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HALK İRADESİNİN YOK SAYILMASINI PROTESTO EDİYORUZ
Odamız adına İzmir Şube yürütücülüğünde bu yıl on
dördüncüsü düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı, 17-20 Nisan
2019 tarihlerinde İzmir’de MMO Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi’nde yapıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla da işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerçeklikleri kamuoyunun
bilgisine sunduk; iş kazaları ve iş cinayetlerindeki sürekli artışa dikkat çekerek alınması gereken temel
önlemleri belirttik.

Bu çalışma döneminin diğer merkezi Oda etkinlikleri 20-21 Eylül’de Mersin’de yapılacak olan Güneş
Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve diğer etkinliklerle sürecek, 13-14 Aralık’ta Ankara’da yapılacak
olan TMMOB Sanayi Kongresi ile tamamlanacak.

Odamızın Enerji Çalışma Grubu tarafından 2010
yılından bu yana her yıl sürekli olarak güncellenen
Türkiye’nin Enerji Görünümü Oda Raporunun Mart
2019 Sunumu geçen ay yayımlandı.

MİEM Çalışma Grubumuzun yürüttüğü kurs ve eğitimleri nicelik ve nitelik olarak geliştirme faaliyetlerimiz başarılı bir şekilde sürüyor.
Bu kapsamda MMO Kaynak Eğitim ve Muayene
Merkezi tarafından verilen eğitimleri içeren KEMM
Kataloğu (Nisan 2019) da yayınlandı.
Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nin (KEMM)
açılışı Bursa’da yapıldı. KEMM’de nitelikli işgücü yetiştirme, kaynak mühendisliği ve ara teknik elemanlara yönelik belgelendirme çalışmalarından kaynak
ekipmanları, sarf malzemeleri, iş güvenliği, çeşitli
enstitülerle işbirliği ve bu alandaki birikimi tüm ülkeye açmaya kadar birçok çalışma yapılacak.
28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Gününde, işçi
sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı yeniden düzenlenmelidir dedik ve bu yöndeki bütünlüklü önerilerimizi
dile getirdik.
1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününde
bütün ülkede alanlarda idik ve başta kıdem tazminatı fonu kurulması ile bireysel emeklilik sigortasını
(BES) zorunlu hale getirecek girişimler olmak üzere
emekçilerin üzerindeki sömürü ve baskılara karşı
protestolarımızı dile getirdik.
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Geçen ayın en önemli olayları 31 Mart yerel seçimleri üzerinde iktidar tarafından oluşturulan demokrasi ve hukuk tanımaz girişimler ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, tertipli olduğu
her yönüyle belli olan linç girişimi idi.
Bu girişimleri ve iktidar güdümündeki YSK’nin seçim sonuçlarını yok sayarak İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı seçimini iptal etmesini protesto
ediyoruz.
Halk iradesini, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü,
ilgili mevzuat ve önceki YSK içtihatlarını yok sayan
bu durum, iktidarın iktidarını korumak için neler yapabileceğinin yeni bir örneği olmuştur.
Bu koşullarda Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği,
hukukun üstünlüğünü, kamucu politikaları savunan
Odamız ve TMMOB’nin on yıllara yayılan direngen
çizgisini kararlılıkla sürdürmek; antidemokratik her
duruma karşı emek ve demokrasi güçleriyle dayanışma içinde birlikte saf tutmak yurttaşlık görevimizdir diyor, esenlik dileklerimizi iletiyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

TRFMC 2019, TÜRKİYE TESİS YÖNETİM KONFERANSI
Tesis Yönetim Derneği tarafından 3-6 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde
düzenlenen TRFMC 2019 Türkiye Tesis Yönetim Konferansının açılış konuşmaları bölümünde Oda Başkanı
Yunus Yener bir konuşma yaptı.
Konferans açılış programına Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener'in yanı sıra İstanbul Şube Başkanı Battal
Kılıç ve Şube Müdürü Hasan Özger de katıldı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener'in
açılışta yaptığı konuşma metni:
"TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Nazik
davetiniz için teşekkür ediyor, “TRFMC 2019, Türkiye
Tesis Yönetim Konferansı”nın ve fuarın başarılı geçmesini diliyorum.
Büyük tesislerin son yıllarda ülkemizde gelişmesi ve sağladığı büyük istihdam, bu tesislerin güvenli bir şekilde yönetilmesini gerektiriyor. Tesis Yönetim Derneği’nin kurulması bu açıdan oldukça önemlidir. Bu nedenle sizleri
kutluyor, başarılar diliyorum.
Bundan on dokuz gün önce, 15 Mart 2019 tarihinde Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) ile Odamız arasında yapılan protokol uyarınca; araştırma, geliştirme, uygulama,
teknik hizmetler, bilirkişilik, eğitim, vb. konularda işbirliği
yapmayı kararlaştırdık.
Protokol ile Tesis Yönetim Derneği üyeleri tarafından
yönetilen büyük tesislerde İş Güvenliği ve çevreye yönelik test ve muayenelerinin yaptırılması, tesislerin yönetici
ve çalışanlarının bilinçlendirilmesi, tesis yönetim sektörünün sağlıklı-güvenli bir şekilde gelişmesi, iş güvenliği ile ilgili tedbirler sayesinde iş kazalarının önlenmesine yönelik
çalışmalar yapmayı hedeflemiş bulunuyoruz. Yine tesislerde teknik yöneticilik yapan meslektaşlarımıza yönelik
olarak Bina Teknik Yönetimi Eğitim ve Belgelendirme
programının hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bu program sektördeki bir açığı kapatacaktır. Bu
işbirliğinden ötürü Odamız adına memnuniyetimi belirtmek istiyorum.
Aynı eksende 2018 yılı içerisinde derneğinize üye sektörün önemli firmalarından biri ile de eğitim ve teknik
hizmetlerin ortaklaşa yürütülmesi için sözleşme imzalandı ve ülkemizin farklı bölgelerinde ortak faaliyetlerimiz
devam etmektedir.

Odamızın makina, endüstri işletme, uçak havacılık uzay,
mekatronik, enerji sistemleri, otomotiv gibi toplam 29
mühendislik disiplininden 112 bin üyesi ve 466’sı mühendis/teknik görevli olmak üzere 705 çalışanı bulunmaktadır. Ülkemizin dört bir köşesinde hizmet veren Meslek
İçi Eğitim Merkezimiz ve akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuz, bugüne kadar sizlerin faaliyet alanlarını
da kapsayan 52 konuda 139 bin 892 kişiyi eğitimden geçirerek belgelendirmiştir. Eğitim merkezlerimiz arasında
7 ayrı uygulamalı eğitim merkezi ile yeni kurulan Kaynak
Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM) bulunmaktadır.
Odamız ayrıca, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yayımladığı ulusal yeterliliklere göre 15 alanda sınav ve belgelendirme yapma yetkisine de sahiptir.
Tüm yurda yayılan birimlerimizde deneyimli uzman teknik görevlilerimiz teknik kontrol ve periyodik testler
de yapmaktadır. Akredite Onaylanmış Kuruluşlarımızın
faaliyetleri kapsamında; iş ekipmanların periyodik kontrolü yanı sıra motor şase tespitleri, asansör ve yürüyen
asansör denetimleri, bilirkişi-hakem-uzmanlık ve teknik
danışmanlık hizmetleri, tahribatsız muayene hizmetleri,
kalibrasyon ve metroloji faaliyetleri, emisyon ölçümleri
de yapılmaktadır. Teknik altyapımız ve faaliyet dallarımız
sizlerin yönetimini üstlendiği tesislerin güvenli bir şekilde faaliyet sürdürmesine destek olacaktır. Bundan emin
olarak işbirliğimizin başarılarla sürmesi ve tesislerimize
katkıda bulunmasını diliyor, konferansın başarılı geçmesi
dileğiyle saygılar sunuyorum."
bülten 251
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MİEM KATALOĞU (NİSAN 2019) YAYINLANDI
MMO Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından her Şubede verilen eğitimleri içeren MİEM Kataloğu (Nisan 2019)
yayınlandı.
Katalogda;
- Mekanik Tesisat Hizmetleri Mühendis Yetkilendirme
Kursları
- Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Kursları
- Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme Kursları
- Araç Projelendirme Eğitimleri
- Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursları
- Bilirkişilik Kursları
- Enerji Eğitimleri
- Kaynak ve Tahribatsız Muayene Eğitimleri
- Periyodik Kontrol Eğitimleri
- Planlama ve Yatırım Hizmetleri Mühendis Yetkilendirme Kursları
- LPG Sorumlu Müdür Eğitimleri
- İşletme Yönetimi Eğitimleri
- Yönetim Sistemleri Standartları Eğitimleri
- Bilgisayar Kursları
- Diğer Eğitimler

- Kimler Katılabilir
- Sınav ve Belgelendirme
- Kayıt sırasında İstenilenler

başlıkları altında toplam 81 Eğitim yer almaktadır.

bilgileri de yer almaktadır

Katalogta her eğitim için ayrı ayrı olmak üzere;
- Eğitimin Kodu
- Eğitimin Süresi
- Eğitimin İçeriği
- Eğitimde Kullanılan Oda Yayını

Ayrıca kataloğun son bölümünde eğitimlerin 2019
ücretleri de bulunmaktadır.
MMO MİEM (Nisan 2019) Katologuna web sitemizden
ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 2019 SUNUMU YAYIMLANDI
Odamız Enerji Çalışma Grubu tarafından 2010'dan bu yana, her yıl sürekli güncellenen Türkiye Enerji
Görünümü Mart 2019 Sunumu yayımlandı.
Oda Enerji Çalışma Grubu tarafından 2010'dan bu yana,
her yıl sürekli güncellenen Türkiye Enerji Görünümü
Sunumunda bu sene de önceki sunumlarda olduğu
gibi, birincil enerji tüketimi, elektrik enerjisi üretimi,
kapasite kullanımı, yakıtlar ve kaynaklar, dışa bağımlılık
ve diğer konulardaki güncel verilere yer verilmiştir. Bu
bilgilerin yanı sıra elektrik enerjisi sektöründe son bir
senede yaşanan gelişmelerden; kapasite mekanizması,
yerli kömürden üretilen elektriğe sabit fiyatla alım
garantisi verilmesi, çevre koruyucu yatırımları öteleme
niyeti, YEKDEM’in amaç dışı kullanımı, YEKA’lar, enerji
sektöründe alınan kredilerdeki sorunlar, Akdeniz’de

4

bülten 251
mayıs 2019

doğal gaz aramaları konuları ele alınmıştır. Mevcut
durumun anlatılması ve eleştirisiyle yetinilmemiş,
ülke ve toplum yararı doğrultusunda çözümler içeren
önerilerimiz de dile getirilmiştir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
olarak Türkiye Enerji Görünümü 2019 Sunumunu
hazırlayan; Enerji Çalışma Grubu
Başkanı Oğuz
Türkyılmaz’a, Enerji Çalışma Grubu Üyesi Orhan Aytaç’a
ve Enerji Çalışma Grubu Danışmanı Yusuf Bayrak’a
teşekkür ediyoruz. Sunumu MMO Enerji Köşesinden
(enerji.mmo.org.tr) okuyabilirsiniz.

Haber

SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ-48:
SANAYİDE ÜCRETLER AŞAĞI, İŞSİZLİK YUKARI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin
sorunları bülteninin 48’incisini, sanayide emeğin durumuna, ücretlere ve işsizlik sorununa ayırdı. Analizde
özellikle mühendis ve mimarların işsizliğine mercek tutuluyor.
TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve IMF
verileri kullanılarak yapılan analizde, sanayide ücretlerin
özellikle enflasyonun yükseldiği 2018’in ikinci yarısında
hızla eridiğine dikkat çekiliyor. 2019 için yüzde 26
artırılan asgari ücrete rağmen ücretlerde erime eğiliminin
sürdüğü belirlendi. Analizde yüksek enflasyonun etkisiyle
ücretlerdeki erimenin yanında ekonominin hızla küçülme
patikasına geçtiği ve yüksek işsizliğin sanayinin en önemli
sorunu olmaya başladığının altı çiziliyor.
MMO analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:
- Türkiye ekonomisinde 2018’in ikinci yarısından
itibaren kendisini iyice belli eden kriz, hızla sanayi
odaklı derinleşirken sanayi emeği reel ücret kayıplarına
uğruyor. Bunun yanı sıra sanayi çalışanları arasında
işçisinden mühendisine ve teknik elemanına kadar işsizlik
tırmanıyor.

