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Bülten, TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi sorumluluk alanı içindeki üyelerine; 
üniversitelerin makina, endüstri-işletme, sanayi, 

uçak-havacılık ve uzay bilimleri, mekatronik, 
imalat sistemleri, üretim tekniği, otomotiv, 

makina ve üretim mühendisliği 
bölümlerindeki son sınıf öğrencilerine; 
ilgili kamu, özel kurum ve kuruluşlara 

bedelsiz olarak gönderilir. 
Yayımlanan yazılardaki sorumluluk, yazarlarına; 

ilan ve reklamlardaki sorumluluk, 
ilanı veren kişi ve/veya kuruluşa aittir.
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Apt. No: 14/9 ÇANKIRI
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Faks: (0376) 213 72 78
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Tel: (0312) 386 20 53 / (0312) 386 20 82 - 83
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Değerli Üyelerimiz,

Zor günlerden geçiyoruz. Tüm dünya gibi ülkemiz de Koronavirüsle mücadele ediyor. Koronavirüs 
(Covid-19) salgını binlerce insanın hayatına mal olan, tüm dünya için çok ciddi tehlike oluşturan bir 
boyuta evrildi. 

Ne kadar süreceği belli olmayan bu zor dönemi elbette birbirimize sahip çıkarak atlatacağız. Sosyal 
mesafe ve ekstra önlemlerle birbirimizi koruyacağız. Bu süreçte işten çıkarılan üyelerimize hukuki 
destek sunacağız. O nedenle bu bildirimleri kayıt altına alıyoruz.

Bir telefon kadar size yakın olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Bu zor günlerimizde hiçbir üyemizi yalnız 
bırakmayacağız. 

Çalışma düzenimizde, Şubemize gelmenize gerek kalmadan çeşitli düzenlemeler yapmış olduğumuzu 
e-posta yoluyla ve web sitemizden size bildirmiştik.

Şubelerimizde çalışan arkadaşlarımızın sayısını sağlık açısında en aza indirdik.

Bu süreçte sizden de ricamız, hem kendinizin hem de vatandaşlarımızın sağlığını korumanız 
açısından Oda ve Şubemizi ziyaret etmeden, Makina Mobil uygulamamız ve üye portalımız 
üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz. Üyelik başvurusu, üyelik belgesi, SMM başvurusu, 
eğitim/seminer başvurusu, aidat ödeme ve aidat muafiyet başvurusu gibi birçok işleminizi online 
platformlarımız üzerinden yapabilirsiniz. İnternet üzerinden gerçekleştiremediğiniz işlemleriniz için 
bizleri arayabilirsiniz.

Değerli Meslektaşlarımız,

İktidar yıllardır gündeminde olan, Anayasa’nın kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki 135. maddesine 
dayalı 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nu değiştirme girişimini tekrar gündemine aldı. 

Belirtmek isteriz ki, iktidarın mevzuatımızı değiştirme girişimleri bizleri ülkemizden, halkımızdan, 
bilimden yana, sömürü ve rant karşıtı mücadelemizden alıkoyamaz. Yaptığımız hizmetlerin 
kamusal niteliğinin sermaye-rant-yandaş güçleri lehine tasfiyesine, mesleklerimiz ve örgütlerimize 
yönelik etkisizleştirme, itibarsızlaştırma çabalarına karşı duruşumuz, 1970’lerden günümüze 
uzanan mücadeleci geleneğimiz doğrultusunda sürecektir. Sizlerin de bu süreci bizimle beraber 
omuzlayacağınıza olan inancımız tamdır.

Tüm bu zorlukları dayanışma ile birlikte aşacağız.

Uzak kaldığımız bu dönemde Şube çapında Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz webinarlarımıza 
çoğu üye olmak kaydıyla 3000’i aşkın katılım oldu. Bu yoğun desteğinizi ve ayrıca bu hazırlığı yapan 
moderatör ve eğitmenlerimizi tebrik etmek istiyoruz.

Sağlıklı, güzel günlere olan inancımızla hepinizi selamlıyoruz.

Bu zor günleri dayanışma ile birlikte aşacağız.

TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Ankara Şube 27. Dönem

Yönetim Kurulu

Oda ve Şube süreli yayınlarımıza 
web sitemizden ulaşabilirsiniz...
MMO üyesi uzman meslektaşlarımız tarafından 
yazılan makaleler  ile teknik bilgilendirme 
kapsamında sürece destek sunuluyor.

CORONAVİRÜS VE SALGIN HASTALIKLARIN HVAC 
SİSTEMLERİYLE İLİŞKİSİ makalesi için tıklayınız.

60 yaş üstü üyelerimizi arıyor, ihtiyaçlarını 
öğreniyor, dayanışma içinde olmaya çalışıyoruz.

İşten çıkarılan üyelerimizle dayanışma halindeyiz. 
Lütfen siz de işinizden olduysanız bizimle iletişime 

geçin.

üyelerimizin yanındayız

Üyelerimizin de desteğiyle, sağlık 
emekçilerimizin siperlik ihtiyacını 
gidermek için sorumluluk alıyoruz. 
30.000 sağlık emekçimize siperlik 
üretimi yapıyoruz.

sağlık emekçilerine 
siper oluyoruz

#ŞimdiDayanışmaZamanı
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Atılım Üniversitesi’nde Mühendislik Standartları Semineri 
Gerçekleştirildi

İmalat Sektörünün Dünü, Bugünü, Yarını Semineri Gerçekleşti

Seminer

Seminer

02 Mart 2020 tarihinde Atılım Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi’nde “Mühendislik Standart-
ları (Kalite Yönetim Sistemi ve Mekatronik Stan-
dartları)” semineri gerçekleştirildi.  

Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yönelik ger-
çekleştirilen seminerin sunumu Makina ve Kay-
nak Mühendisi İlker Ergün tarafından yapıldı. 

Seminerde, standart nedir, neden standartlara 
ihtiyaç var, zorunlu ve zorunlu olmayan standart 
tipleri, belgelendirme, akreditasyon, CE işaretle-
me, yönetim sistemi standartları, ulusal meslek 
standartları, mekatronik mesleğinde kullanılabi-
lecek standartlar, standartlar nasıl elde edilebilir, 
tecrübe paylaşımı konuları ele alındı.

Fakültede aynı zamanda Şube teknik görevlileri-
miz Alper Doğan ve Corç Işıldar tarafından, Oda 
ve Şube çalışmaları hakkında öğrencilerin bilgi-
lendirildiği bir de stant açıldı.

Sunumu Candaş Urunga tarafından yapılan 
“İmalat Sektörünün Dünü, Bugünü, Yarını” semi-
neri, 05 Mart 2020 tarihinde MMO Ankara Şube 
Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti.

Geçmişten günümüze imalat sanayisindeki geliş-
meleri, imalat teknolojisindeki değişimi, imalat 
mühendisliğinin günümüzdeki yeri ve önemini 
anlamak amacıyla düzenlenen seminerin açılış 
konuşması Şube Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Uçar 
tarafından yapıldı. Öğrenci üyelerimize yöne-
lik düzenlemiş olduğumuz seminere 30 öğrenci 
üyemizin yanı sıra Şube teknik görevlileri Alper 
Doğan ve Deniz Alp Yılmaz katıldı.

