 
KAMU KAYNAKLARINDAN DESTEKLER 
USD ESASLI ÖDEMELERLE ARTARAK SÜRÜYOR

TMMOB MMO Genel Başkanı Yunus Yener
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DİSK-KESK-TMMOB ve TTB 10 Ekim Katliamının 5. yılı dolayısıyla ortak bir basın 
açıklaması yaptı.

103 KARANFİLİMİZE SÖZÜMÜZ VAR:
EMEK-BARIŞ ve DEMOKRASİ MÜCADELESİ KAZANACAK!

10 Ekim Katliamı’nın üzerinden beş yıl geçti…

“Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” diyenlere 
düşmanca saldırdılar. Türkiye’nin dört bir ya-
nından gelen on binlerce kişinin katılımıyla 
gerçekleşen Emek, Barış ve Demokrasi Mitin-
gimize savaştan, gerilimden, kaostan, kutup-
laşmadan beslenen karanlık odaklar katliamla 
cevap verdiler.

103 insanımızı yitirdiğimiz, yüzlerce insanımı-
zın fiziksel, yüzbinlerce insanımızın ruhsal ola-
rak yaralandığı 10 Ekim katliamı, emek, barış 
ve demokrasi uğruna ödenen ağır bedeller-
den sadece biridir.

10 Ekim katliamı, 6 Haziran Diyarbakır ve 20 
Temmuz 2015 Suruç katliamlarıyla başlayan 
ve ardı ardına gelen IŞİD saldırılarının bir parçasıdır. Başta 10 Ekim katliamı olmak üzere 7 Haziran 
2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında bunca katliamın neden yaşandığının cevabı verilmeden 
10 Ekim katliamının arka planı aydınlatılamayacaktır.

Katliam sonrası anket yapıp oylarının ne kadar arttığını araştıranların, “Kokteyl örgüt” diyerek 
davayı sulandıranların, yol kontrollerini kaldırarak katillere adeta koridor açanların, saldırı olaca-
ğı istihbaratını tertip komitesinden gizleyenlerin, patlamaların ardından birçok kişinin yaşamı-
nı yitirmesine neden olan gaz sıkma emri verenlerin, ambulansların geç gelmesinin sorumlusu 
olanların, güvenlik tedbiri almayanların katliamdaki rolü ortaya çıkarılmadıkça, asıl failler yargı-
lanmadıkça 10 Ekim dosyası kapanmayacaktır.

1 Mayıs katliamından Maraş katliamına, Bahçelievler katliamından Sivas katliamına, bu ülkenin 
katliamları ile hesaplaşmak için mücadele verenlerin karşısına çıkarılan duvarları ve engelleri bi-
liyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne duvarlar örerlerse örsünler, o duvarı yıkacak tuğlaları çekip 
çıkaracağımızdan kimse kuşku duymamalıdır.

10 Ekim katliamında rolü olan, görevini ihmal eden, katliama yol veren ve emir veren tüm sorum-
lular yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unuttu-
rulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Katledilen arkadaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız.

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak; 10 Ekim Ankara katliamının beşinci yıldönümünde sözü-
müzü bir kez daha yineliyoruz: Bu toprakları katliamlarla, faili meçhul cinayetlerle anılmaktan 
çıkararak barış ve demokrasiyle taçlandıracak, emeğin ve bir arada yaşama iradesinin egemen 
olduğu Türkiye’yi yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımıza, 103 karanfilimize armağan edeceğiz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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Makina Mühendisleri Odası 
48. OLAĞAN GENEL KURUL
SEÇİM SONUÇLARI VE 
SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 48. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri, 22-23 
Ağustos 2020 tarihlerinde Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 
yapıldı.

MMO 48. OLAĞAN GENEL KURUL SEÇİM SONUÇLARI VE SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 48. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri, 22-23 
Ağustos 2020 tarihlerinde Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 
yapıldı.