- Özellikle 2018’in ikinci çeyreğinde hızla yükselen
enflasyon karşısında sanayide ücretlerin alım gücü
eridi. 2019 yılı için asgari ücrette yüzde 26 oranında
gerçekleşen artış, ücretteki alım gücü kaybını kısmen
telafi etse de bunun asgari ücretin üstündeki ücretlerde
etkisi sınırlı kaldı. Birçok sanayi işyerinde, kriz gerekçe
gösterilerek asgari ücret üstündeki ücretlere ya daha az
zam yapıldı ya da zam yapılmayarak ücretler enflasyon
karşısında savunmasız kalarak alım gücü kaybına uğradı.
Sanayi ücretlileri, işten çıkarılma tehdidi ile de sindiriliyor.
- TÜİK verilerine göre, sanayide 2018’in son üç
çeyreğinde reel ücretler düzenli geriledi ve dördüncü
çeyrekte ücretler, üçüncü çeyreğe göre yüzde 9’dan
fazla eridi.
- Birim ücretler dolarla ifade edilmek istendiğinde daha
sert bir düşüş gösterdi. 2018’in ilk üç çeyreğinde dolar
olarak birim ücretler hep gerileme gösterdi. İkinci
çeyrekte yüzde 12 olan gerileme, doların hızla yükseldiği
üçüncü çeyrekte yüzde 18’e yaklaştı, son çeyrekte biraz
duruldu ve düşüş yüzde 2’de kaldı. Ama yılın tamamında
20 puanlık bir gerileme gözlendi.

- Sanayi ücretlerinin seyrine yıllık olarak bakıldığında,
2017’de ekonomi yüzde 7,4 büyümüş görünmesine
karşın, refah artışı, ücretlere yansıtılmadı. 2018’de
ise yıllık büyüme yüzde 2,6 olmasına karşın, ücretler,
2017’deki düzeyini pek aşamadı.
bülten 251
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- Ekonomik kriz, sanayi sektöründe odaklanıyor ve
beraberinde işten çıkarmalarla sektördeki işsiz sayısını
hızla artırıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK verilerine göre, işsiz
sayısı Ocak 2019’da 4,7 milyona yaklaştı. İşsizlik oranı
aynı dönemde yaklaşık 4 puanlık artış ile yüzde 14,7’yi;
tarım dışı işsizlik 4,1 puanlık artış ile yüzde 16,8’i buldu.
- Ocak 2018-2019 döneminde, 12 ayda istihdam 872
bin azalırken bunun 200 bine yakını imalat sanayi ve
madencilikte gerçekleşti. İnşaat bu 12 ayda 480 bin
istihdam kaybetti.
- Genelde sanayi çalışanları için geçerli olan ücretlerde
erime ve işsizlik sorunu, mühendisleri de kapsamaktadır.
TÜİK verilerine göre mühendisler arasında işsizlik oranı
2018’de yüzde 10’un üstüne çıkmış ve işsiz mühendis
sayısı 2017’ye göre 18 bin artarak 91 bine çıkmıştır.

- TÜİK verileri, mühendislerin işsizliğinin 2014’ten bu
yana arttığına işaret ediyor. 2014’te sayıları 58 bin olan
işsiz mühendislerin izleyen yıllarda sayıları artmış ve
2018’de 91 bine çıkarak 2014’e göre yüzde 57 artış
yaşanmıştır. Aynı dönemde mühendis işsizliği yüzde
8,8’den yüzde 10,3’e çıkmıştır.
- 31 Mart seçimleri düşünülerek çeşitli maliye tedbirleri
ile yumuşatılmaya çalışılan krizin etkisi, bu çabalara
rağmen çalışanları vururken seçim sonrası bunların
kaldırılmasıyla reel ücret kayıpları ve işsizliğin tırmanması
beklenmektedir. Birçok sanayi işletmesinin bankalara
kredi borçlarını ödeyememesinden, iç pazardaki
daralmanın artmasından kaynaklanan bir altüst oluşun
yaşanma ihtimali yüksektir. Bunun öncelikle sanayi
çalışanlarına ücret kaybı ve işsizlik olarak yansıması
muhtemeldir ve buna karşı çalışanların örgütlülükleri,
dayanışma gerekliliği, bugün dünden daha çok önem
kazanmaktadır.

EİM MEDAK 47. DÖNEM 6. TOPLANTISI
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu 47. Dönem 6. Toplantısı 14 Nisan 2019 tarihinde
Ankara'da gerçekleştirildi.
"Eğitim ve Yayın çalışmaları, Yerel
lantıya aşağıdaki isimler katıldı:
H.Cem Şavur 			
Aslı Çağlayan Turan		
Serhat Kanepeci			
Tülay Yener			
Mualla Özgür Özkan		
Mahmut Akkaya			
Ergin Polat			
Özge Taner			
Fadime Gökkütük			
Ece Gültekin			
Murat Dedeoğlu			
Ercan Adaşlık			

Kurultayların görüşülmesi, Görüş ve Öneriler" gündemleri ile gerçekleştirilen topOda Merkezi
Oda Merkezi
Adana Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Bursa Şube
Denizli Şube
Eskişehir Şube
İzmir Şube
İzmir Şube
Kocaeli Şube

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 13 Nisan 2019 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurul’a iletilen 136 dosya üzerinde görüşüldü.
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EDİRNE BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI YAVER TETİK ZİYARETİ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Edirne Şube Yönetim Kurulu, 25 Nisan 2019 tarihinde Edirne
Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik'i ziyaret etti.
Ziyarete TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener, Edirne Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Aziz Avukatoğlu, Antalya Şube Başkanı
Ayşen Hamamcıoğlu, Edirne Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Köse, Edirne Gazdaş İşletme Müdürü ve Geçmiş
Dönem Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur
Pekdemir, Geçmiş dönem Edirne Şube Yönetim Kurulu
Üyeleri Erkan Doğan, Mehmet Efe ve Ümit Sadık
Altınoluk katıldı.

XXVIII. BAHAR KONFERANSLARI
Edirne Şube ve Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa
düzenlenen XXVIII. Bahar konferansları 25 Nisan 2019 tarihinde Trakya Üniversitesi Ahmet Karadeniz
Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Mimar Sinan Salonu'nunda yapıldı.
Açılış konuşmalarını Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Aziz Avukatoğlu, Trakya Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.
Ayşegül Öztürk, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Tahir Altınbalık ve Edirne Belediyesi Başkan
Vekili Yaver Tetik'in yaptığı XXVIII. Bahar konferanslarına
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de katıldı.

RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ EĞİTİMİ BAŞVURULARI BAŞLADI
İzmir Şubemiz tarafından düzenlenecek Rüzgâr Enerjisi Santrali Eğitimi için kayıtlar başladı.
6446 No.lu Elektrik Piyasası Kanunu ve 5346 No.lu
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında rüzgâr
enerjisine dayalı üretim faaliyeti için yapılacak projelerin
uluslararası standart ve ilgili yerel mevzuatlara uygun
yapılabilmesi ve sektör çalışanlarının bu konuda eğitilmesi
amaçlanmıştır.
İzmir Şubemiz de bu çerçevede Rüzgâr Enerjisi Santrali
Eğitimi başvurularını almaya başladı. 22-24 Mayıs 2019
tarihlerinde düzenlenecek olan ve TMMOB üyeleri ile en
az lisans mezunu olanların katılabileceği eğitim, TMMOB
üyeleri için 1000 TL., diğer katılımcılar için ise 1200TL.
ücret ile gerçekleşecek.
Eğitime ilişkin gerekli bilgi ve önkayıt için: (0232) 462 33 33
/ Dâhili 213-214-215

Eğitimin İçeriği:
- TMMOB, MMO, MİEM yasa ve yönetmelikleri
- Rüzgâr enerjisi santrali temel eğitimi
- Rüzgâr ölçüm sistemleri
- Rüzgâr verisi ve veri analizi
- Rüzgâr türbin teknolojisi
- RES teknik aksamları (bileşenleri), yerlilik oranları
- IEC 61400 standartları ve Türk standartları
- RES yerel mevzuatları (idari süreçler)
- Teknik fizibilite esasları, santral planlama ve kurulum
prosedürleri
- Örnek proje çalışması (proje dosyası, onay ve kabul
işlemleri)
- Proje yönetimi
- İSG
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YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARI ÇALIŞTAYI
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Derneği tarafından düzenlenen Yetkilendirilmiş Belgelendirme
Kuruluşları Çalıştayı 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara Point Hotel'de gerçekleştirildi. Çalıştaya Oda Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener ile Oda Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bedri Tekin katıldı.

Çalıştay açılışında konuşan Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener'in konuşma metni;
"TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Derneği’nin
davetine teşekkür ediyor, çalıştayın verimli geçmesini
diliyorum.
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş
olan Odamız ve diğer belgelendirme kuruluşları, Türk
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş olup,
bu kuruluşlar tarafından verilen belgelerin ulusal ve
uluslararası tanınırlığı yüksek düzeydedir. Odamız da bu
çerçevede 2004 yılından bu yana ulusal ve uluslararası
standartlara uygun olarak kurmuş olduğu belgelendirme
sistemi çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Faaliyetlerimiz sırasında karşılaştığımız bazı sorunları
dile getirerek çalıştayın gündemine katkıda bulunmak
istiyorum.
Öncelikle MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine yönelik talep
ve farkındalığın istenen düzeye henüz ulaşmamış olmasını
belirtmek gerekiyor. Ayrıca AÇSG Bakanlığı Teftişlerinin
yetersizliği ve MYK belgesinin sorgulanmaması da ayrı bir
problemdir.
Piyasada meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin
sahiplenilmemesi ve hazırlık aşamasında neredeyse
bizim dışımızda görüş belirtilmemesi nedeniyle
meslek standartlarının ve ulusal yeterlilikler bazen
gerçekçi
olmayan
değerlendirme
kriterleriyle
oluşturulabilmektedir.
Ulusal yeterliliklerde sık sık revizyon olması, sürekli
benzer çalışmaların en baştan yapılması ve denetim
süreçlerinin uzamasının TÜRKAK ve MYK tarafından ayrı
ayrı denetlenmenin getirdiği maddi yüklerden ve zaman
kaybından da söz etmek gerekiyor.
İki ayrı kurum tarafından yapılan denetimlerde teamül
haline gelmiş ancak yazılı olmayan uygulamaların
bulunması, uygulama farklılıkları, subjektivite öğeleri
ve bazı denetçilerin standartta ya da mevzuatta net bir
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dayanağı bulunmamasına rağmen yargıda bulunması
karşılaştığımız sorunlar arasındadır. Aynı konuda
iki ayrı denetim yapılması ikilemelerin önlenmesi
açısından kapsam, içerik ve zamanlama olarak yeniden
düzenlenmelidir.
Ticari kaygılarla belgelendirme yapılması konusunda
önlemler artırılmalı, herhangi bir konuda suiistimal
olduğu belirlendiğinde tüm belgelendirme kuruluşlarına
yeni kurallar koyulurken tüm taraflardan görüş alınmalı
ve cezalandırmalarda adil davranılmalıdır.
MYK tarafından fiyatlandırmalarda yapılan düzenleme
çalışmaları önemlidir ve destekliyoruz. Kuruluşlarca
çok farklı fiyatlandırmaların ve ücret üzerinden
rekabetin önüne geçilmesi, ortak ücretlendirme için bu
düzenlemeler devam etmelidir. Kamusal bir alan olan
Belgelendirme faaliyeti piyasanın insafına bırakılamaz.
Haksız rekabetin ve ilgili sorunların çözülmesi için
ortak bir tavır içinde olunmalı İdare bu alanın amaç dışı
bir ortama yönlendirilmesinin önüne geçici tedbirler
almalıdır.
Bir diğer konuda MEB ile yaşanan yetki karmaşasıdır,
Eğitim ve Belgelendirme ayrı süreçlerdir. Bu alandaki
karmaşanın giderilmesi önemlidir. Ve ticarileşmesine
müsaade edilmemelidir. Geçen yıl Özel Öğretim
Kurumları Kanunu’nda yapılan değişiklikle devam eden
sorunların da çözülmesi gerekir diyerek konuşmamı
tamamlıyor, saygılar sunuyorum."