5-6 Mart 2020 tarihlerinde Çankaya, Başkent, 
Hacettepe,  ODTÜ, Bilkent, TOBB, Gazi, Yıldırım 
Beyazıt, TED, THK, Atılım üniversiteleri Endüst-
ri Mühendisliği bölüm başkanları ziyaret edildi.

Kurumsal İlişkiler

Kurumsal İlişkiler

8 Mart

Kurumsal İlişkiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı                   
Ziyaret Edildi

THK Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu’nun Düzenlediği             
2.I SEE Konferansına Katıldık

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanları Ziyaret Edildi

05 Mart 2020 tarihinde Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz Yıldırım başkanlığındaki heyet ta-
rafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Es-
tetiği Dairesi Başkanlığı ziyaret edildi.

Ziyarette, 27. Olağan Genel Kurulumuz sonrası 
görev dağılımını gerçekleştiren yeni dönem Şube 
Yönetim Kurulumuz kendini tanıtarak önümüz-
deki dönem birlikte yapılabilecek çalışmalara 
dair görüş alış-verişinde bulunuldu.

Ziyarete, MMO Ankara Şube Başkanı Yılmaz Yıl-
dırım ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Selami Ak-
tepe’nin yanı sıra Şube Başkan Vekili Mehmet 
Serdar Ulu, Yönetim Kurulu Üyeleri Tülay Yener, 

11 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Yener ve Şube 
teknik görevlisi Mualla Özgür Özkan katıldı. 

Otomotiv sektörü ile ilgili deneyim paylaşımla-
rının konu edildiği etkinlik boyunca açılan stan-
dımızda Oda ve Şube çalışmaları ile ilgili bilgi-
lendirme yapıldı, üye kaydı alındı. Tülay Yener 
tarafından bir konuşmanın yapıldığı konferansta, 
katkı ve desteklerimizden dolayı Yener’e teşek-
kür belgesi takdim edildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamın-
da “Kadınlar Konuşuyor” konulu etkinliğimiz                                    
gerçekleştirildi.

10 Mart 2020 tarihinde, birbirimizi anlama pen-
ceresinden yaklaşımla, Türkiye’de kadın girişimci 
olmak gibi konuların tartışıldığı atölye çalışması, 
Yasemen Çalışkan’ın moderatörlüğünde Suat Se-
zai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşması Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Yılmaz Yıldırım tarafından yapılan etkinliğe, er-

Ziyarete Şubemiz adına Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Tülay Yener ve teknik görevli Mualla Özgür 
Özkan katıldı.

Utku Hatipoğlu, 26. Dönem Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Cemal Gedikoğlu, Şube Müdürü Cenk 
Lişesivdin, Şube Teknik Görevlisi Bulkan Karaço-
ban ve Kent Bakım Onarım Şube Müdürü Musta-
fa Ertok katıldı.

kek ve kadın üyelerimizin yanısıra Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri Tülay Yener ve Elif Canlı ve Şube 
Müdürü Cenk Lişesivdin de katıldı.
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Kurumsal İlişkiler

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Yetkilileri, Şube Yönetim Kurulumuzu 
Ziyaret Etti

Üye Tanışma Etkinliği Gerçekleştirildi

11 Mart 2020 tarihinde Başkent Doğalgaz Dağı-
tım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’den olu-
şan bir heyet, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yıl-
maz Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

MMO Ankara Şube 27. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz Yıldırım,  Başkent Doğalgaz Da-
ğıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bün-
yesinde Ticari Direktör Faruk Coşkun, İç Tesisat 
Müdürü Burak Taşkıner, İç Tesisat ve Endüstriyel 
Tesisler Kontrol Şefi Mustafa Coşkun ile Periyo-
dik Kontol Şefi Tahir Yılmaz Öztürk’den oluşan 
heyet tarafından ziyaret edildi. Şube Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili M. Serdar Ulu, Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri Tülay Yener, Utku Hatipoğlu ve 
Anıl Uçar ile Şube Müdürü Cenk Lişesivdin’in de 
hazır bulunduğu ziyarette, Yılmaz Yıldırım baş-
kanlığındaki yeni yönetim kurulu tebrik edildi, 

Odamıza yeni üye olan meslektaşlarımızla 13 
Mart 2020 tarihinde bir araya geldik.

önümüzdeki dönem yürütülecek çalışmalarda 
başarılar dilendi.

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. ve MMO Ankara Şube arasında, 
Ankaralıların can ve mal güvenliğini esas alan 
protokol çerçevesinde yürütülen çalışmaların 
geliştirilerek devam ettirilmesi, her iki kurumun 
da ortak temennisi oldu.

Üye İlişkileri

Yakın dönemde Odamıza üye olmuş meslektaş-
larımızı Oda, Şube ve Şube çalışmaları hakkında 
bilgilendirildiğimiz, meslek ve meslektaş sorun-
larına dair fikir alışverişinde bulunduğumuz ta-
nışma toplantısına Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Elif Canlı ve Şube teknik görevlileri Deniz Alp 
Yılmaz ile Alper Doğan katıldı. Deniz Alp Yılmaz 
tarafından Oda ve Şube faaliyetleri ile ilgili bir 
sunum gerçekleştirildi.

Tanışma toplantısının ardından sunumu Candan 
Seçkin tarafından yapılan “İş Görüşmeleri - Öz 
Geçmiş Hazırlama - İş Görüşmelerinde İlk İzlenim 
ve Beden Dili Eğitimi” gerçekleştirildi. Özgeçmiş 
hazırlama, tanıtım kartı hazırlama, etkili iş gö-
rüşmesi, iş görüşmelerinde etkili bir ilk izlenim 
yaratma, iş görüşmelerinde beden dilinin etkili 
kullanımı gibi konuların ele alındığı eğitime, yeni 
üyelerimizin yanı sıra Şube Yönetim Kurulu üyesi 
Elif Canlı vr Şube teknik görevlileri Ali Göktaş ile 
Alper Doğan katıldı.

webinar  seminerleri
Siz üyelerimize yönelik düzenlediğimiz 
ücretsiz seminerleri bir süreliğine webinar 
üzerinden düzenleyeceğiz. Size mail ve sms 
yoluyla duyurusunu yaptığımız Webinar 
eğitimlerimizi ayrıca web sitemizden, üye 
portalımızdan, makina mobilden ve sosyal 
medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Webinar

Webinar

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yönetim Sistemi Webinarı Gerçekleştirildi

Salgın Sürecinde Psikolojik Risk Etmenleri ve Başa Çıkma Webinarı 
Gerçekleştirildi

7 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen seminere 
121 kişi katıldı.

8 Nisan 2020 tarihinde, Oda ve Şube çalışanla-
rımıza yönelik gerçekleştirilen webinar söyleşisi, 
Uzman Klinik Psikolog Elif Efsun Tatar tarafından 
yapıldı. 

96 kişinin katıldığı söyleşide; karantina sürecinin 
en büyük zorlukları, karantinada ev halkıyla iliş-
kileri koruyabilmek, stresin artması durumunda 
yapılabilecekler, çocuklu ailelere öneriler, salgın 
sürecinde psikolojik sağlığı koruyabilmek konu-
larında katılımcılar bilgilendirildi. 