Demokrasi şenliği atmosferinde geçen genel kurul seçimleri Demokrat Mühendisler’in adaylarını 
içeren tek liste üzerinden yapıldı. Seçimler sonucunda Odanın 48. çalışma döneminin yönetim, 
onur ve denetleme kurulları ile MMO’yu TMMOB genel kurulu (100 delege) ile yönetim kurulu, 
yüksek onur ve denetleme kurullarında temsil edecekler blok olarak seçildi.

Seçimler sonucunda;

Oda Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine Yunus Yener, Abdullah Selçuk Soylu, Elif Öztürk, Bedri Tekin, 
Harun Erpolat, Özgür Demirtaş, Arife Kurtoğlu; yedek üyeliklere Selim Ulukan, Egemen Ceylan, 
Nazan Irmak, Zafer Öztürk, Mehmet Hakkı Yılmaz, Erhan İğneli, Deniz Alp Yılmaz;

MMO’yu TMMOB Yönetim Kurulunda temsil etmek üzere şu anki TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emin Koramaz, Tevfik Peker, Hüseyin Atıcı;

TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na Battal Kılıç, TMMOB Denetleme Kurulu’na İlter Çelik,

MMO Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine Erdal Taş, Hüseyin Kaya, Hüseyin Dinçer, Osman Çakıl, 
Fikret Çaral, Zeki Baran, Oğuz Kepez, Esra Elitaş, Ahmet İlbaşı, Aydın Güçkıran, Ali Aluç, Tayfun 
Çaylan, Gültekin Keskin, Adil Kesten, Gürsel Yayla; yedek üyeliklere Hüseyin Kalantar, İsmail 
Odabaşı, Taşkın Koçak, Güner Mutlu, İbrahim Emre Şenyer, Sinan Öztemel, Fatih Çimen, İbrahim 
Özçakır, Metin Dağıstanlı, Mahmut Köse, Sultan Arslan, Zekai Şahin, Halit Tatlısu, Haluk Altay, Ali 
Doğan Coşgun;

MMO Onur Kurulu asıl üyeliklerine Mehmet Selçuk Göndermez, Nergiz Bilgin, Sadettin Özkalen-
der,    Rıza Erhan Kutlu, Zafer Güzey; yedek üyeliklere Ahmet Turan Dörtdemir, Tefik Demirçalı, 
Osman Serter, Mehmet Özsakarya, İbrahim Mart seçildiler.

Oda Yönetim Kurulu görev dağılımını ilk toplantısında yapacaktır. Yönetim Kurulu Başkan, Sek-
reter ve Sayman üyelerinin belirleneceği görev dağılımı, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında be-
lirlendikten sonra kamuoyuna duyurulacaktır.

Genel kurulda oybirliği ile benimsenen  "Çıkış Yolu ve Çözüm Kamucu Politikalarda, Emek ve Bi-
lim Temeli Üzerinde Kurulacak Yeni Bir Düzendedir!" başlıklı sonuç bildirisi aşağıda örgütümüzün 
ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.



14 tmmob makina mühendisleri odası denizli şube yayını

Çıkış Yolu ve Çözüm Kamucu Politikalarda, Emek ve Bilim Temeli Üzerinde Kurulacak Yeni Bir 
Düzendedir!

18-19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması gereken TMMOB Makina Mühendisleri Odası 48. Ola-
ğan Genel Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde TMMOB Teoman 
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde yapılmıştır. Genel Kurulumuz daha güçlü bir Oda; bağım-
sız, üreten, sanayileşen, hakça bölüşen bir Türkiye gereklilliğine işaretle önümüzdeki yeni çalış-
ma döneminin çerçevesini belirlemiş, Oda ve TMMOB organlarında görev alacak arkadaşlarımızı 
seçerek tamamlanmış; aşağıdaki sonuç bildirisini örgütümüz ve kamuoyuna sunmayı oybirliği 
ile kararlaştırmıştır.