Etkinlik

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
Odamız adına İzmir Şube yürütücülüğünde düzenlenen 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) ve
Teskon+Sodex-Fuarı, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
TESKON 2019 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 189 adet tam metin bildiri, 5 ayrı salonda
paralel olarak düzenlenen 61 oturumda sunuldu. Kongre
kapsamında birçok seminerin yanı sıra çeşitli başlıklarda
kurslar ve paneller de düzenlendi. Kongre ile birlikte
eşzamanlı düzenlenen Teskon+Sodex Fuarı ise tesisat
alanında ürün ve hizmet üreten önemli firmaları biraraya
getirdi.
Wheel Chair Dance Project Tekerlekli Sandalye Dans
Ekibi’nin gösterisi ile başlayan kongrenin açılış konuşmaları, MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel
Yaşartekin, Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali
Güngör, Hannover Messe Fuarcılık A.Ş. Sodeks Fuarları
Direktörü Toros Utku, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, Oda Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapıldı.
Oda Başkanı Yunus Yener açılışta şöyle konuştu:
“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 14. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon-Sodex Fuarına
hoş geldiniz. Her defasında gelişerek, büyüyerek akademik yapıların ve tesisat sektörünün bilgi ve teknoloji
paylaşım merkezine dönüşen Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongreleri meslektaş birlikteliğinin, öğrenmek ve öğretmek isteyen meslektaşların heyecanının zirvesi olmuştur.
Kongremizin süreklilik içinde ulaştığı dev boyutu sizlerle
paylaşmaktan dolayı mutluyuz.

de söz konusu. Sistem tasarımcıları, üreticiler, temsilciler ve taahhüt firmaları değişen endüstri ortamına uyum
sağlamak için çalışıyorlar. Daha uzun erimli ve net sıfır
enerjili binalara doğru yönelim artmaya devam ederken,
diğer doğal sistemler ile eşleştirilmiş bütünleşik yenilenebilir enerji sistemlerinin dâhil edilmesinin gelecekte yaygınlaşacağını söylemek mümkündür. Konforun, iç hava
kalitesinin ve enerji verimliliğinin artırılmasına verilen
önemle birlikte, sistemleri optimize etmede güçlüklerle
karşılaşıldığını biliyoruz. Bu nedenle kod ve standartların
oluşturulmasında her bina veya sistem için en iyi tasarım
kriterlerini bulmaya yönelik stratejilere odaklanma gereği önümüzdedir.

26 yıldan bu yana tesisat mühendisliği alanındaki bütün
gelişmeleri ele alan kongremiz, bu kez de kapsamlı programı ile kendisini yine daha aşmış bulunuyor. Bu nedenle
başlangıcından bugüne bu kongrede emek ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyor, emeklerine sağlık diyorum.

Yapılar karmaşıklaştıkça yüksek performanslı sistemlerin geliştirilmesinde ve mimari üzerinde mühendisliğin
etkisi ve rolü artmaktadır. Bugünün ve geleceğin binalarında kullanılacak tüm sistemlerin sürdürülebilir, sağlıklı
ve güvenli olması, mekanik tesisat mühendislerine büyük
sorumluluklar yüklemektedir. Bu durum mühendisleri
sistemlerin tasarımından, imalatından, ömürlerini tamamladıktan sonra ne olacaklarına kadar izleme, çevre
ve ekonomiklik kriterlerine dikkat ederek sistem seçme
ve tasarlamaya yönlendirmektedir.

Bildiğimiz üzere kongremizin ana teması “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” olarak belirlendi. Mekanik tesisat alanında bugüne kadar yapılan tasarımlar ve
uygulamalar arasında ciddi çelişkiler olduğu gerçekliğini,
bu alanda çalışan mühendisler ve mimarlar yakından biliyorlar. Mekanik tesisat alanında teknoloji, operasyonel
talepler, kodlar ve tasarım hedeflerinin sürekli değişmesi

Dünyadaki genel eğilimleri gözeterek, akıllı şehir, bina ve
evlerde enerji verimliliği, güvenlik ve dijitalleşme, akıllı
ürün sistemleri ve nesnelerin interneti kavramları üzerinde daha fazla durmamız gerekiyor. Nesnelerin internetinin mekanik tesisat sistemlerindeki uygulamaları ve kullanımı ile, sistemlerin gerçek zamanlı izleme, kestirimci
bakım, uzaktan tespit, toplam kontrol edilebilirlik, sistem
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uyarlanması gibi etkileri daha da önem kazanıyor.
Yüksek performanslı bina ve sistemlerin tasarımı ile
birlikte yapımı, devreye alınması, işletilmesi ve bakımı,
hedeflenen performans seviyelerinin karşılanması için
de kritik önem taşıyor. Bu konulara bağlı olarak; tasarım, sistemler, uygulama, test ve devreye alma, işletme,
ölçme, denetim, eğitim, eğitim araçları ve yöntemleri,
yasal düzenlemeler vb. mekanik tesisat sistemlerindeki
faktörlerin önemini ve uygulanma yöntemlerini tartışarak
gelişen dijital teknolojilere bağlı olarak geleceğimizi kurgulama ihtiyacımız var.
Kongremizin bu çerçevede bilimsel, mesleki, sektörel
gerekliliklere işaret eden, sorunları çözümleriyle birlikte
ortaya koyan; üretken, verimli, paylaşımcı bir atmosferde geçmesini diliyorum.
Isıtma, soğutma, havalandırma, klima, tesisat sistem ve
elemanlarından oluşan iklimlendirme sektörünün mevcut
durumuna baktığımızda, sektörün yaklaşık olarak yüzde
80-83’ünün KOBİ niteliğindeki işletmelerden oluştuğunu
görüyoruz. Sektörün üretim değeri yaklaşık 8,6 milyar
TL, katma değeri 2,3 milyar TL’dir. Üretimin imalat sanayi içindeki payı yüzde 1,8’dir.
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yaklaşık yüzde 69;
hammaddede dışa bağımlılık oranı yaklaşık olarak yüzde
30 civarındadır ve yüzde 25 civarındaki katma-değer düzeyi düşüktür. GSMH içinde yüzde bir olan Ar-Ge ve inovasyon altyapısının gelişmemiş olması, ara mal üretimindeki yetersizlik, ara mesleki eleman ihtiyacı, markalaşma
ve patent sayısındaki düşük düzey, kayıt dışı oranının
yüksek olması ve haksız rekabet, üniversite-sanayi işbirliğinin ve ortak çalışmaların yeterli olmaması, sektörün
başlıca sorunları arasındadır.
Bu noktada ülkemizin kaynaklarının ve üretim potansiyelinin rant ve kayırmacılıktan bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylemeliyim. Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge teşviklerinde ülkemiz insan gücüne
ağırlık veren, yerli yatırımcıyı özendiren ve koruyan, devletin ekonomideki yönlendiriciliğini ekonomik etkinlikte
toplumsal yararı gözeterek uygulayan, dış girdilere bağımlı olmayan, sosyal devlet anlayışı temelinde istihdam
odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören politikalar gerekmektedir. Bildiğimiz üzere ülkemizin sanayisi giderek
kan kaybediyor. Ülkemizin zengin işgücü ve kaynakları
çarçur edilmekte; en büyük gücümüz olan nitelikli işgücü vasıfsızlığa, ulusal kaynaklarımız da özelleştirmeler ve
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rant ekonomisiyle çoraklaşmaya başlamıştır. Tüm dünyada teknoloji hamlelerinin yapıldığı bu dönemde Türkiye,
rant paylaşımı çarklarıyla gerilemekte ve yoksullaşmaktadır. Sanayisizleşmeyi üreten, işsizlik üreten, gelir dağılımını gün geçtikçe daha da bozan bir ekonomik yapı
söz konusudur. Ülkemiz yeraltı, yerüstü tüm kaynaklarını, doğal ve kültürel varlıklarını özel çıkarlar uğruna
yok eden bir düzenin boyunduruğu altındadır. Bu yapıda
sanayi de ancak taşeron düzeyde kalmakta ve bu durumdan hızla kurtulmak gerekmektedir.
Kuşkusuz siyasal ortamın da ekonomiyi, sanayiyi, üretimi,
ithalata fazla bağımlı olmayan bir ihracatı, yatırımları ve
mühendisliği destekleyici, işsizliği azaltıcı olması gerekir.
Ancak şu an üzerinde yoğunlaşılan yol, köprü, vb. büyük
projeler, öncelikli toplumsal gereksinimler değildir. Ülkemizin içine girdiği yeni siyasi atmosferin yaydığı belirsizliklerin oluşturduğu ve oluşturacağı kırılganlıkların giderek artma olasılığı da yüksektir.
İki yıl önceki kongremiz 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunun hemen ardından yapılmıştı ve o zaman
kamuoyuna yansıyan birçok usulsüzlük iddiası söz konusuydu. Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz zarf ve oy
pusulalarının iptaline yönelik 2010 yılında getirilen bir
hükmü iktidar partisinin isteği üzerine uygulamaması söz
konusuydu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri de dâhil artık
hemen her seçim yeni sorun ve kuşkularla sonuçlanıyor.
Bu durum demokrasi, yasama-yürütme-yargı güçlerinin
ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü vb. istemlerin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Okumuş, aydınlanmış, meslek sahibi olmuş, ülke ekonomisine katkıda bulunan, vergisini ödeyen yurttaşlar
olarak herhangi bir umutsuzluk ve yılgınlığa düşmeden
demokrasiyi, çağdaş demokratik siyaset ve değerleri
egemen kılmak için sorumluluk üstlenmek durumunda
olduğumuzu belirtmek isterim.
Son olarak iki kısa değini ile konuşmamı tamamlayacağım.
Kongremiz ve fuara katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara, oturumlar, sempozyumlar, seminerler ve panelde görüşleriyle katkıda bulunacak tüm konuşmacı ve meslektaşlara, tüm delege ve izleyicilere, düzenleme, danışma,
yürütme kurulları ile kongre sekretaryasına, İzmir Şubemizin Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanlarına Oda Yönetim
Kurulu adına içtenlikle teşekkür ediyorum.
Ülkemizin içinde bulunduğu kaotik ortam ve karanlığa