Sunumu İlker Ergün tarafından yapılan seminer-
de; metalik malzemelerin kaynak kalite şartları 
ve kaynak öncesinde, sırasında ve sonrasında 
yapılması gereken işlemler ile kontroller ve ISO 
3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için 
Kalite Şartları Standardı uyarınca bilgilendirilme 
yapıldı.

Webinarın sonunda eğitmen İlker Ergün, katılım-
cıların sorularını yanıtladı.

Webinar sonunda Elif Efsun Tatar tarafından ka-
tılımcıların soruları yanıtlandı.
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Webinar

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar

Proje Yönetimi Webinarı Gerçekleştirildi
Fikir Geliştirme Atölyesi - Modül1: TPUD Modeli ve Örnek Olay 

Çalışması Webinarı Gerçekleştirildi

Yalın Altı Sigma Metot ve Araçları Webinarı Gerçekleştirildi

Sonlu Elemanlar Analizinin Mühendislik Süreçlerine Katkısı Webinarı 
Gerçekleştirildi

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satın Alma Webinarı Gerçekleştirildi

CFD; Küçük Boşluklarda ve Dar Kanallarda Akışlar & Sızıntı 
Simülasyonları Webinarı Gerçekleştirildi

Bakım Yönetimine Giriş Webinarı Gerçekleştirildi

Sunumu Sadık Nazik tarafından yapılan webinar, 
9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

176 kişinin katıldığı webinarda, “proje yönetimi 
nedir, proje yöneticisi kimdir ve ne yapar, dünya-
daki proje yönetim yaklaşımları, proje yönetmi 
kariyer yolculuğu” gibi konularda katılımcılar bil-
gilendirildi. Webinarın sonunda eğitmen Sadık 
Nazik, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Sunumu Yasemen ÇALIŞKAN tarafından yapılan 
webinar, 17 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

108 kişinin katıldığı webinarda üyelerimizle bir-
likte TPUD tekniği kullanılarak (teşhis, planlama, 
uygulama, değerlendirme) örnek olay çalışması 
gerçekleştirildi.

Sunumu Kenan Bakkaloğlu tarafından yapılan 
webinar, 13 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

128 kişinin katıldığı webinarda, “Altı Sigma felse-
fesi, temel kavramlar, DMAIC yaklaşımı, araçlar, 
program önerileri, minitab uygulama, örnek pro-
je” gibi konular ele alındı. Webinarın sonunda 
eğitmen Kenan Bakkaloğlu, katılımcıların sorula-
rını yanıtladı.

Sunumu Yasin YARGI tarafından yapılan webinar, 
15 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

158 kişinin katıldığı webinarda, “lineer & non-
lineer sonlu elemanlar analizi nedir?, yapılan 
analizler sonucunda elde edilen sonuçlar nasıl 
kullanılmalıdır, sonlu elemanlar analizinin mü-
hendislikteki önemi nedir?, ülkemizde hangi sek-
törlerde kullanılmaktadır?,ANSYS workbench ile 
uygulama” gibi konular ele alındı.

Sunumu Tayfun Erdem tarafından yapılan webi-
nar, 10 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

154 kişinin katıldığı webinarda, “tedarik zinciri 
nedir, satın almanın firma içinde önemi nedir, 
satın almanın parametreleri nedir, batı ülkelerin-
de ve Türkiye’de satın alma yöntemleri nelerdir, 
satın alma yöneticisinden neler beklenmektedir, 
satın alma yöneticisi bilgileri neleri içermelidir?” 
gibi konular ele alındı. 

Sunumu Sinan SOĞANCI tarafından yapılan we-
binar, 20 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Sunumu Andaç KARA tarafından yapılan “Bakım 
Yönetimine Giriş” webinarı 23 Nisan 2020 tari-
hinde gerçekleştirildi.

168 kişinin katıldığı webinarda, “bakım yönetimi-
nin tarihçesi, bakım tipleri, bakım organizasyo-
nu, bakım stratejisi ve seçimi, bakım verimliliği 
ve performans yönetimi, bakım maliyetleri ve 
envanter yönetimi” gibi konular ele alındı. We-
binarın sonunda Andaç Kara tarafından katılım-
cıların sorularını yanıtlandı ve küçük bir sınav 
yapıldı.

140 kişinin katıldığı webinarda, “CFD simülas-
yonlarında küçük boşluklar ve dar kanalların 
modelleme zorlukları, çok boyutluluk (dimensio-
nality), çok boyutlu geometrilerde analize uygun 
katı modellerin oluşturulması, zaman içerisinde 
değişkenlik gösteren boşluklar (dynamic clea-
rances), çok boyutlu geometrilerde sayısal ağ, 
değişken boşlukların modellenmesinde hareket-
li objeler ve FSI uygulamaları, FlowVision Gap 
Model ile özelleştirilmiş boşluk modelleme yak-
laşımı, FlowVision CFD ile endüstriyel uygulama 
örnekleri” gibi konular ele alındı.
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Webinar

Webinar

Toplantı

Fikir Geliştirme Atölyesi - Modül2: Oscar Modeli ve Örnek Olay 
Çalışması Webinarı Gerçekleştirildi

Türkiye’de Güneş Enerjisi Sektörü ve Kariyer Fırsatları                          
Webinarı Gerçekleştirildi

MMO Ankara Şube Delege Toplantısı Gerçekleştirildi

Sunumu Yasemen ÇALIŞKAN tarafından yapılan 
“Fikir Geliştirme Atölyesi - Modül2: Oscar Mo-
deli Ve Örnek Olay Çalışması” webinarı 24 Nisan 
2020 tarihinde gerçekleştirildi.

131 kişinin katıldığı webinarda, “Oscar öğrenme 
modeli nedir, nasıl uygulanır, örnek olay çalışma-
sı, çözümleme” gibi konular ele alındı. Webina-
rın sonunda eğitmen Yasemen Çalışkan, katılım-
cıların sorularını yanıtladı.

Sunumu Kerem ÇİLLİ tarafından yapılan “Tür-
kiye’de Güneş Enerjisi Sektörü ve Kariyer Fır-
satları” webinarı 27 Nisan 2020 tarihinde                                       
gerçekleştirildi.

146 kişinin katıldığı webinarda, enerji kaynakları, 
ülkemizde güneş enerjisi, güneş enerjisi kullanı-
mının geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Webi-
narın sonunda eğitmen Kerem Çilli, katılımcıların 
sorularını yanıtladı.

MMO Ankara Şube Delege Toplantısı, 26 Nisan 
2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.

Yaşanan Salgın süreci ve önümüzdeki döneme 
ilişkin yürütülen Şube çalışmaları üzerine  karşı-
lıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıya 66 
delege katıldı.

Siz değerli üyelerimize yönelik düzenlediğimiz ücretsiz seminerleri talep ve 
önerileriniz doğrultusunda webinar olarak düzenlemeye devam ediyoruz. 
Webinar eğitimlerimizi web sitemizden, üye portalımızdan, Makina Mobil’den 
ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
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MAKİNA 
MÜHENDİSLERİ 

ODASI 
ŞUBELERİNDEN 

ORTAK AÇIKLAMA

TMMOB Kanunu’nu 
Değiştirme Girişimi,                    

Kamu-Toplum 
Yararına 

Yok Etmeye, 
Demokratik 

Yollarla Yönetime 
Gelemedikleri 

Odalarımızı 
İşlevsizleştirmeye, 

Mesleki 
Denetimleri Yok 

Etmeye, Odaların 
Üyeleriyle 

İlişkisini Kesmeye 
ve Toplumsal 
Muhalefetin 
Tasfiyesine 
Yöneliktir

MMO’nun örgütlü 
üye gücüne dayalı 
mücadeleci yapısı 

ve gelenekleri, 
TMMOB çatısı 

altında her 
zaman sürecektir. 