Genel kurulumuz, kapitalizmin 1970’lerde içine girdiği bunalım üzerine geliştirdiği neoliberalizm 
koşullarında Covid-19 salgınının acı toplumsal sonuçlarının ortaya serildiği, büyük bir bunalım ve 
durgunluk döneminde toplanmıştır.

Dünya genelinde toplumsal gelişmeyi ifade etmeyen “büyüme”nin durması, kamu-özel sek-
tör borçlarının tırmanması, sanayi ve tarımda gerileme, üretim ve talep düşüşü, iç ve dış ticaret 
hacmi daralması, işsizlik ve yoksulluğun artmasına paralel olarak iklim ve gıda krizleri, enerji-
hammadde-su kaynaklarının paylaşımı, Covid-19 salgını, savaşların ve yoksulluğun sonucu olan 
büyük göç/mülteci hareketleri gibi birçok önemli sorun bulunmaktadır.

Sosyal refah devleti döneminin sağlıkta sosyalizasyon ve sosyal güvenlik politikalarının serbest-
leştirme-özelleştirmelerle tasfiyesinin toplumlardaki hayati yansımalarına şimdi Covid 19 salgı-
nının etkileri eklenmiştir.

ABD ve diğer emperyalist ülkeler uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile ülkelerin egemenlik hakla-
rını çiğneyerek işgalci paylaşım politikaları izlemektedir. Suriye, Libya, Yemen örneklerinde gö-
rüldüğü üzere etnik, dinsel/mezhepsel farklılıklar kışkırtılmakta, işbirlikçi devletler ve yönlendiri-
len şeriatçı vb. maşalarla birlikte milyonlarca insan katledilmektedir.

ABD ve diğer emperyalist güçler ile Çin-Rusya arasındaki çelişkilerin belirleyici olduğu, ticaret 
savaşları, kur savaşları ve korumacı politikaların belirleyici olacağı yeni bir döneme girilmiştir.

Kapitalizmin neoliberal dönem politikaları eşliğinde Covid-19 salgınının dünyada ve Türkiye’de 
sömürücü iktidarlar tarafından fırsata çevrilmesiyle iş hukuku, emekçilerin hakları, çalışma ko-
şulları, işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerindeki olumsuzluklar tepe noktaya ulaşmıştır. Üretim ve 
hizmetlerin ölümcül koşullarda devam ettirilmesi, mevcut dünya düzeninin ve ülkemizdeki ikti-
darın acımasız sınıfsal karakterini bir kez daha ortaya koymuştur.

AKP iktidarı dış politikada emperyalizmin bölgemizdeki ülkeleri savaş ve işgallerle yıkıma uğ-
ratmasına maşa olmaktadır. Dış politika emperyalizme bağımlılığın gerekleri ve iç politikada 
toplumsal muhalefeti etkisizleştirerek iktidarın sürekliliğini sağlamak için militarist bir eksen-
de belirlenmektedir. Diğer yandan iktidarın emperyalist güçler arası çelişkilerden kaynaklanan 
boşluklardan yararlanma şekli dışa bağımlılık halkalarına yenilerini eklemekte, ülkemizi hem dış 
politika hem de ekonomik alanda on yıllar boyunca olumsuz etkileyecek bir felaketin içine sü-
rüklemektedir.

İç politikada düşmanlaştırıcı, ayrımcı, ötekileştirici, savaş yanlısı ve faşizmin kurumsallaşmasını 
sağlamaya yönelik politikalar sürdürülüyor. Politikacılar, gazeteciler, siyasi iktidarın politikasına 

48. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ

SONUÇ BİLDİRGESİ
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muhalefet edenler hatta sosyal medyada paylaşım yapanlar bile sudan gerekçelerle cezaevine 
konuluyor, basın açıklamalarına, toplu gösteriye hiçbir şekilde izin verilmiyor, şiddet ve gözaltı 
uygulanıyor.