Etkinlik

karşı aydınlığı, baskıcı-otoriter yönetim anlayışlarına karşı
demokrasi ve özgürlükleri; ırkçılık, milliyetçilik ve düşmanlıklara karşı barış içinde bir arada yaşama kültürünü;
tek değerin daha fazla kâr etmek olduğu piyasa toplumuna karşı eşitliği ve adaleti temel alan; üreten, sanayileşen,
hakça bölüşen bir Türkiye özlemiyle kongremizin başarılı
geçmesini diliyor, saygılar, sevgiler sunuyorum.”
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
da açılışta şunları söyledi:
“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlki 1993 yılında
yapılan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerimizin düzenleme, yürütme kurullarında yıllarca görev almış bir
meslektaşınız olarak burada, aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum.
“Mühendislikte Uzmanlık” kavramının gelişmesine ve
yerleşmesine büyük katkıları olan TESKON’un çeyrek
asrı aşan bir süredir devam ettiren Makina Mühendisleri
Odamıza ve ev sahipliğimizi üstlenen Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubemize teşekkür ediyorum.
Tesisat mühendisliği, makina mühendisliğinin temel disiplinlerinden biridir ve tesisat sektörü, cihaz, malzeme, ekipman üretimi ve taahhüt uygulamalarıyla birlikte
ciddi bir pazar oluşturmaktadır. Sektörde ürün tasarımından imalata, satış hizmetlerine, kullanım alanlarına
ilişkin projelendirme hizmetlerine, cihaz ve sistemlerin
montaj, işletmeye alma, test, kontrol, kabul, işletme ve
bakım aşamalarına kadar sürecin her noktasında makina
mühendisleri görev yapmaktadır. Dolayısıyla sektörün
geliştirilmesi ve korunması bizler için özel bir önem taşımaktadır. Sektörün sorunlarının tespiti, çözümlerinin ne
olabileceğinin her yönüyle tartışıldığı kongrelerimiz sayesinde, bu ülkede tesisat mühendisliği kavramı anlamlı bir
yere oturmuş, görünür, bilinir bir aşamaya gelmiştir.
Kongrelerimizde üretilen, paylaşılan bilgi ve teknoloji, 26
yıldır meslek alanımızın ve sektörün gelişmesine, halkımızın daha sağlıklı, planlı, güvenli, temiz mekânlar ve kentlerde yaşamasına hizmet etmektedir. Kongrelerimizde
sunulan bildiriler, yapılan kurslar, seminerler, atölyeler
ile tesisat mühendisliği alanında bilgiler, tüm tesisat mühendisleri için erişilebilir ve ulaşılabilir olmaktadır.
Bugün Oda yayını olarak tesisat mühendislerinin kullanımına sunulan kitaplarımızın karar alma süreçleri, tesisat
kongrelerimiz aracılığıyla gerçekleşmiştir. Tesisat kongrelerimizin temel amacı tesisat mühendisliğinin ülkemiz-

deki gelişimine katkı sağlamaktır. Tesisat mühendisliği ve
etkileşim içinde olan diğer alanlarda, yeni bilgi ve teknolojinin paylaşılması, yaygınlaşması; tesisat mühendisliğinin
temel ve uygulamalı alanlarında bilimsel ve teknolojik
gelişmelerin sunulması ve tartışılması bu kongrelerimizin
hedefleri arasındadır.
Ülkemizde derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bu krizi en
fazla hissettiğimiz alanlar, üretime dayalı sektörler. Tesisat sektörü de bu krizi doğrudan yaşayan sektörlerin başında geliyor. Dövize bağlı girdi maliyetlerinin artması ve
yükselen fiyatlar nedeniyle talebin düşmesi, üretimi neredeyse durma noktasına getirmiştir. Öte yandan sorunun
kaynağını sadece geçtiğimiz yıl ortaya çıkan kur artışına
başlamamak gerekiyor. Serbest piyasa ekonomisinin doğal bir sonucu olan kur dalgalanmalarına karşı bu kadar
savunmasız olunması, ekonomideki yapısal sorunlardan
kaynaklanmaktadır.
Tesisat sektörü özelinde düşündüğümüzde planlı sanayi politikalarının olmaması, fason üretim, sorunlu ithalat
politikaları, özellikle yatırım malları ithalatında korumacı politikaların olmaması ve tek taraflı olarak imzalanan
Gümrük Birliği Anlaşması bu yapısal sorunların başlıcalarıdır. KOBİ niteliğindeki firmalarımız yetersiz teşvikler,
eşitsiz rekabet koşulları, üretimlerini durdurma, büyük
firmaların isteklerine tabi olma, fason üretimle dünya
pazarlarına düşük kâr marjıyla çalışma kıskacı altındadır.
Bu düşük kârlılık sektördeki küçük ve orta ölçekli firmalarımızı ne yazık ki kırılgan hale getirmektedir. Büyük
firmalar da geçmişteki düşük döviz kuru politikalarından
dolayı artan oranda ithalata yönelmiş ancak sürekli yükselen döviz kuru nedeniyle borç kıskacı altında kalmıştır.
Bu nedenlerle tesisat mühendisliğinde istihdamın giderek
azaldığı, küçük ölçekli mühendislik firmalarının birbiri
ardına kapandığı, büyük işletmelerin ise işçi çıkarttığı bir
dönemden geçiyoruz.
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Tesisat sektöründe karşı karşıya olduğumuz bu tablo
aslında Türkiye’deki sanayi sektörünün genel bir yansımasından ibaret. Türkiye 1980’li yıllardan tibaren, sanayi
sektörlerine ucuz girdi sağlayan büyük ölçekli kamusal
sanayi üretimi yapan KİT’lerin özelleştirilmesiyle adeta
bir sanayisizleşme girdabına sokulmuştur.

Seçim öncesi konuşmalarımda da tekrarladığım gibi, yerel yönetim seçimleri olmasına rağmen, adaylar ve projeleri değil, merkezi siyasal ittifakların birbirleri hakkındaki
sözleriyle yönlendirilen bir seçim süreci yaşadık. Seçim
süreci ne kadar antidemokratik işlediyse, seçim sonrası
da aynı şekilde antidemokratik biçimde işlemektedir.

Türkiye ekonomisi ve sanayisi, yıllardır, yüksek oranlı borçlanma ve yoğun ithal girdi kolaycılığının üzerine
oturmuştur. Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini
tüketim politikaları ve paradan para kazanma arayışları almış; kent rantlarına, doğa kıyımlarına, finans kazançlarına
bel bağlanmıştır. Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler
gerileyip rantiye ve spekülatif kâr çevrelerinin egemen
olması söz konusudur. Birkaç yıl öncesine kadar düşük
kur ve uygun faiz oranlarıyla gerçekleştirilen yüksek dış
borçlanma, teknoloji yoğun ve artı değeri yüksek sektörlerde değerlendirilmediği için, bugün oluşan yüksek kur
nedeniyle büyük bir handikaba dönüşmüştür.

Seçmenlerin demokratik iradesinin tanınmadığı, seçim
hukukunun doğuda farklı batıda farklı işletildiği, seçimleri
kazanan adayların mazbatalarının keyfi biçimde bekletildiği bir süreç işlemeye devam ediyor.

Bugün sanayi üretiminin büyük kısmı, borç faizlerinin
ödenmesi için kullanılmakta, yeni yatırımı ve teknoloji
yenilenmesi yapılamamaktadır. Sanayide yaşanan bu kriz
elbette topluma da yansımaktadır. Ülkemizin bugünkü
temel sorunu olan üretim kıtlığı, şehir merkezlerinde
kurulan tanzim çadırları önünde oluşan kuyruklar olarak
sokaklara yansımıştır.
Krizin yarattığı dalgalanmayı dengeleme iddiasıyla 6 ay
önce ilan edilen Yeni Ekonomi Programı neredeyse hiçbir hedefini tutturamadı. Geçtiğimiz hafta yapısal reformlar olarak açıklanan yeni paketten de emekçilerin kıdem
tazminatının fona dönüştürülerek gasp edilmesinden başka bir şey çıkmadı. Yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek
işsizlik, yüksek döviz kuru ve bunlara eşlik eden ekonomik küçülme ülkemizin geleceğini, halkımızın gündelik
yaşamını tehdit etmeye devam etmektedir.
TMMOB olarak en başından bu yana krizin sadece ekonomik kriz olmadığını, ülkemizde derin bir yönetim krizi
olduğunu dile getiriyorduk. Yerel seçimlerde ve sonrasında ortaya çıkan tablo bu siyasal krizin en açık göstergesidir.
Türkiye tarihinin belki de en adaletsiz, en antidemokratik seçim süreçlerinden birisini yaşadık. İktidarın, devlet
olanaklarını siyasal menfaatleri için seferber ettiği, medyanın iktidarın propaganda aracı olarak işlediği, insanların
korku ve tehditle baskı altına alındığı böyle bir seçimin
demokratik teamüllerle uzaktan yakından ilişkisi yoktur.
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TMMOB olarak herkesi demokrasinin evrensel değerlerine bağlı kalmaya, hukukun üstünlüğünü tanımaya ve
halk iradesine saygı duymaya davet ediyoruz.
Anayasaya sadakat, hukuka saygı ve demokrasinin gereklerini yerine getirmek, ülkemizin içinde bulunduğu
ekonomik ve siyasal krizden çıkışının ilk ve en önemli
adımı olacaktır. İnsanların adalete olan güvenini sağlamadan, insanların haklarına saygı göstermeden, insanların
geleceklerinden güven duyacağı koşulları yaratmadan ne
ekonomi gelişir ne de ülke huzura kavuşur.
Her şeye rağmen geleceğe umutla bakmak istiyoruz.
Üreten, sanayileşen, kalkına ve hakça paylaşan bir Türkiye umudumuzu korumak istiyoruz. Bu doğrultuda fikirlerimizi ve çözüm önerilerimizi toplumun tüm kesimleriyle
paylaşmak istiyoruz.
Dört gün boyunca devam edecek bu kongremiz de bunun araçlarından birisidir. Kongre kapsamında düzenlenecek sempozyumların, seminerlerin, kursların ve fuarın
tesisat sektörünün canlandırılması için fırsat olmasını diliyorum.
Bizleri buluşturan arkadaşlarıma, Düzenleme, Yürütme,
Danışma Kurullarımıza, görüşlerini bizimle paylaşacak
bilim insanlarına, uzmanlara, Makina Mühendisleri Odamıza ve İzmir Şubesi’nin yöneticilerine, çalışanlarına ve
geçmişten bugüne bu kongreye emek ve katkısı bulunan
bütün arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.”
Isıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, doğalgaz, jeotermal, güneş enerjisi alanlarında ürün ve hizmet üreten
100’den fazla firmanın katıldığı Teskon+Sodex Fuarına,
2 bine yakın delege ve 20 bini aşkın ziyaretçi geldi.
Dört gün süren kongredeki tartışmalardan çıkan görüşlerle oluşturulan sonuç bildirisi ise daha sonra kamuoyu
ile paylaşılacaktır

Etkinlik

ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANKARA YEREL KURULTAYI
Endüstri ve İşletme Mühendisliği Ankara Yerel Kurultayı, “Akıllı İşletmeler ve Endüstri Mühendisliği’nin
Geleceği” ana temasıyla, 13 Nisan 2019 tarihinde ASO Sürekli Eğitim Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarını MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi Seyit Ali Korkmaz, Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener ve Endüstri İşletme Mühendisliği
Meslek Dalı Ana Komisyonu Başkanı Tülay Yener tarafından yapılan kurultay, meslektaşlarımız, öğrencilerimiz,
katılımcı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı
120 kişi tarafından izlendi. Kurultaya Oda Merkezi’nden
ayrıca Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk,
Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin ve Oda
Teknik Görevlisi Cem Şavur katıldı.
MMO Ankara Şube Endüstri ve İşletme Mühendisliği
Meslek Dalı Komisyonu tarafından organize edilen kurultayda; “Teknolojik Gelişmeler ve Mühendisliğin Yeri”,
“Parti Üretimi mi, Tek Parça Akışı mı?: BOX SIMULATION”, “Endüstri Mühendisliği ve Endüstri 4.0: Öğrencilik ve Sonrasında Yeni Sanayi Devrimi”, “Endüstri 4.0’da
Bugün ve Gelecek” konularında dört özel oturum ve serbest kürsü konuşmaları gerçekleştirildi.
Kurultayın ilk oturumunda; Oturum Başkanlığını MMO
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Teknolojik Gelişmeler ve Mühendisliğin Yeri” konusu, Altınbaş
Üniversitesinden Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu’nun sunumu
ve örnekli anlatımıyla gerçekleştirildi.
İkinci oturumunda ise oturum başkanlığını MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Seyit Ali
Korkmaz’ın yaptığı, ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi M. Serdar Tütek ile Ankara Yetkinlik ve Dijital
Dönüşüm Merkezi Direktörü Ufuk Kaya’nın ortak sunumuyla gerçekleştirilen “Parti Üretimi mi, Tek Parça Akışı
mı?: BOX SIMULATION” konusu işlendi. Bu oturumda
ayrıca izleyicilerin katılımıyla “Box Simulation” oyunu ve
Model Fabrika Gezisi gibi renkli etkinlikler yer almış, katılımcıların interaktif bir şekilde kurultayımıza dâhil olmaları sağlanmıştır.
Kurultayın öğleden sonraki bölümünde, Oturum Başkanlığını MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve
MMO EİM MEDAK Başkanı Tülay Yener’in yaptığı üçüncü oturuma geçildi. Oturumda, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Dengiz tarafından
“Endüstri Mühendisliği ve 4.0: Öğrencilik ve Sonrasında