Demokratik 
mevzilerimizi 

korumak, 
özelleştirilen, 

serbestleştirilen 
tüm kamusal 

hizmetlerin kamu 
eliyle toplum 

çıkarlarını gözeten 
bir anlayışla 
verilmesini 
sağlamak,                   

Oda-TMMOB 
çizgisini sürdürerek 
geleceğe taşımak 

için kararlılıkla 
mücadele etmede 
MMO örgütümüz 

tam bir görüş birliği 
içindedir.

Kamuoyunca bilindiği üzere iktidar yıllardır gündeminde olan, Anayasa’nın 
kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki 135. maddesine dayalı 6235 sayılı 
TMMOB Kanunu’nu değiştirme girişimini tekrar gündemine almıştır.

Özellikle 2007 yılından bu yana süregelen iktidarın kurgu ve girişimleri 
ile şimdi edindiğimiz ön bilgilerden hareketle, bu girişimin üç ana ekseni 
bulunduğunu söyleyebiliriz.

Birincisi: Üye çoğunluğunun özgür iradesine dayalı seçim sistemini 
değiştirerek, demokratik yollarla yönetime gelemedikleri Odalarımızda 
yönetim işleyişimizi kaosa sürüklemektir.

İkincisi: Otoriter idari ve mali denetim yoluyla yönetici ve çalışanlarımızı 
cezalandırmaya kadar varacak şekilde Odalarımızı baskı altına almak, mali 
olarak güçten düşürmek ve işlevsizleştirmektir.

Üçüncüsü: Odalarımıza kayıtlı meslek mensuplarının toplumsal yaşamın her 
alanına yönelik projeleri üzerindeki kamusal mesleki denetimi tamamen 
kaldırarak kuralsızlığı egemen kılmak ve Odalar ile üyelerinin ilişkilerini 
kesmektir. 

Böylelikle iktidar, benimsediği neoliberal politikalar gereği düşman bellediği, 
kamu-toplum yararı kavram ve uygulamaları ile Anayasa’nın 135. Maddesine 
dayalı kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu, kamu tüzelkişiliğimizi 
dönüştürerek yok etmek istemektedir.

Bu girişim, toplumsal yaşamın her alanıyla doğrudan bağlantılı mühendislik, 
mimarlık, şehir planlama hizmetlerini bir bütün olarak piyasa güdümüne 
sokarak değersizleştirme, kuralsızlaştırma ve tasfiyeye yöneliktir.

Bu çaba ile sömürü ve rant imparatorluğunun sınırsız ve kuralsız tam 
hakimiyetini kurma çabaları arasında doğrudan bağlantılar bulunmaktadır.

Bu çaba ile bilimin özgürce serpilip geliştiği laikliğin, demokrasinin ve 
cumhuriyetin iktisadi ve sosyal kazanımlarının yok edilmesi arasında 
doğrudan bağlantılar bulunmaktadır.

İşte bu nedenler bütünü itibarıyla özerk ve demokratik işleyişe sahip 
Odalarımız, üst birliğimiz TMMOB, diğer demokratik kitle örgütleri ve bütün 
toplum üzerinde otoriter vesayet oluşturmaya çalışan iktidarın bu girişimine 
herkesi karşı çıkmaya çağırıyoruz.

Belirtmek isteriz ki, iktidarın mevzuatımızı değiştirme girişimleri 
bizleri ülkemizden, halkımızdan, bilimden yana, sömürü ve rant karşıtı 

mücadelemizden alıkoyamaz. Yaptığımız hizmetlerin kamusal niteliğinin 
sermaye-rant-yandaş güçleri lehine tasfiyesine, mesleklerimiz ve 
örgütlerimize yönelik etkisizleştirme, itibarsızlaştırma çabalarına karşı 
duruşumuz, 1970’lerden günümüze uzanan mücadeleci geleneğimiz 
doğrultusunda sürecektir.

TMMOB’nin en büyük Odalarından biri olan Makina Mühendisleri Odası 
(MMO), sanayisizleşmenin, tarımdaki gerilemenin; demokrasinin, laikliğin, 
hukukun tasfiyesi ile paralel olarak gelişen otoriter/diktacı vesayet oluşturma 
girişimine karşı; kamucu, kalkınmacı, eşitlikçi, özgürlükçü, bilimden, halktan 
yana belirlenimlerle onurlu bir şekilde direnmeye devam edecektir.

MMO’nun örgütlü üye gücüne dayalı mücadeleci yapısı ve gelenekleri, 
TMMOB çatısı altında her zaman sürecektir. Demokratik mevzilerimizi 
korumak, özelleştirilen, serbestleştirilen tüm kamusal hizmetlerin kamu 
eliyle toplum çıkarlarını gözeten bir anlayışla verilmesini sağlamak, Oda-
TMMOB çizgisini sürdürerek geleceğe taşımak için kararlılıkla mücadele 
etmede MMO örgütümüz tam bir görüş birliği içindedir.

Tek tip örgüt ve toplum olmayacak, örgütlü toplum savunusunu kararlılıkla 
sürdüreceğiz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi
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Tüm yurttaşların salgın dönemini en az sorunla 
aşabilmeleri ve yaşamlarını zorunlu olarak evde 
geçirmelerine imkân verecek destekler kamu 
tarafından sağlanmalı gerekli kararlar bir an önce 
alınmalı ve uygulanmalıdır.

Tüm sağlık kuruluşlarının ekipman, araç, gereç ve 
sağlık personelinin koruyucu donanım vb. ihtiyaçları 
ivedilikle karşılanmalıdır.

Özel hastanelere el konulmalı ve kamu sağlık 
zincirine eklenmelidir. Çok acil olarak yeni hasta 
bakım, takip, müdahale mekânları tesis edilmelidir.

Bütün dünyayı saran corona virüs salgınının her geçe 
gün yayıldığı ve daha fazla yurttaşımızın hayatına 
mal olduğu bilinmektedir. Bu nedenle aşağıdaki 
taleplerimizi ivedilikle yerine getirilmek üzere siyasi 
iktidara ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

İktidar Anayasal yükümlülüğünü yerine getirmeli

Öncelikle belirtmek isteriz, devleti ve ülkeyi 
yönetmek üzere iktidar olanlar, Anayasa’nın başlangıç 
maddesinde yurttaşlara tanınan “medeniyet ve hukuk 
düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme hakkının” 
adil bir şekilde kullanılabileceği şartları yaratmakla 
yükümlüdür.

“Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı” raflarda 
unutulmamalı

Siyasi otorite, yurttaşların yaşam hakkını tehdit eden 
salgınlara karşı, geçen yıl hazırlanan “Pandemik 
İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı” ve bu planın 
uygulanmasıyla ilgili olarak; 13.04.2019 tarihinde 
yayımlanan 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesinde belirtilen hususları yerine getirmemiştir. 
Kendi hazırlamış olduğu düzenlemeleri uygulamayan 

Yunus YENER
MMO Yönetim Kurulu Başkanı

siyasi otorite uzmanların, akademisyenlerin, meslek 
örgütlerinin salgınla ilgili önerilerine uzunca süre 
kayıtsız kalmış, önerilen önlemlerin bir bölümünü 
hiç dikkate almamış, uygulamak zorunda kalınan 
önlemleri ise eksik, isteksiz ve gecikmeli olarak 
duyurmuştur. Halen yürürlükte olan bu Plan raflarda 
unutulmamalı, önerilen çalışmalar daha fazla 
gecikmeden eksiksiz olarak uygulanmalıdır.

Bilim Kurulu önerileri kamuoyuna açıklanmalı

Kamuoyuna yansıdığı üzere Sağlık Bakanlığı ve Bilim 
Kurulu’nun çok sayıda önlem önerisi, siyasi otorite 
tarafından uygulanmamıştır. Oysa gecikmelerin 
doğurduğu olumsuz sonuçların toplumsal maliyeti 
giderek artmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Bilim 
Kurulu’nu, siyasi otoriteye ilettiği tüm önerileri 
kamuoyuna eksiksiz açıklamaya çağırıyoruz.

İlgili meslek kuruluşlarını kapsayan Salgınla Ulusal 
Mücadele Kurulu oluşturulmalı

Ülke çapında bugünden sonra yapılması gereken 
çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde 
bulunmak ve Bilim Kurulu ile eşgüdümlü olarak 
çalışmak üzere; bünyesinde ilgili merkezi ve yerel 
yönetim kuruluşları, ilgili akademisyenler, sağlık, 
emek ve meslek örgütlerinin temsil edildiği bir 
Salgınla Ulusal Mücadele Kurulu oluşturulmalı; 
iller düzeyinde oluşturulan Koordinasyon Kurulu 
çalışmalarında sağlık, emek ve meslek örgütlerinin 
mutlaka yer alması sağlanmalıdır.

SİYASİ İKTİDARI VE TÜM KAMU YÖNETİMİNİ ANAYASAL VE 
YASAL GÖREVLERİNİ EKSİKSİZ OLARAK YERİNE GETİRMEYE 

ÇAĞIRIYORUZ!

Çalışma Düzeni ve Toplumsal Yaşamla İlgili 
Olarak Çok Daha Önceden Uygulamaya 

Geçmesi Gereken Kamusal Önlemler Daha Fazla 
Gecikmeden Derhal Yürürlüğe Konulmalıdır.

Veriler kapsamlı bir şekilde ve şeffaflıkla açıklanmalı

Tüm çalışmalarda temel kural şeffaflık olmalı, her 
türlü bilgi erişime açık hale getirilmelidir. Günler 
sonra Bakanlık web sitesine konulan bilgiler yetersiz 
ve tartışmalıdır. Birçok ülkede olduğu gibi Bakanlık 
web sitesinde; anlık, günlük ve toplu olarak iller ve 
kurumlar bazında başvuran, test yapılan, virüs tanısı 
konulan, tanı konulamayıp gözlem altına alınan, 
virüs olmadığı karar verilen, tedavisi süren, taburcu 
edilen ve yaşamını yitiren hasta sayıları tam olarak 
açıklanmalıdır.

Yurttaşların hakları ve desteklenmesiyle ilgili 
önerilerimiz

Emekçilere, “Size ücretli izin veremeyiz, çünkü 
önceliğimiz üretimdir. Dur-durak yok, canınız pahasına 
da olsa çalışmaya devam etmek, zorundasınız” 
denilmektedir.

Biz de diyoruz ki:

• Emekçiler Anayasal sosyal haklarını talep 
etmektedir. Emekçiler sırtlarındaki borç 
kamburunu daha da artıracak kredilere ve 
toplanan paraların nasıl kullanılacağı açık 
olmayan zoraki bağış kampanyalarına değil, 
kamu kaynaklarından karşılıksız sağlanacak 
kamusal maddi desteklere ihtiyaç duymaktadır.

• İşsizlik Sigortası Fonundaki 131,5 milyar TL işsizler 
ve tüm emekçiler için kullanılmalıdır. Ayrıca 
2020 Yatırım Programında yer alan ve zorunlu 
olmayan kalemler için ayrılan ödenekler, sosyal 
amaçlı harcamalara/desteklere kaynak yaratmak 
için değerlendirilmelidir.

• En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine 
çıkarılmalıdır.

• Corona salgını mücbir sebep olduğu için kâr, 
yolcu, kazanç garantili ve sermayeye kaynak 
aktarım amaçlı bütün Kamu-Özel İşbirliği 
projeleri askıya alınmalı ve bütün ödemeler 
durdurulmalıdır.

• Nüfusun büyük bölümünün evlerinde kaldığı 
zamanlarda dahi işe gidenler; yani zorunlu/
yaşamsal ürün ve hizmet üreten işyerleri ve iş 
kollarında (sağlık, gıda, lojistik, doğal gaz, su, 
enerji, güvenlik vb.) çalışanlar için güvenli ulaşım, 
hijyenik çalışma, dinlenme, sağlıklı gıda koşulları 
sağlanmalı, bu kesimin evde kalan ailelerinin 
yaşamlarını olağan şekilde sürdürebilmesine 
yönelik önlemler alınmalıdır.

Sağlık alanıyla ilgili önerilerimiz
• Sağlık kuruluşlarının birçoğunda mevcut yataklı 

servislerin corona servislerine dönüştürüldüğü, 

tesislerin çok yoğun ve dolmak üzere olduğu ve 
her an yeni teşhis ve tedavi ünitelerine ihtiyaç 
duyulacağı bilinmektedir. Bu nedenle bütün 
sağlık kuruluşlarının mevcut corona servisleri, 
acil servisleri ve yoğun bakım ünitelerindeki 
ekipman envanteri acil olarak güncellenmeli ve 
eksiklikler belirlenmelidir.

• Salgının yaygınlaşması nedeniyle mevcut 
corona servisleri, acil servisleri ve yoğun bakım 
ünitelerinin sayıları ile kurulması gereken yeni 
tesis ve birimlerin ihtiyaçları (fiziki mekân ve 
altyapı, ekipman ve gereç, personel vb.) gerçekçi 
olarak saptanmalıdır.

• Başta yoğun bakım yatağı, suni solunum cihazı 
vb. olmak üzere ihtiyaç duyulan ekipman, araç ve 
gereç ile kişisel koruyucu donanımın nereden, ne 
zaman, nasıl temin edileceği planlanarak gerekli 
siparişler hızla verilmeli ve takip edilmelidir. Çok 
önceden yapılmış olması gereken bu çalışmaların 
güncel durumu hakkında kamuoyuna bilgi 
verilmelidir.

• Yerli üretim potansiyelinin en etkin ve verimli 
şekilde kullanılması için çalışmalar salt birkaç kişi 
ve kuruluşun inisiyatifine bırakılmamalı, bu konu 
bünyesinde sağlık meslek örgütlerinin, TMMOB, 
Odamız ve ilgili Odaların da temsil edildiği 
kurumsal ve kamusal yapılarda ele alınmalıdır.

• Mevcut sağlık tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni 
sağlık tesislerinin planlama ve gerçekleştirme 
çalışmalarında mühendis ve mimarların ve onların 
üyesi olduğu Odaların ve TMMOB’nin mesleki ve 
teknik bilgi birikiminden yararlanılmalıdır.