Kürt sorununda demokratik ve kalıcı bir çözümün oluşturulması için gerekli adımların bir an önce 
atılması, sorunun toplumun geniş kesimlerinin katılımı ve mutabakatı çerçevesinde çözülmesi 
gerekirken, “açılım”, “çözüm” gibi oyalama adımları, militarist politikalar ve seçilmiş yasal temsil-
cilerin yerine hiçbir hukuki dayanak olmadan kayyum atanması ve seçilmişlerin hapse gönderil-
mesine bırakmıştır.

Serbestleştirme, özelleştirme ve kuralsızlaştırma, üretim ile ihracatın ithal girdilere bağımlılığı ve 
fason esnek üretim olguları ülkemizi sanayisizleştirmiş, tarımı mahvetmiştir. İktidar, yandaşlara 
kaynak aktarmak için büyük dış borç yükü ve toplumsal gereksinimlere yönelik olmayan “Kanal 
İstanbul” gibi “büyük/çılgın projeler”in peşinde koşarken, Türkiye ekonomisi geçirdiği dönüşüm-
ler sonucu; üretim, yatırım, tasarruf, istihdam, dış talep bağımlılığı, cari açık, sermaye hareketle-
rinin serbestliği, aşırı borçlanma ve rant yağması ile hayli kırılgan bir yapıdadır. Kamusal üretim, 
hizmet, denetimin tasfiyesi, rant eksenli sermaye birikimi düzenlemeleri meslek alanlarımızı ve 
meslek örgütlerimizi doğrudan ve dolaylı biçimlerde etkilemiştir. Hesapsızca açılan yeni üniver-
siteler ve mühendislik bölümleri ile mühendislik eğitimi niteliksizleştirilmiştir. Mühendislik mes-
leği niteliksizleşme, itibarsızlaştırma, yoksullaşma, işsizlik kıskacındadır.

Bütün kamusal kaynak ve varlıklar kendileri/yeni sermaye güçleri, bölge gericiliği ve emperya-
listlere sunulmaktadır. Kamu kurumlarındaki dinci/gerici kadrolaşma azamileşmiş durumdadır; 
AKP iktidarının kamu kurumlarındaki önceliği nitelikli kamu hizmeti üretmek değil, kamu kay-
naklarını yağmalamaktır.

İşsizlik, yoksulluk, sendikasızlaştırma, örgütsüzlük yayılmaktadır. “Bireysel emeklilik sistemi”, 
“tamamlayıcı emeklilik sistemi” adları altında tüm çalışanların asgari gelecek güvenceleri yok 
edilmektedir. İşsizlik Sigortası Fonu, sermayeye destek fonuna dönüşmüştür.

2008 krizinden bu yana ve en son Covid-19 salgını fırsat bilinerek ücretsiz izin, kısa çalışma, çağrı 
üzerine çalışma, uzaktan çalışma vb. yöntemlerle sermayeye yeni olanaklar sunulmakta; ücretler 
düşürülmekte, esnek/güvencesiz ağır çalışma biçimleri yaygınlaşmaktadır. MÜSİAD, MESS ve 
birçok sermaye gücü esir kampları gibi çalışma kampları tesis etmektedir.

Siyasal ve Anayasal rejim bağlamında Cumhuriyetin kurucu değerleri ile Cumhuriyet ve top-
lumsal gelişme süreçlerinin kazanımları; laiklik, bilim, aydınlanma, modern toplumsal yaşam, 
demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, 150 yıllık Anayasal gelişmelerle birlikte bütün 
temel hak ve özgürlükler ayaklar altındadır.

İktidar sosyal hukuk devleti gerekleri ile toplumcu, demokratik, cumhuriyetçi, laik yaklaşımlara 
karşı dinci gerici, tarihsel gelişme süreçlerine aykırı tezlere dayanarak açık bir ideolojik-siyasi mü-
cadele yürütmektedir.