Yeni Sanayi Devrimi” konulu sunum gerçekleştirildi.
Oturum Başkanlığını MMO Ankara Şube EİM MDK Komisyonu Yazman Üyesi Mahmut Akkaya’nın yaptığı dördüncü ve son oturumda Ulusoy Elektrik A.Ş. Operasyonel Mükemmellik ve Stratejik Planlama Müdürü Doğukan
Şimşek tarafından “Endüstri 4.0’da Bugün ve Gelecek”
konulu sunum gerçekleştirildi. Oturumların ardından,
MMO Ankara Şube EİM MDK Komisyonu Teknik Görevlisi Mualla Özgür Özkan tarafından sonuç bildirgesi
okunarak, kurultay sonlandırıldı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in
açış konuşması şöyle:
“Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Endüstri ve İşletme
Mühendisliği Yerel Kurultayı’na hoş geldiniz.
Bildiğiniz gibi Odamız bünyesinde makina mühendisleri
yanı sıra endüstri, işletme, uçak, havacılık, uzay, mekatronik, enerji sistemleri, otomotiv, raylı sistemler ve diğer
bazı mühendislik disiplinleri de bulunmaktadır.
Odamızın üye sayısı bugün 111 bin 816’ya ulaşmıştır.
Odamıza kayıtlı ikinci büyük meslek disiplini olan endüstri ve işletme mühendislerinin sayısı ise 8 bin 203’e
ulaşmıştır. Endüstri ve işletme mühendisliğine yönelik
etkinliklerimize, Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayları yanı sıra geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirdiğimiz
Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları, 6 Sigma Yalın
Konferansları, Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları Kongresi ile KAIZEN Paylaşımları Etkinliğini de
eklemiş bulunuyoruz.
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Bu etkinliklerden süzülen görüşlerin, Odamızın endüstri
ve işletme mühendisliklerine yönelik çalışma programlarının şekillenmesinde önemli bir rolü bulunduğunu belirtmek isterim. Ayrıca, Odamızın düzenlediği, makine imalatı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, sanayi, bakım teknolojileri,
enerji verimliliği vb. konulardaki kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerinin önemli bir bölümü endüstri ve
işletme mühendisliği uygulama alanları ile doğrudan ilişkilidir. Bütün bu etkinliklerde verimlilik, Ar-Ge, tasarım,
planlama, inovasyon, teknoloji, mühendislik vb. konular
irdelenmekte; genç meslektaşlarımızın mesleki-sosyal
gelişimine önemli katkılar sunulmaktadır.
Önceki kurultaylarda üzerinde en çok durulan konuların başında, endüstri ve işletme mühendislerinin yetki ve
sorumluluklarını ve serbest meslek uygulamalarıyla ilgili
yasal düzenlemelerin bulunmaması ve meslek içi eğitim
ve belgelendirme programlarının yetersizliği konuları
gelmekteydi. Bu konuda Odamızca sonuç alıcı çalışmalar
yürütülmüş; Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi üzerine hazırladığımız iki ayrı yönetmelik 2008 yılı
başında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Odamızın enerji verimliliği mevzuatına yönelik yürüttüğü ısrarlı çalışmalar sonucunda da, endüstri ve işletme
mühendisleri, endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisi
olma olanağına kavuşmuştur. Ayrıca endüstri ve işletme
mühendislerinin yetki alanlarının tanımlanması kapsamda, Meslek İçi Eğitim Merkezlerimizde stratejik planlama,
yatırım hizmetleri yönetimi, enerji yöneticiliği, iş güvenliği ve makine değerleme bilirkişilik eğitim ve belgelendirmesi yapılmaktadır.
Şubelerimiz aracılığıyla da kalite sağlama sistemleri, çevre güvenliği, istatistiksel süreç kontrolü, kalite planlaması,
iç denetçi, 6 sigma, satın alma yönetimi, stok yönetimi,
üretim kaynak planlaması, iş etüdü, yalın üretim, ergonomi, işçi sağlığı ve güvenliği, veri madenciliği seminerleri
düzenlenmektedir.
Yeri gelmişken, meslek içi eğitim faaliyetlerimizde, öğretim üyelerimiz ve konusunda yetkin meslektaşlarımızın
desteğini beklediğimizi burada özellikle belirtmek istiyorum.
Endüstri ve işletme mühendislerine yönelik yayın çalışmalarımız da artırılarak sürdürülmektedir. 1989 yılından beri yayımlanan Endüstri Mühendisliği Dergisi yayın
hayatını sürdürmektedir. Dergimize ek olarak altı yıldır
düzenli olarak çıkardığımız EİM Bülteni sürekliliğinin sağ-
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lanması için önümüzdeki dönemde katkılarınıza ihtiyaç
duymaktadır.
Kısaca özetlediğim bu çalışmalar, Endüstri ve İşletme
Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu ve Şubelerimizdeki Meslek Dalı Komisyonlarımız aracılığıyla yürütülmektedir.
Meslek Dalı Komisyonları, Odamızda Endüstri ve İşletme
Mühendisliği örgütlenmesinin yapı taşlarıdır. Bu komisyonlarda görev alan üyeler, şubelerimizde tüm endüstri
ve işletme mühendislerinin katılımı ile yapılan seçimlerle
belirlenmektedir.
Endüstri mühendisliği yetki alanlarının genişletilmesi,
mesleki ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, çalışma alanlarında karşılaşılan sorunların aşılmasına
yönelik çalışmaların başarıya ulaşması, büyük çoğunluğu
örgütsüz olan endüstri ve işletme mühendislerinin Meslek Dalı Komisyonu çalışmalarına destek vermesinden,
verdiğiniz desteği artırmanızdan, örgütsel yapımızın güçlendirilmesinden geçmektedir.
Bilgi birikiminizi Odamızla paylaşmanızı, Oda çalışma
gruplarında, komisyonlarda görev almanızı istiyoruz.
Henüz Odamıza üye olmamış meslektaşlarımızı Oda
çalışmalarına yönlendirmenizi bekliyoruz. Oda yönetimi
olarak, bu alanda yürütülecek çalışmalara bütün olanaklarımızla destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek
istiyorum.
Son olarak birikimlerini bizlerle paylaşacak olan konuşmacı hocalarımız, firma temsilcileri ve uzman dostlarımız
ile etkinliği düzenleyen Ankara Şube Yönetim Kurulu,
Ankara Şube EİM MEDAK üyelerine ve etkinlik sekreterimize Oda Yönetim Kurulu adına içtenlikle teşekkür
ediyor, etkinliğin verimli geçmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.

Basın Açıklamaları

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI
YENİDEN DÜZENLENMELİDİR!
28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener yazılı bir basın
açıklaması yaptı.
28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Günü; 4-10 Mayıs tarihleri de İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’dır.

- Çocuk işçiliğin önüne geçilmeli, çocuklar örgün eğitime
yönlendirilmelidir.

Ülkemizdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) mevzuatının çok sorunlu oluşu, mevzuatın yeniden düzenlenmesi
gerektiğine işaret etmektedir. Bu noktada iş kazaları sonucu toplu ölümlerin artması üzerine 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ciddi
çözümler getirmediğini belirtmek isteriz. Yasa tasarısı ilk
gündeme geldiğinde ve daha sonra yasa üzerinde değişiklikler yapılması sırasında iş kazaları ve meslek hastalıklarının bu yasa ve mevzuat ile önlenemeyeceğini hep söyledik. Yasa ile birlikte iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği
ve diğer sağlık personeline ilişkin yönetmelikler defalarca
değiştirildi ve kazalar ile iş cinayetleri hâlâ artmaktadır.
Bu mevzuat ile işverenlerin önlem alma yükümlülüğü ve
devletin denetim görevi azaltılarak sorumluluk iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve çalışanlara yüklenmiştir.
İSG ile ilgili ulusal politikaların oluşturulması, kararların
alınması ve işyerlerinde denetime ilişkin kararlar bugüne
kadar diğer sosyal tarafların görüşleri önemsenmeden
tek başına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınmıştır. Bütün mevzuat düzenlemeleri işverenlerin
çıkarları doğrultusundadır. Bu gerçekliklerden hareketle
İSG alanına yönelik önerilerimizi kamuoyunun dikkatine
sunuyoruz.

- Kadınlara ve kadın emeğine yönelik tüm olumsuz uygulamalar kaldırılmalı; istihdam eşitsizlikleri giderilmeli, eşit
işe eşit ücret uygulanmalıdır.

- “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” bileşenleri, iktidar ve işveren ağırlıklı bir yapıdan çıkarılmalı; sendikalar,
üniversiteler, TMMOB, TTB ağırlıklı hale getirilmeli ve
kararları tavsiye değil bağlayıcı olmalıdır.
- İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili mevzuat esnek ve
kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal hale getirdiği, kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budadığı için iptal edilerek
denetim mekanizmalarıyla birlikte yeniden düzenlenmeli; bütün tarafların katılımı ile ekseni insan olan çağdaş bir
yapıya kavuşturulmalıdır.
- Yapılacak tüm düzenlemelerde asıl sorumluluğun işverende olduğu hususu yer almalıdır.

- Önceki mevzuatlarda bulunan ”işyeri kurma izni” ve
“işletme belgesi” alınması zorunluluğu yeniden getirilmelidir.
- İSİG ile ilgili düzenlemeler ve uygulamalar, sektör, çalışan sayısı vb. hiçbir ayrım olmaksızın bütün işyerlerini
ve tüm çalışanları kapsamalıdır. Kamu kuruluşlarında ve
50’nin altında çalışanın olduğu az tehlikeli işyerlerinde,
uzman ve hekim çalıştırılması uygulaması, 2020 yılı beklenmeden hemen başlatılmalıdır.
- Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı
çalışma yasaklanmalı; sendikalaşmanın önündeki engeller
kaldırılmalı, çalışanların sosyal ve ekonomik koşulları iyileştirilmelidir.
- İş kazalarının büyük çoğunluğunun küçük ölçekli işyerlerinde olduğu gözetilerek İSİG Kurulu oluşturma zorunluluğu en az 30 çalışanın bulunduğu işyerlerini de kapsamalı, bu sayı kademeli olarak daha da aşağıya çekilmelidir. İş
ve işyerlerinin bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle,
alt işveren bulunan işyerlerinde tek bir İSİG Kurulu olmalıdır. Kurul oluşturulması ve karar mekanizmaları demokratikleştirilmelidir. Çalışan temsilcilerinin iş güvenceleri
sendika temsilciliği ile eş düzeye getirilmelidir.
- İşyerlerinde İSG’nin sağlanması bir ekip işidir. Bu ekipte
hekimler, mühendisler, teknik personel, sağlık personeli ve iş hijyenisti, ergonomist, psikolog vb. personel yer
almalıdır. İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve İSİG
konularında görev yapan tüm personelin mesleki bağımsızlık, çalışma süreleri, yıllık izinleri, kişisel gelişim eğitimleri vb. hususlar yeniden düzenlenmelidir.
- Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki, 100’den fazla çalışanın bulunduğu sanayi işletmelerinde “tam zamanlı” iş güvenliği mühendisi çalıştırılması zorunlu hale getirilmelidir.
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Basın Açıklamaları