• Corona servislerinde görevlendirilen tüm sağlık 
personeline eksiksiz kişisel koruyucu donanım 
verilmeli, bu servislerde görevlendirilen diğer 
branşlardaki sağlık personeline de uygun hizmet 
içi eğitim verilmelidir.

• Sağlık kuruluşlarının ilave personel ihtiyacının 
ne zaman, nasıl karşılanacağı netleştirilmeli, 
işe yeni başlayacakların hizmet içi eğitimleri 
planlanmalıdır. Dünya görüşleri ve etnik 
kökenlerinden ötürü işlerine son verilen 
sağlıkçılardan haklarında kesinleşmiş hüküm 
olmayanlar göreve derhal iade edilerek deneyimli, 
liyakatlı elemanların sayısı artırılmalıdır.

• Mevcut sağlık tesislerine ek olarak, salgına karşı 
ek yatak kapasitesi yaratabilmek için mevcut 
yerleşkelerde uygun olanlarda sahra hastaneleri 
kurulmalı, büyük açık alanların yanı sıra kamu 
misafirhaneleri, öğrenci yurtları, oteller, kapalı 
fuar alanları, spor salonları gibi mekânların da 
hasta tedavisi için kullanılmasına yönelik gerekli 
hazırlıklar hızla sonuçlandırılmalıdır.

• Sistemin etkin işleyişi için özel hastanelere el 
konulmalı ve kamu sağlık zincirine eklenmelidir. 
Sağlık hizmetleri her düzeyde ücretsiz olmalıdır.
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Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi 
amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
tarafından alınan bir Karar ile 2003 yılından bu 
yana her yıl farklı bir temanın öne çıkarıldığı 28 
Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, 2015 
yılından bu yana Türkiye’de anılmaktadır.

Odamız çok daha önceki yıllardan beri işçi 
sağlığı ve iş güvenliği üzerine yürüttüğü 
mesleki eğitim, belgelendirme, periyodik 
kontrol, sempozyum-kongre, panel, söyleşi, 
seminer, rapor vb. çalışmalar yanı sıra her yıl 
27/28 Nisan’da ve Mayıs aylarının başlarındaki 
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftaları dolayısıyla 
yaptığı uyarıcı açıklamalarla konuyu gündeme 
taşıyarak kamusal sorumluluğunu yerine 
getirmektedir.

Bilindiği üzere yaşam ve sağlıklı yaşam hakkı, 

Yunus YENER
MMO Yönetim Kurulu Başkanı

vazgeçilmez temel insan haklarının en başında 
gelmektedir. Gerek bu nedenle gerekse 
toplumların büyük çoğunluğunu işçilerin, 
emekçilerin oluşturması ve en güncel sorun 
olan Covid-19 Pandemi/Salgın süreci dolayısıyla 
işçi sağlığı- güvenliği ve çalışma yaşamının acil 
sorunları, bu yılki 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve 
Güvenliği Günü’nün başlıca konusudur. 

2019 yılı sonundan itibaren bütün dünyayı 
etkileyen Covid-19 Pandemi süreci, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği kavram ve uygulamalarının 
önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Corona 
Virüsün “sınıf-ırk vb. ayrımı olmaksızın herkesi 
etkilediği” iddia edilse de, önlem alınmadan 
(zorunlu ve acil işler dışındaki) üretim ve 
hizmetlerin Covid-19’un etkilerinin de eklendiği 
ağır koşullarda devam etmesi, tüm çalışanların 
salgınla daha çok karşı karşıya bırakıldığını ve 
sistemin acımasız sınıfsal ayrımcılığını bir kez 
daha göstermiştir.

Pandemi, emperyalist-kapitalist dünyanın 
“küreselleşme”sinin ve neoliberal “yeni 
dünya düzeni”nin işçilerin/emekçilerin düzeni 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 
POLİTİKALARI VE ÇALIŞMA 
YAŞAMI SOSYAL DEVLET 

İLKELERİ GEREĞİNCE YENİDEN 
DÜZENLENMELİDİR

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve 
Güvenliği Günü dolayısıyla:

Covid-19 Pandemi Süreci de 
Göstermiştir ki, İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Politikaları ve Çalışma 

Yaşamı Sosyal Devlet İlkeleri 
Gereğince Yeniden Düzenlenmelidir

olmadığını, sosyal devletten vazgeçmenin 
işçiler, emekçiler, kendi emeği ile geçinenler 
için yıkım oluşturduğunu bir kez daha gözler 
önüne serdi. Özellikle kısmi süreli işçiler, geçici 
işçiler, kadın, çocuk, göçmen işçiler, ev işlerinde 
çalışanlar için sosyal koruma sistemlerindeki 
eksikliği ve acımasız çalışma koşullarını daha 
da görünür kıldı. Ayrıca işsizler ordusuna yeni 
milyonlar katıldı.

Pandemi, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin 
yıllardır söylediğimiz yaklaşımın doğruluğunu 
bir kez daha ortaya koydu: İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği, işyerleri ile ve 6331 sayılı İş Sağlığı 
Güvenliği Yasası’nın kapsamı ile sınırlı değildir. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği; insanca çalışma hakkı, 
tam zamanlı, kadrolu iş güvencesi hakkı, sosyal 
güvenlik hakkı, örgütlenme hakkı,  insanca 
yaşanacak ücret hakkı başta olmak üzere temel 
sosyal haklardan ayrı tutulamaz.

İşsizlik Fonu kaynaklarının ve bütçedeki diğer 
kaynakların pandemiden önce sermayeye 
kaynak olarak aktarılması uygulaması şimdi de 
sürmektedir. Milyonlarca işsiz bu kaynaktan 
yararlanamamakta; belirli ön koşullara tabi 
emekçilerinse, zaten çok yetersiz olan asgari 
ücretin de altında olan 1.177/günlük 39 TL ile 
yaşamını sürdürmesi istenmektedir.

Yukarıda kısaca belirttiğimiz gerçeklerden 
hareketle yapılması gereken acil düzenlemeler 
şunlardır:

Kapitalizmin 40 yılı aşan neoliberal döneminde 
tasfiye edilen sosyal devlet ilkesi hatırlanmalı, 
sosyal devletin gerektirdiği politikalara 
dönülmelidir.
Pandemi çalışanların sağlık hakkının yok 
sayıldığını ispat etmiştir. Yaşam hakkı, sağlıklı 
yaşam hakkı, sağlıklı koşullarda çalışma, nitelikli 
ve ücretsiz sağlık hizmetine ulaşabilmenin 
öncelikli insan haklarından olduğu hatırlanmalı, 
düzenleme ve uygulamalar bu gereklilikler 
üzerinden yeniden kurgulanmalıdır.
İş güvencesi ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
birbirini tamamladığı gerçeğinden hareketle, 
tüm çalışanlar insana yakışır norm ve standartta 
bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır.
Zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işler 
durdurulmalıdır.