Rejim değişimiyle birlikte demokrasiye aykırı kişi egemenliği, tarihsel olarak geride kalmış bulu-
nan saltanat özlemiyle iç içedir. Partili Cumhurbaşkanlığı/başkanlık rejimi ile Türkiye gerçekte fe-
laketlere doğru daha hızlı bir “uçuşa” geçmiştir. Yapılanların bütünü, kendilerinin “sessiz devrim” 
dediği bir karşı-devrim, bir felaketler rejimi olduğunu göstermektedir.

Başta eğitim olmak üzere kamunun bütünü ve toplumsal yaşamda görülen yoğun dinselleş-
tirme ve siyasal İslamın totaliter karanlığı ile kapitalizmin yeni tip faşizmler yönelimi, kadın ve 
çocuklara yönelik şiddetin her geçen gün artması ve gündelik hayat içinde olağanlaştırılması, 
yeraltı/yerüstü zenginliklerimizin, çevrenin, kültürel ve tarihi değerlerimizin talanı, bu iktidarın 
şemsiyesi altında uyum içinde kaynaşmaktadır.

SONUÇ BİLDİRGESİ



16 tmmob makina mühendisleri odası denizli şube yayını

Bütün bu değişim-dönüşüm sürecine itiraz eden halk muhalefeti ve TMMOB’miz yasa/mevzuat 
düzenlemeleri ve her türlü antidemokratik uygulama ile etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Ancak 2009 Tekel direnişi, 2013 Gezi direnişi, 7 Haziran 2015 seçimleri hezimeti, başından beri 
hileli ve sonuçları itibariyle gayrimeşru olan 2017 referandumu, 2018 genel-2019 yerel seçim so-
nuçları, sayısız işçi-çiftçi emekçi halk direnişi ve kadınların mücadelesinde görüldüğü üzere Tür-
kiye bu saltanat özlemi ve istibdat rejimine teslim olmayacaktır.

Asla dinmeyen toplumsal direniş dalgası içinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası, halk ege-
menliği/halk demokrasisi, eşitlikçi, sömürüsüz, laik, bilimin aydınlattığı ve geliştirdiği üreten, 
kalkınan, barış ve kardeşlik içindeki bağımsız bir Türkiye ve başka bir dünya için mücadele karar-
lılığını sürdürecektir.

Bu konuda iktidarın baskıcı politikaları ile mağdur edilen emekten, halktan, barış ve demokra-
siden yana olan tüm toplumsal kesimlerin ortak bir paydada buluşabileceği geniş bir mücadele 
platformunun oluşturulması zorunlu hale gelmiştir.

Genel kurulumuz dünya ve ülkemizdeki mevcut durumun yeni tipte faşizmler, toplumsal parça-
lanma ve çöküş felaketlerine yol açabilecek bir seyir izlediğini; bu durum ve tehlikeden çıkış yolu 
ve kalıcı çözümün toplumsal gereksinimler doğrultusundakikamucu politikalar ile emek ve bilim 
temeli üzerinde kurulacak yeni bir düzende olduğuna işaret etmiştir.

Genel kurulumuz, emperyalizme, kapitalizme/neoliberalizme, faşizme, gericiliğe, savaş çığırt-
kanlığı ve totaliter iktidara karşı birlik, mücadele, dayanışma, demokrasi platformu ve cumhuri-
yetçi, laik, demokratik, halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olmuştur.

Genel Kurulumuz, denetimin kamusal bir görev olduğu, gündelik siyasete bırakılamayacağına, 
piyasanın insafına terkedilemeyeceğine işaret etmiştir. Odamız bu konuda her zaman olduğu 
gibi kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirecektir.

Genel kurulumuz, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve TMMOB Yasası’nın değiştiril-
mesinin gündemde olduğu konjonktürde Odamız ve TMMOB’mizin özerk, demokratik yapısının 
hassasiyetle korunarak sürdürülmesi gereğini tarihi bir sorumluluk olarak önümüze koymuştur.

Yaşasın Mmo

Yaşasın Örgütlülüğümüz

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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