10’dan az çalışanın bulunduğu işyerlerinde İSİG hizmet
bedelinin karşılanmasında SGK prim kaynakları kullanılmamalı bütçede bu kalem için ayrı bir kaynak tahsis edilmelidir.
- Lisans sonrası İSG eğitimlerinin üniversiteler,
TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odaları ve TTB tarafından
verilmesi, sertifikalandırılması ve böylelikle çağdaş bilimsel-mesleki yaklaşımların egemen olması sağlanmalıdır.
- İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının yaptıkları
tespitler, saptadıkları gereklilik ve öneriler yerine getirilmeden iş kazası ve meslek hastalıklarından sorumlu
tutulmaları ve belgelerinin askıya alınması adaletsiz bir
uygulamadır. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının
mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri korunmalıdır.
Bakanlık kamusal denetim yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
- Uzman ve hekim tarafından “tespit ve öneri defteri”ne
yazılan hususların, İSİG KATİP sistemine girişinin yapılmasını sağlayacak altyapı oluşturulmalı; girilen bilgiler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) tarafından anında izlenmelidir.
- Ülkemizde son dönemlerde yaşanan iş kazaları göstermektedir ki AÇSHB ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlığın kazaların meydana gelmesinde kusurları bulunmaktadır. Bu nedenle iş
kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda kusuru bulunan
kamu görevlilerinin yargılanmasının önündeki engeller
kaldırılmalıdır.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının asli görevlerinin yanında
aynı kurum içinde veya diğer kurum/kuruluşlarda görevlendirilmeleri uzmanlığın belirli bir yetkinlikle uygulanmasını engelleyicidir; İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği
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Uzmanlarına başka işler verilmemelidir.
- Tüm çalışanlara hak ve sorumlulukları ile İSİG konusunda sürekli eğitim verilmeli, bu eğitimler, işverenlerin
süre ve içeriğe müdahaleleri önlenecek şekilde yapılmalı
ve eğitimler ilgili meslek örgütleri tarafından verilmelidir.
- Eğitim-öğretim müfredatı, temel eğitimden başlanarak,
İSİG konusunu da içerecek şekilde yeniden düzenlenmeli,
bütün okullarda İSİG eğitimi yapılmalıdır. Üniversitelerde
İSİG alanında yaygın olarak uygulanan yüksek lisans ve
doktora programları sertifika yükseltme aracı olmaktan
çıkarılıp akademik bilimsel bir konu olarak görülmelidir.
- İSİG duyarlılığı ve bilincinin oluşması için güvenlik kültürü, aile kültürü, toplumsal işçi sağlığı ve iş güvenliği kültürü birlikte oluşturulmalı ve özendirilmelidir.
- SGK tarafından yayımlanan İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri gerçekleri yansıtmaktan uzaktır. İşyerlerinde kaza ve meslek hastalıklarına ait bilgiler mutlaka
bir veri tabanında toplanmalı; bu bilgilerden ölçme ve
değerlendirme amaçlı olarak da yararlanılmalıdır.
- Bakanlık, SGK tarafından yapılan incelemeler sonrası
hazırlanan iş kazaları ve meslek hastalıkları inceleme raporlarına dair kamuoyu ile sadece sayıları değil kaza ve
hastalıkların kök nedenlerine inilebilecek detaylı analizler
de paylaşmalıdır.
- Meslek hastalıkları sadece aktif sigortalılara yönelik tazminat konusu olarak ele alınmamalı, öncelik önlemeye
verilmeli, meslek hastalıklarının tespiti, tedavisi ve tazmini yönündeki tüm sorunlar çözülmeli, bu yöndeki yasal ve
idari engeller kaldırılmalıdır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

1 MAYIS BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA GÜNÜ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener yazılı bir açıklama yaparak 1 Mayıs’ta alanlara çağrı yaptı.

Emekçilerin birlik mücadele dayanışma günü olan 1 Mayıs bu yıl da emek ve demokrasi düşmanı politikaların
gölgesi altında kutlanacak.
Meslektaşlarımız dâhil bütün emekçiler e snek üretim,
güvencesiz istihdam ve yoğun sömürü koşullarında alın
teri döküyorlar. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, işveren kesimi
lehine düzenlemelerle amacından saptırılmış durumdadır. İş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği uygulamaları yerleşmeden geriletilmiş, piyasa çıkarlarına göre
düzenlenmiştir. Ev emeği, yeni eğitim sistemi ve mesleki
eğitim konusu sermayenin yoğun emek sömürüsünün bir
aracı olmuştur. İşsizlikte tarihimizin en üst seviyesine çıkılmıştır. Laikliğin gereği olan norm ve uygulamaların her
birinin tasfiye edilmesiyle emekçilere reva görülen çalışma ve yaşam koşulları örtüşmektedir.
IMF’nin Nisan ayında yayımladığı Türkiye Raporunda
da yer alan kıdem tazminatı fonu kurulması ve bireysel
emeklilik sigortasını (BES) zorunlu hale getirecek “yapısal reformlar” ile ücretlileri işten çıkarmanın daha da kolaylaştırılmak istendiği bir döneme girmiş bulunuyoruz.
Kıdem tazminatı fonu ve BES sistemi ile tüm emekçilerin
çalışma yaşamı boyunca oluşturacakları birikimleri hem
eksiltilecek hem de başka alanlara aktarılacaktır. Kıdem
tazminatı fonu ve BES sistemindeki birikimlerin sermaye
piyasaları üzerinden başta inşaat ve enerji sektörlerindeki

batık şirketleri kurtarmak üzere yandaş sermaye kesimlerine aktarılacağı açıklıkla belirtilmektedir.
Emekçilerin istemleri ise bellidir. İnsanca çalışmak, yaşam
ve iş güvencesinin sağlanması, işsiz olmamak, aç ve yoksul olmamak, emeğinin karşılığını hakkıyla almak, eşit işe
eşit ücret, kıdem tazminatı hakkına dokunulmaması, BES
sisteminin kaldırılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin tam olarak alınması, iş cinayetlerinin olmaması,
geçici-kiralık işçi olmamak, 8 saatlik işgününe uyulması,
fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, grev ve toplu sözleşme dâhil sendikal hakların tanınması, taşeron çalışmanın
yasaklanması, kamuya alımlarda adaletsizlik yapılmaması,
cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması, fabrikalarının satılmaması-kapatılmaması, üretim ve yaşam alanları ile doğal
çevrenin rant talanına açılmaması, emekçilerin istemleri
arasındadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, emeğin hakları ve bayramı için, laiklik için, demokrasi için,
ülkemizi karanlıktan gün ışığına çıkarmak için TMMOB
çatısı altında, bütün illerde 1 Mayıs kortejlerinde yerini
alacak; savaşsız, sömürüsüz, eşit, özgür, adil, başka bir
Türkiye ve dünya özlemini halkımızla paylaşacaktır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basında Odamız

Nisan 2019
Odamız tarafından düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi teskon sodex Fuarı hazırlıkları, Termodinamik
Dergisinde “Teskon 2019, 17-20 Nisan’da İzmir’de” ve Best
Bina Elektronik Sistem Teknolojileri Dergisinde “Teskon-DİD
iş birliği ile tesisatta sismik koruma semineri düzenleniyor”
başlıklarıyla haber yapıldı.
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı TTMD 13. Dönem
Olağan Genel Kurulu, Termodinamik Dergisinde “TTMD 13.
Dönem Olağan Genel Kurulu yapıldı” başlığıyla haber yapıldı.

05.04.2019
Odamız tarafından düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi teskon sodex Fuarı hazırlıkları, Haber Ekspres Gazetesinde “Tesisat mühendisliğini topluma kabul ettirdik,”
Ticaret Gazetesi’nde “Tesisat sektörünün geleceği masaya
yatırılacak,” Yeni Bakış Gazetesinde “Tesisat Mühendisliği
Fuarı’nda geri sayım başladı” ve Yenigün Gazetesinde “Teskon 2019 Fuarı’na sayılı günler kaldı” başlıklarıyla haber yapıldı.

05/06.04.2019
MMO Öğrenci Üye Kurultayı 2019, Evrensel Gazetesinde
“Ülke üniversite hurdalığına çevrildi,” Aydınlık Gazetesi’nde
“Ülke üniversite hurdalığı oldu” ve (06.04.2019) Ankara
Başkent Gazetesinde “Ülke üniversite hurdalığına çevriliyor”
başlıklarıyla haber yapıldı.

10.04.2019
Oda Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Türkiye’nin
Enerji Görünümü Mart 2019” raporu BirGün Gazetesinde
“Elektrik sektöründe kriz büyüyor,” Cumhuriyet Gazetesinde
“Bu işin enerjisi yok” ve Sözcü Gazetesinde “20 milyon ton
kömür nerede?” başlıklarıyla haber yapıldı.

18/30.04.2019
Odamız tarafından düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi teskon sodex Fuarı, Ege Telgraf Gazetesinde “Tesisat sektörünün geleceğini konuştular,” Posta İzmir Gazetesinde “Engelli dansıyla tesisat buluşması,” Ticaret Gazetesi’nde
“İklimlendirme sektörünün rüzgarı bu kez İzmir’den esti”
(19.04.2019) Ankara Başkent Gazetesinde “Planlı sanayi
politikalarına ihtiyaç var,” Ticaret Gazetesi’nde “İpragaz,
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teskon+sodex 2019’da ilgi odağı oldu,” (23.04.2019) Arasta Gazetesinde “İpragaz, teskon+sodex 2019’da ilgi odağı
oldu,” (25.04.2019) Ticaret Gazetesi’nde “İklimlendirme
sektörü İzmir’de dünyayı ağırladı,” (26.04.2019) İzmir 9 Eylül Gazetesi’nde “Teskon binlerce kişiyi ağırladı,” Posta İzmir
Gazetesinde “Tesisat Kongresi ile Fuarına ilgi büyüktü,” Ticaret Gazetesi’nde “Teskon yine binlerce kişiyi ağırladı” ve
(30.04.2019) Dünya Gazetesinde “MGT Filtre, teskon-sodex
2019 Fuarı’nda yoğun ilgi gördü” başlıklarıyla haber yapıldı.

23/27.04.2019
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Sanayide ücretler
aşağı, işsizlik yukarı” başlıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesinde “Ücretler düşüyor işsizlik tırmanıyor,” Aydınlık
Gazetesi’nde “Sanayide ücretler aşağı işsizlik yukarı,” Korkusuz Gazetesinde “Sanayide maaşlar yüzde 20 eridi,” Sözcü Gazetesinde “Üretim çakıldı maaşlar eridi,” (24.04.2019)
Yurt Gazetesi’nde “İşsizlik tırmanıyor,” Ticari Hayat Gazetesinde “Sanayinin durumu,” Şok Gazetesinde “Üretim çakıldı maaşlar eridi,” Yeni Asya Gazetesinde “Hızlı küçülme,
yüksek işsizlik,” (25.04.2019) Dünya Gazetesinde “Mühendislerde işsizlik yüzde 10.3 işsiz mühendis sayısı 91 bine
çıktı,” Karadeniz Gazetesinde “Üretim çakıldı maaşlar eridi,”
(26.04.2019) Antakya Gazetesi’nde “İşsiz mühendisler sayı
91 bine çıktı,” Bursa Hakimiyet Gazetesinde “MMO: İşsiz
mühendis sayısı 91 bine çıktı,” Güneydoğu Ekspres Gazetesinde “MMO: İşsiz mühendis sayısı 91 bine çıktı,” Yeni
Dönem Gazetesinde “Mühendis bile işsiz,” Yeni Mesaj Gazetesinde “İşsiz mühendis sayısı 91 bine ulaştı,” Yeni Yaşam
Gazetesinde “İşsiz mühendis sayısı 91 bin,” (27.04.2019)
Yeniçağ Gazetesinde “91 bin mühendis kapı kapı iş arıyor,”
Mavi Kocaeli Gazetesi’nde “Bütün reel ücretler geriliyor” ve
Yeni Asya Gazetesinde “İşsiz mühendis sayısı 91 bine çıktı”
başlıklarıyla haber yapıldı.

28.04.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yeniden Düzenlenmelidir!” başlıklı açıklama,
Yeni Mesaj Gazetesinde “İş güvenliğine yeni düzenleme yolda” ve Aydınlık Gazetesi’nde “Mevzuat yeniden düzenlensin”
başlıklarıyla haber yapıldı.