Çalışılan işyerlerinde pandemiye ilişkin olarak 
göstermelik önlemler yerine, bulaşmayı 
gerçekten ortadan kaldırılacak önlemler 
alınmalı, COVİD-19 tespit edilen işyerlerinde 
faaliyetler durdurulmalıdır.
COVİD-19 vakaları, başka bir değerlendirmeye 
gerek duymaksızın iş kazası olarak kabul 
edilmelidir, sağlık çalışanları için meslek 
hastalığı olarak değerlendirilmelidir.  
Ülkemizde meslek hastalıkları tespit 
edilmemektedir, meslek hastalığı tespit süreci, 
tüm vakaların tespitine olanak sağlayacak 
şekilde yeniden düzenlenmelidir.
6331 sayılı İş Sağlığı Kanunu’nda var olan 
“çalışmaktan kaçınma hakkı” talepleri hemen 
kabul edilmeli,  bunun yanında işyeri koşulları 
uygun hale getirilmelidir.
Günlük 39 TL’lik ödeme ile işsizliğin ve ücretsiz 
iznin bir farkı yoktur, işten çıkarma ve ücretsiz 
izin yasaklanmalıdır.
Durdurulan işlerde çalışanlara herhangi bir 
ücret maddi kaybına yol açmaksızın İşsizlik 
Fonu’ndan ödeme yapılmalıdır.
İşsizlik Fonu ödemelerindeki ön koşullar 
pandemi sürecinde uygulanmamalıdır.
Pandemi döneminde Fon’dan yapılan 
ödemeler, ileride de işsiz kalınması durumunda 
“mahsuplaşma”  gerekçesi olmaktan 
çıkarılmalıdır.
Kayıtdışı çalışmakta iken işini kaybeden 
işçilere en az asgari ücret düzeyinde destek 
sağlanmalıdır.
Köprü, tünel, otoyol, havaalanı, şehir hastanesi 
vb. yerler için verilmiş olan yolcu, araç, hasta 
garanti ödemeleri durdurulmalı, bu kaynaklar, 
işsiz kalanlar ve işyerlerini kapatmak zorunda 
kalanlara destek olarak verilmelidir.
Sigortasız ve sendikasız çalıştırma yasaklanmalı, 
sendikalaşmanın önündeki engeller 
kaldırılmalıdır.
Çalışanların sosyal ve ekonomik koşulları 
iyileştirilmelidir.
Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır.
Özel hastaneler kamulaştırılmalıdır.
Ülkemizde her yıl en az 1.500 emekçi iş 
kazalarında, ILO kabulleri çerçevesinde en 
az 10.000 emekçi de meslek hastalıklarında 
hayatını kaybetmektedir. İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği sistemi ile çalışma yaşamı; sendikalar, 
meslek örgütleri ve ilgili bilim çevrelerinin 
katkısı ile yeniden düzenlenmelidir.
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Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

24 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
518 Sıra Numaralı “Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği” ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından 
ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan 
etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesinin 
Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye 
dayanılarak mücbir sebep hükümlerinden 
faydalandırılması sağlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile belirlenen mükellefler için  
vergi ödevlerinin ertelendiği görülmektedir. 
Bu konuda yapılan açıklamalar doğrultusunda 
ise sosyal güvenlik kurumuna yönelik 
yükümlülüklerin ertelemesi, finansal sıkıntıların 
giderilmesi konusunda kamu bankaları aracılığı 
ile finansal erişimin kredilendirilerek de olsa 
kolaylaştırılması sağlanmaktadır.

Mücbir sebep halinin belirli sektörler ve 
mükellefiyet türüne bağlı olarak ilan edilmesi 
temel olarak sakıncalıdır. Pandemi süreci 
sektörel ayrımcılık gözetmeksizin toplumun tüm 
kesimlerini etkileyen mücbir halin kendisidir. 

Yaşamakta olduğumuz süreçte mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerinin 

tamamı  Koronavirüs (COVID-19) salgınından 
etkilenmektedir. 

Ancak, TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik 
ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi 
Yönetmeliği doğrultusunda Odalarımızdan belge 
alan firmalar ve sadece mühendis ve mimarlar 
tarafından sağlanması kanun hükmüne 
bağlanmış olan iş ve hizmetleri sunan firmalar 
Kurumlar Vergisi mükellefi olmaları nedeni ile 
söz konusu tebliğ kapsamı dışında bırakılmıştır.  
Bununla birlikte Gelir Vergisi Mükellefi olarak  
mühendislik, mimarlık hizmeti sunan firmalar 
mücbir kapsamında değerlendirilmektedir.  
Kurumlar Vergisi mükellefi olan hiçbir mühendislik 
proje ve müşavirlik  firması  Tebliğ uyarınca  
mücbir kapsamında değerlendirilmemektedir.  
İlgili tebliğin kapsamı dışında bırakılan sektörlerin  
tamamı için  aynı sektörde faaliyet gösteren 
gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri 
açısından bir ayrımcılık oluşturulmuştur..  Bu 
durum Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu 
gibi yaşamakta olduğumuz sürecin gerçekleri ile 
de bağdaşmamaktadır.

Kaldı ki TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik 
ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi 

Kurumlar vergisi mükellefi mühendis, mimar ve şehir plancılarının 518 
Sıra Numaralı “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” kapsamına dahil edilerek 

mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması ve sorunlarının çözümü için 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 17 Nisan 2020 

tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Yönetmeliği doğrultusunda Odalarımızdan 
belge alan firmalar ve sadece mühendis 
ve mimarlar tarafından sağlanması kanun 
hükmüne bağlanmış olan iş ve hizmetleri sunan 
firmalar; açıklanan 16 sektör içinde yer alan tüm 
sektörlere hizmet vermektedir. Hizmet sunulan 
sektörler bu kapsamda değerlendirilirken 
sektörde Kurumlar vergisine tabi firmalarımızın 
değerlendirilmemesi sorun yaratmaktadır.

Bu kapsamdaki üyelerimiz, ciddi sorunlar ile karşı 
karşıya kalmalarına rağmen 518 Sıra Numaralı 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda 
yaptıkları başvurular da reddedilmiştir.

Bu hususta Birliğimizce Maliye Bakanlığı 
nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, 

konunun olumlu bir şekilde sonuçlandırılarak; 
TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve 
Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi 
Yönetmeliği ve Odalarımızın ilgili yönetmelikleri 
doğrultusunda Odalarımızdan tescil belge almış 
olan firmalar ve sadece mühendis ve mimarlar 
tarafından sağlanması kanun hükmüne 
bağlanmış olan firmalar mükellefiyetlerinin 
türüne bağıl olmaksızın acilen tebliğ kapsamına 
dahil edilmesi ve yaşadıkları mağduriyetin 
giderilmesi istenmiştir. 

Bu vesileyle TMMOB olarak bir kez daha 
Koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısı ile 
hayatını kaybeden yurttaşlarımız için başsağlığı, 
tedavi görmekte olanların da bir an önce 
sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. 

Dünya ve ülkemiz koronavirüs salgınına karşı 
korunma ve mücadeleye odaklanmışken, virüs 
salgını gerekçesiyle ziyaretçi girişine kapatılan 
Salda Gölü’ne 13 Nisan günü itibariyle iş 
makinaları sokularak millet bahçesi projesi 
yapımı için çalışmalar başlatılmıştır. 

Koronavirüs salgınını fırsata çevirenler, gözlerini 
rant ve kar hırsı bürüyenler Salda Gölü’nü yok 
olmanın eşiğine sürüklemektedir.