Basında Odamız

23 Nisan 2019 BirGün

23 Nisan 2019 Fox TV
23 Nisan 2019 Fox TV

23 Nisan 2019 Sözcü

23 Nisan 2019 Şok

5 Nisan 2019 Evrensel

5 Nisan 2019 Aydınlık
26 Nisan 2019 Yeni Dönemw

6 Nisan 2019 Ankara Başkent
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MİEM Kurslarımız

Nisan 2019'da MİEM Kurslarına Katılım
Nisan ayı boyunca 15 şubemizde, 12 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 441 kişi katıldı.
Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama
Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
Doğalgaz İç Tesisat
Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Mekanik Tesisat

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

Soğutma Tesisatı
Temel Bilirkişilik

Akışkan Gücü (Hidrolik) Mühendis Yetkilendirme
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Tarihi

Verildiği Şube

15-16 Nisan 2019
23-24 Nisan 2019
18-20 Nisan 2019

Trabzon
Bursa
Trabzon
İstanbul
Kayseri

4-7 Nisan 2019
24-27 Nisan 2019

Katılımcı
Sayısı

15
10
13

11
28

1-4 Nisan 2019
18-21 Nisan 2019
15-18 Nisan 2019
25-28 Nisan 2019
25-28 Nisan 2019

İzmir
İstanbul

İzmir

17
11
10
8
21

3-5 Nisan 2019

Samsun

14

24-26 Nisan 2019
26-28 Nisan 2019

Ankara
Bursa
İzmir

13
6

8-14 Nisan 2019
8-14 Nisan 2019
22-28 Nisan 2019
24-30 Nisan 2019
22-28 Nisan 2019
6-7 Nisan 2019
8-9 Nisan 2019
9-10 Nisan 2019
10-11 Nisan 2019
11-12 Nisan 2019
13-14 Nisan 2019
13-14 Nisan 2019
15-16 Nisan 2019
18-19 Nisan 2019
20-21 Nisan 2019
24-25 Nisan 2019
25-26 Nisan 2019
27-28 Nisan 2019
27-28 Nisan 2019
29-30 Nisan 2019

Bursa
İstanbul

Bursa
Samsun
Diyarbakır
İstanbul
İstanbul

Gaziantep
Diyarbakır
Adana
Ankara
İstanbul

Kayseri
İzmir

Mersin
Kayseri
İzmir

Antalya
İstanbul

Adana
Konya

12
5
11
6
8
23
27
19
29
20
19
26
21
20
18
20
20
25
17
25

1-3 Nisan 2019

Bursa

5

24-26 Nisan 2019
26-28 Nisan 2019
16-17 Nisan 2019

Samsun
İstanbul
Bursa

10

8-11 Nisan 2019
12-15 Nisan 2019
13-21 Nisan 2019
24-27 Nisan 2019
8-12 Nisan 2019

Ankara
Gaziantep

9
9
5
16
6
620

İstanbul

Eskişehir
İstanbul
toplam

7
5

MİEM Kurslarımız

Mayıs 2019 MİEM Kurs Programı
Mayıs ayında düzenlenecek olan MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali
www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Doğalgaz İç Tesisat*
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
Mekanik Tesisat

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

Soğutma Tesisatı

Havalandırma Tesisatı
Havuz Tesisatı
Yangın Tesisatı
Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri
Temel Bilirkişilik
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı
Enerji Yöneticisi
Rüzgar Enerjisi Santrali Eğitimi
*

Tarihi
4-5 Mayıs 2019
10-11 Mayıs 2019
11-12 Mayıs 2019
14-15 Mayıs 2019
7-9 Mayıs 2019
7-9 Mayıs 2019
17-19 Mayıs 2019
2-5 Mayıs 2019
13-16 Mayıs 2019
7-10 Mayıs 2019
20-23 Mayıs 2019
23-26 Mayıs 2019
27-30 Mayıs 2019
25-28 Mayıs 2019
3-5 Mayıs 2019
10-12 Mayıs 2019
11-13 Mayıs 2019
24-26 Mayıs 2019
10-20 Mayıs 2019
2-3 Mayıs 2019
2-3 Mayıs 2019
2-3 Mayıs 2019
4-5 Mayıs 2019
4-5 Mayıs 2019
9-10 Mayıs 2019
11-12 Mayıs 2019
11-12 Mayıs 2019
13-14 Mayıs 2019
15-16 Mayıs 2019
21-22 Mayıs 2019
28-29 Mayıs 2019
9-11 Mayıs 2019
10-11 Mayıs 2019
24-26 Mayıs 2019
29-31 Mayıs 2019
29-31 Mayıs 2019
7-8 Mayıs 2019
8-9 Mayıs 2019
17-18 Mayıs 2019
24-26 Mayıs 2019
25-26 Mayıs 2019
20-22 Mayıs 2019
28-29 Mayıs 2019
29-30 Mayıs 2019
2-4 Mayıs 2019
29-31 Mayıs 2019
6-8 Mayıs 2019
20-22 Mayıs 2019
24-26 Mayıs 2019
2-6 Mayıs 2019
4-12 Mayıs 2019
6-7 Mayıs 2019
17-19 Mayıs 2019
6-15 Mayıs 2019
6-17 Mayıs 2019
22-24 Mayıs 2019

Verildiği Şube
Ankara
İstanbul

Kocaeli
İzmir

Ankara
Bursa
Kocaeli
İstanbul

Ankara
İzmir

Ankara
İstanbul

Diyarbakır
Ankara
İstanbul

Mersin
Eskişehir
Adana
İstanbul
İzmir

Samsun
Denizli
İstanbul

Adana
Trabzon
İstanbul

Antalya
Gaziantep
Eskişehir
İzmir

Kocaeli
Kocaeli
Bursa
İstanbul

Ankara
İzmir

Edirne
Samsun
Eskişehir
Ankara
Mersin
Ankara
Mersin
İstanbul

Bursa
Mersin
Ankara
Konya
İzmir
İstanbul

Sınav Tarihi
6 Mayıs 2019
12 Mayıs 2019
13 Mayıs 2019
16 Mayıs 2019
10 Mayıs 2019
10 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019
5 Mayıs 2019
16 Mayıs 2019
11 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019
5 Mayıs 2019
13 Mayıs 2019
13 Mayıs 2019
26 Mayıs 2019
25 Mayıs 2019
3 Mayıs 2019
3 Mayıs 2019
3 Mayıs 2019
5 Mayıs 2019
5 Mayıs 2019
10 Mayıs 2019
12 Mayıs 2019
12 Mayıs 2019
14 Mayıs 2019
16 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019
11 Mayıs 2019
12 Mayıs 2019
26 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019
9 Mayıs 2019
10 Mayıs 2019
19 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019
5 Mayıs 2019
1 Haziran 2019
9 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019
7 Mayıs 2019

İstanbul

Bursa
Adana

8 Mayıs 2019
19 Mayıs 2019

İstanbul
İzmir
İzmir

24 Mayıs 2019

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

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’DEN ORTAK 1 MAYIS 2019 AÇIKLAMASI
DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin ortak 1 Mayıs 2019 programı 10 Nisan 2019 tarihinde DİSK Genel Merkezinde
gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile duyuruldu.
Açıklamaya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş
Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Konsey
Başkanı Sinan Adıyaman’ın yanı sıra demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerden temsilciler katıldı.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun
okuduğu ortak açıklamanın tam metni şöyle:
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.
Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikayet ölümden olsun.
Cahit Sıtkı Tarancı’nın dizelerinde ifade ettiği bir memleketin ve hatta dünyanın umudunu ve hasretini paylaşan emek ve meslek örgütleri olarak, yıllardır bizlerle kol
kola omuz omuza duran demokratik kite örgütleriyle ve
siyasi partilerle beraber, 1 Mayıs 2019 Birlik Mücadele
ve Dayanışma Günü programımızı sizlerle paylaşmak için
bir aradayız.
İşçisi, kamu çalışanı, işsizi, emekçisi, emeklisi, aydını, sanatçısı, gazetecisi, öğrencisi, esnafı, kadını, genci, yaşlısıyla dolduracağımız 1 Mayıs meydanlarında nasıl bir memleket istediğimizi kol kola, omuz omuza dile getireceğiz.
Bizim memleket dediğimiz, küçük bir azınlık için değil, bir
avuç patron ve yandaş sermaye için değil, halkın emekçi
çoğunluğu için yaşanabilir bir memlekettir. Biz memleket isteriz, ekonomik krizin faturasını krizin sorumluları
ödesin.
Bizim memleket dediğimiz, sermaye ve iktidar sahiplerinin çıkarları doğrultusunda, hukuksuz ve keyfi bir biçimde yönetilen bir ülke değildir. Biz memleket isteriz,
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işçi sınıfı başta olmak üzere halkın yüzde 99’u insanca,
özgürce, kardeşçe yaşasın.
Bizim memleket dediğimiz, ülkenin birikimlerinin varlık
fonu adı altında talan edildiği, işsizlik fonunun patronlara,
bankalara peşkeş çekildiği, kıdem tazminatımıza bile göz
konulduğu bir ülke değildir. Biz memleket isteriz, herkesin güvenceli ve insanca çalıştığı bir işi olsun.
Bizim memleket dediğimiz, ölümüne çalıştırıldığımız işyerleri, açlık ve yoksulluk sınırının altında ücretler, taşeron köleliği, güvencesizlik değildir. Biz memleket isteriz,
çalışırken ölmeyelim, insanca yaşayabilelim.
Yıllardır ceplerini doldururken sırtımızdan elde ettikleri
nimetleri kimseyle paylaşmayanların, “hep bana” diyenlerin, işimize, aşımıza, haklarımıza el uzatanların çiftliği
değildir memleket. Biz memleket isteriz, adalet olsun,
zam-zulüm-işsizlik son bulsun.
Bizim memleket dediğimiz, kanun hükmünde kararnamelerle on binlerce kişinin ihraç edildiği, barış talep eden
akademisyenlerin cezalandırıldığı, hapishaneleri muhaliflerle, akademisyenlerle, gazetecilerle, siyasetçilerle dolu,
devletin kendi hukukuna, kurallarına bile uymadığı, “hukuk devleti” ile bağdaşmayan, demokrasiden uzaklaşmış
bir ülke değildir. Biz memleket isteriz, siyasi gerekçeli
her türlü cezalandırma son bulsun, devlet kendi kurallarına ve hukukuna uysun.
Bizim memleket dediğimiz, sokaklarda, meydanlarda,
grevlerde, mahkemelerde hakkımızı savunmanın engel-
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lendiği, seçim sandıklarında hesap sormanın bile neredeyse “suç” ilan edildiği bir ülke değildir. Biz memleket
isteriz, demokrasi olsun, seçme-seçilme, örgütlenme ve
grev hakkımız tam olsun. Bizim memleket dediğimiz, sadece tek kişinin konuşup milyonların alkışlamak zorunda
olduğu bir ülke değildir. Biz memleket isteriz, özgürlük
olsun; düşünmek, konuşmak, yazmak, çizmek, itiraz
etmek özgür olsun. Bizim memleket dediğimiz, emekçilerin bir bölümünün diğer bölümüne karşı kışkırtıldığı,
ülkeyi yönetenler ve kontrolündeki medya tarafından hedef gösterildiği, düşmanlaştırıldığı, göçmen işçilerin yok
sayıldığı, savaş ve baskı politikalarıyla yönetilen bir ülke
değildir. Biz memleket isteriz, kimse cinsiyetinden, kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş olmasın; biz
memleket isteriz eşit yurttaşlık, barış ve kardeşlik hakim
olsun.
Bizler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler olarak, başta İstanbul Taksim 1 Mayıs alanı olmak
üzere ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs Birlik, Mücadele
ve Dayanışma Gününde umudumuz ve hasretimiz olan
memleketin resmini çizeceğiz. Emeğimize, ekmeğimize,
işimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkararak,
barış içinde savaşsız sömürüsüz bir dünyada yaşama ve
yaşatma umudumuzu 1 Mayıs meydanlarında yükselteceğiz.
Şu gerçeğin bir kere daha altını çizmek isteriz ki, 1 Mayıs herhangi bir miting değildir.1 Mayıs miting değildir.
1 Mayıs dünyanın her tarafında, beş kıtada yüzlerce ülkede kutlanan, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele
ve dayanışma günüdür. 1 Mayıs, yılın 365 günü ezilen,
horlanan, yok sayılan milyonların kendilerini ifade ettiği,
taleplerini, tepkilerini dile getirdiği bir gündür. Ve dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin ve
emekçilerin, bu günü kentin en merkezi meydanlarında
coşkuyla kutlama hakkı vardır. Bu sadece İstanbul için
değil, tüm kentlerimiz için en doğal haktır.
1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününde Taksim alanında olmak, tarihi ve ahlaki olduğu kadar, hukuki açıdan da hakkımızdır. İnsan Hakları Avrupa
Mahkemesinin ve ulusal mahkemelerin çok sayıda kararı
Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamanın bizler açısından
bir hak ve görev olduğunu tescil etmiş, ancak mahkeme
kararlarını yok sayan idare tarafından bu hakkımız defalarca gasp edilerek suç işlenmiştir.