Gölün mutlak korunması gereken alanına giren 
iş makinaları beyaz kumulları kazmış ve başka 
bölgelere taşımıştır. Kazılan ve taşınan beyaz 
kumullar, ayak dahi basılmadan korunması 
gerekecek, dünyada sadece birkaç yerde örneği 
bulunan nadir özelliklere sahip oluşumlardır. 
İş makinaları ile yapılan çalışma Salda Gölü’ne 
yönelik bir saldırıdır. Ortaya çıkan görüntüler 
herkesin vicdanlarını sızlatmaktadır.

SALDA GÖLÜ’NDE BAŞLATILAN ÇALIŞMA ACİLEN DURDURULMALIDIR!

Salda Gölü, jeolojik oluşumu ve canlılarla 
etkileşimi itibari ile dünyada örneği oldukça 
az bulunan ülkemizin en özel ve önemli 
alanlarından birisidir. 

Korunması gereken göl millet bahçesi projesi 
adı altında yapılaşmaya açılmış ve projenin 
uygulanması durumunda yok olmanın eşiğine 
getirilmiştir.

TMMOB ve yöre halkı proje ve ilgili plan 
değişikliği hakkında dava açmış ve yargı süreci 
devam etmektedir. TMMOB ayrıca Salda Gölü 
Raporu hazırlıklarını sürdürmektedir. Rapor 
tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacak ve 
davanın muhatabı mahkemeye sunulacaktır.

Salda Gölü, çevresiyle bir bütün halindedir ve 
çevresindeki etkileşim alanıyla birlikte mutlaka 
korunması gerekmektedir.  

Koronavirüs salgınını fırsata çevrilerek Salda 
Gölü’nde iş makinaları ile başlatılan çalışma 
acilen durdurulmalıdır.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Eğitim

0532 509 59 36

Güneş Kişisel 
Gelişim Kursu

(312) 417 22 66

Amerikan Kültür Derneği
Dil Kursları

(312) 489 20 07

(312) 418 71 61

anlaşmalı firmalar

(312) 212 91 28

(312) 220 02 72

Mart - Nisan 2020 tarihlerinde aramıza yeni katılan üyelerimize  
“Hoş Geldiniz” diyoruz...

SİCİL NO ADI SOYADI
123796 BATUHAN ÇETİNKURT
123797 CEM ERGÜN
123859 HALUK KONYA
123860 EFE AKIN
123861 BÜŞRA ÇOLAK
123862 MERT İNAN
123863 BARBAROS ÇETİNTAŞ
123864 VOLKAN URAL
123865 SEVDA NUH AKBABAÖZ
123866 ŞEYDANUR AKGÜN
123867 MUHAMMET FURKAN KIZILKAYA
123962 MERT GÜNGÖR
123963 BUĞRAHAN KÖSE

SİCİL NO ADI SOYADI
123964 MEHMET GÖRKEM EFE
123965 MELİKE TOSUN
123966 FURKAN BAL
123999 AHMET YILDIRIM
124003 ALİ YALIN EŞER
124004 ÖMER ŞİBİL
124016 İDRİS ORDU
124031 İBRAHİM BERKER DEMİR
124036 MİM GÖRKEM KOCADAĞ
124040 AHMET MÜCAHİT CEYLAN
124048 FURKAN KAAN KÜÇÜKPAZARLI
124049 MUHAMMET FURKAN ÜNGÖR

Ali Rıza FALCIOĞLU
04 Aralık 1968 - 14 Nisan 2020

Şubemiz Basın-Yayın biriminde yıllardır özveriyle çalışan, Bültenimizin ve 
diğer yayınlarımızın hazırlanmasında büyük emeği olan, değerli çalışma 

arkadaşımız Ali Rıza Falcıoğlu’nu ne yazık ki kaybettik. 
Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun...

ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ ALİ RIZA FALCIOĞLU’NU YİTİRDİK...

0506 543 25 65

Uzman Klinik 
Psikolog 

Elif Efsun Tatar

 HAREKET

Kültür-Eğlence

(312) 222 80 22 (312) 446 17 27

Otel ve Turizm

(312) 441 56 00
(312) 418 05 33

(312) 418 66 80

(312) 417 85 85 - 418 03 03

Sağlık

(312) 287 56 70

(312) 418 61 86

Klima

(312) 472 75 70

Otomotiv

(312) 278 76 74

http://aringunes.com/
http://www.amerikancakultur.com/index.php
https://www.yontem.com.tr/
https://www.berlitz-ankara.com/
https://www.akademiny.com/akademinyyabancidil/
https://www.instagram.com/uzm.psk.efsuntatar/?hl=tr
http://www.wonders.com.tr/
http://ankarasehirkulubu.com/
http://www.buyukhanliparkhotel.com/index/index.php?lang=tr
http://www.siyavotel.com/
http://www.moroptik.com.tr/
https://ozkayatipmerkezi.com/
https://sedadenizkalkan.com/
http://ankadent.com/
https://www.daikin.com.tr/Klimalar
http://www.ciniciotomotiv.com.tr/


ürkiye’deki ve yurt dışındaki 
birçok büyük ölçekli, prestijli 
proje için fan üreten, yüzde yüz 

yerli yatırımcı Aironn Havalandırma 
ve Klima Sistemleri’nin, Kocaeli’nin 
Kartepe ilçesinde bulunan fabrikasında 
geliştirdiği Fan Performans Test 
Laboratuvarı, AMCA tarafından 
akredite edildi.

AMCA (Uluslararası Hava Hareketi 
ve Kontrol Birliği)’nın Teknik 
Koordinatörü Nazme Mohsina’nın yanı 
sıra Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, 
Sırbistan, İran, ABD ve Türkiye’nin 
çeşitli illerinden temsilcilerin de 
bulunduğu, 350 kişi katılımlı bir 
lansman toplantısında Aironn Fan Test 
Laboratuvarı sektöre takdim edildi.

18 Eylül 2019 tarihinde Sheraton Grand 
Ataşehir Otel’de, yaklaşık 350 kişinin 
katılımı ile gerçekleşen etkinliğin açılış 
konuşmasında şirket yetkililerinden 
Uğur Akgül, “Üretimimizin yüzde 70’ini 

yurtdışına ihraç eden, yüzde 100 yerli 
bir mühendislik firmayız. Bir üniversite-
sanayi işbirliği projesi çerçevesinde 
kurguladığımız fan performans test 
düzeneği, bu konfigürasyonda, 
ülkemizde ve bölge coğrafyamızdaki 
yegane test düzeneğidir. Bu bizim ve 
ülkemiz için onur verici bir başarıdır. 
Bu test düzeneği sayesinde mevcut olan 
pazarlarımızı daha da genişleteceğiz. Bu 
test düzeneği; cihazlarınız konusunda 
iddia ettiğinizle gerçek arasındaki 
doğrulamayı, uluslararası geçerliliği 
tartışılamaz bir güvence ile onaylıyor. 
Bu test düzeneği ile isteyen tüm 
firmalara da uluslararası bir doğrulama 
güvencesi hizmeti verebileceğiz. Şimdi, 
rekabet daha adil şartlarda ve daha 
objektif kriterlerle kıyaslanabilir olmaya 
başlayacak’’ şeklinde konuştu.

Aironn Fan Test Laboratuvarı, 
Uluslararası Otorite AMCA 
Tarafından Akredite Edildi
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