Yani her nasıl ki 29 Ekim’de Bağdat Caddesinde yürüyüş
yapabiliyorsak, 10 Kasım’da Dolmabahçe’de anma düzenleyebiliyorsak, Ramazan ayında Taksim’de iftar çadırları ve etkinlikler yapabiliyorsak, tüm bu özel günler ve
bayramlar için “Valilikçe miting alanı olarak belirlenmiş
alanlar” gösterilmiyor ise, 1 Mayıs da bu kapsamdadır.
Resmi tatil ve bayram günü ilan edilen 1 Mayıs’ın bu istisna kapsamında olmadığını iddia etmek ise açıkça işçileri,
emekçileri, bu ülkenin tüm değerlerini üretenleri yok
saymak anlamına gelecektir.
Biz 1 Mayıs 2019 bileşenleri olarak tüm yetkilileri akla,
hukuka, tarihe, işçi sınıfına ve İstanbul’a saygı duymaya
davet ediyoruz.
1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma günümüzü taleplerimizle, rengârenk bayraklarımızla, türkülerimizle, halaylarımızla, karanfillerimizle tek yürek olarak, en kitlesel
ve en coşkulu biçimde kutlamak istiyoruz.
Bizler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini yaratanlarız; bizler yaşamı var edenleriz; bizler bugün baskıcı
ve akıldışı bir rejimin harap ettiği memleketimizi ve demokrasiyi yeniden kuracak olan emekçileriz.
Emperyalist kapitalist sistemin, faşizmin ve her türden
gericiliğin, savaşlarla, ekonomik krizlerle, ekolojik felaketlerle yıkıma sürüklediği dünyayı, savaşsız ve sömürüsüz bir dünyaya dönüştürecek olan bizleriz.
Baharın en güzelini örgütleyecek olan, istibdattı yıkıp
hürriyeti kuracak olan, demokrasiye gerçek anlamını kazandıracak olan, mutlu bir hayatı filizlendirecek olan milyonlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.
Evet; biz çoğuz, çoğunluğuz, milyonlarız, halkız!
Türkiye’nin dört bir yanından bir kez daha göstereceğiz
ki haramilerin saltanatına son verecek olan biziz!
Emeğin ve alın terinin baharını örgütleyecek olan mücadelemizle, işçi sınıfının ve emekçi halklarımızın birliğinden gelen gücümüzle, dayanışma ruhumuzla; ekmek, gül
ve hürriyet günlerine olan inancımızla,
HAYDİ 1 MAYIS’A
TMMOB-DİSK-KESK-TTB
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TMMOB 3. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI
İlki 19 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı’nın üçüncüsü, 12 Nisan 2019
tarihinde “6754 Sayılı Yasanın Uygulama Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığıyla İnşaat
Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda düzenlendi.
Çalıştay, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından
TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu adına Leman Ardoğan bir konuşma yaptı.
Bilirkişilik Çalışma Grubu adına gerçekleşen Tematik Sunum “Bilirkişilik ve Etik” Timur Bilinç Batur tarafından
gerçekleştirildi.
Çalıştay sonuç bidirgesi komisyonu seçiminin ardından
başlayan 1. Oturum moderatörlüğünü Niyazi Karadeniz
üstlendi. Bu oturumda Atölye 1 çalışma sunumları “6754
Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Eğitimleri” ana başlığında Mustafa Yağmur, Işıl Arslan ve Erdoğan Balcıoğlu
tarafından sunuldu. Öğle arasının ardından başlayan 2.
Oturumda moderatörlük görevi Ali Ekinci tarafından üstlenildi. Oturumda Atölye 2 çalışmaları “6754 Sayılı Yasa
Kapsamında Bilirkişilik Uzmanlık Alanları” ana başlığında
Huriye Nacar Savat, Macit Öncel ve Timur Bilinç Batur
tarafından sunuldu.

Çalıştayın 3. Oturumu Petek Ataman moderatörlüğünde
gerçekleştirildi. Atölye 3 çalışmalarıysa “6754 Sayılı Yasa
Kapsamında Bilirkişilik Başvuruları ve Kabul Şartları” ana
başlığıyla Muteber Osmanpaşaoğlu, Elif Bahar Barut,
Alaaddin Poyraz ve Leman Ardoğan tarafından sunuldu.
Çalıştayın Forum bölümünde Ali Fahri Özten moderatörlüğünde Bilirkişilik Dairesi temsilcisi Tetkik Hakimi
Ali Denizhan, TBB temsilcisi Bülent Aras ve üç atölye
başkanı Elif Bahar Bulut, Huriye Nacar Savat ile Mustafa
Yağmur soruları yanıtladılar.

TMMOB ARZU ÇERKEZOĞLU’NUN YANINDADIR
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında ‘halkı kin ve
düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 2 Nisan 2019 tarihinde Sapanca
Adliyesi’nde görüldü.
DİSK Başkanı Çerkezoğlu’na açılan davanın gerekçesi,
CHP Sapanca İlçe Örgütü’nün 5 Haziran 2016 tarihinde
Sapanca’da düzenlediği ‘Türkiye Nereye Gidiyor’ konulu
panelde yaptığı konuşma olarak gösterildi.
Sapanca Adliyesi’nde başlayan duruşmayı, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Kocaeli
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi KESK
Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TTB Merkez Konsey
Başkanı Sinan Adıyaman ve 163 ülkeden 207 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
(ITUC) da takip ederek destek verdi.

24

bülten 251
mayıs 2019

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında 1 yıl ile 3 yıl
arasında hapis cezası isteniyor. Dava 9 Temmuz 2019
tarihine ertelendi.
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“MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ TAMAMLAMA” İLANLARI HAKKINDA
SUÇ DUYUSUNDA BULUNDUK
İnternet sayfaları üzerinden kanunlara aykırı biçimde “Mühendislik Eğitimi Tamamlama” adı altında yapılan
duyurulara ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Birliğimiz, https://meslekiyetkilendirme.com ve https://
resmisertifikalar.org sayfaları üzerinden yayımlanan ve
17,750.00 TL ücret karşılığında “Mühendislik eğitim tamamlama imkanı ile mühendis ünvanı alabilirsiniz” duyurularına ilişkin olarak hukuksal işlem başlatmıştır.
Söz konusu eğitim adı altında duyurulan uygulamalar yasa
dışı olup mağdur olunmaması için kesinlikle herhangi bir
başvuruda bulunulmaması gerekmektedir.
Türkiye’de mühendis, mimar, şehir plancısı unvanı yasal
koruma altına alınmıştır. 1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’un 1. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde Mühendislik
unvan ve yetkileri ile çalışmak isteyenlerin sahip olması
gereken koşullar özetle şöyle sıralanmıştır.
• Türkiye’deki üniversitelerin mühendislik ve mimarlık
eğitimi veren Fakültelerinden mezun olmuş olmak,
• Programları, Türkiye’deki üniversitelerin Mühendis-

lik- Mimarlık eğitimi veren bölümlerinin programları ile
eşdeğer oldukları kabul edilmiş yabancı üniversite veya
okullardan mezun olmuş olmak. (Bu eşdeğerliğin saptanması halen YÖK tarafından yapılmaktadır.)
Kanunun 7. maddesine göre; birinci maddede zikrolunan diploma veya ruhsatlardan birini haiz olmayanlar
Türkiye’de Mühendis unvanıyla istihdam olunamazlar ve
bu imzalarla sanat icra edemezler ve bu unvanları kullanarak rey veremezler ve imza da koyamazlar.
Ayrıca, 29.4.1992 tarihli, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul Ve
Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi Hakkındaki Kanun
ile “Teknik öğretmen unvanını kazananlar için ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenlenen en fazla iki yıl süreli
tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında
mühendis unvanı verilir.” denilmiştir.
“Mühendislik Eğitimi Tamamlama” ilanlarına ilişkin suç
duyurusunda bulunulmuş olup, mağduriyet yaşanmaması
adına kamuoyunun dikkatine sunarız.
bülten 251
mayıs 2019
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TMMOB, DİSK, KESK, TTB: “HALKIN İRADESİNE SAYGI, SEÇME
VE SEÇİLME HAKKINA SAYGI, İSTANBUL’A SAYGI”
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’nin çağrısıyla biraraya gelen sendika, meslek örgütü ve demokratik kitle örgütleri
17 Nisan 2019 tarihinde Çağlayan Adliyesi’nde yerel seçimler sonrası yaşanan sürece ilişkin basın açıklaması
gerçekleştirdi.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun okuduğu ortak açıklama şöyle:
“Türkiye’de yerel seçimlerin üzerinden 15 gün geçmiş,
ancak başta İstanbul olmak üzere bir çok yerde yurttaşların sandıktan çıkan iradesinin gereği yerine getirilmemiştir.
İstanbul’da sandıkların açılmasının ardından yaşananlar,
bir hakkın kullanımı sınırını aşmış, yurttaşların iradesine
karşı devletin tüm kurumlarını seferber ettiği tehlikeli bir
girişime dönüşmüştür. Ayrıca aday olma süreçlerinde hukuki gerekleri taşıyanların seçildikten sonra seçilme haklarının engellenmesi de tümüyle hukuksuzdur.
Yargı başta olmak üzere devletin kurumlarının, yurttaşların seçme ve seçilme hakkına yönelik haksız, hukuksuz,
adaletsiz müdahaleleri, “partiye göre hukuk” pratikleri
kabul edilemez.
Seçim sonuçlarına saygı göstermeyen bu anlayışın ekonomik, demokratik, sosyal hiçbir hak talebimize de saygı
göstermeyeceği aşikardır.

Süreç uzadıkça “seçimle gelenin seçimle gitmeyeceği”
kanaatinin her gün biraz daha pekişmesi, ülkemize telafisi
zor büyük zararlar vermektedir.
Ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin çok ciddi sorunları varken, ülkemizi yönetenler sorunları derinleştiren
yaklaşımlarından acilen vazgeçmeli, yargı kurumları hukuka ve kendi içtihatlarına uygun kararlar almalıdır.
Halkın iradesine saygı gösterin, seçme ve seçilme hakkına saygı gösterin, İstanbul’a saygı gösterin.

SEÇMEN İRADESİNİN İLANINI GERÇEKLEŞTİRİN VE
DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIN
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 9 Nisan 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaparak
seçimlere ilişkin seçmen iradesinin ilanını gerçekleştirerek demokrasiye sahip çıkılması çağrısında bulundu.
Halkın demokratik iradesini yok sayan, seçim kurullarını siyasal baskı altında tutan, hukuku işine geldiği gibi işleten
anlayış ülkeyi kaosa sürüklemektedir.
Seçim hukukunun ülkenin doğusunda farklı batısında farklı, iktidarın kazandığı yerlerde farklı kaybettiği yerlerde farklı
işletilmesine; iktidarın gücüyle halkın iradesinin gasp edilmek istenmesine izin verilmemelidir.
Yüksek Seçim Kurulu’nu hukukun ve demokrasinin gereklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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SRİ LANKA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN VE ARALARINDA İKİ GENÇ
MÜHENDİSİMİZİN OLDUĞU TOPLAM 290 KİŞİNİN HAYATINI
KAYBETTİĞİ SALDIRILARI KINIYORUZ!
21 Nisan 2019 tarihinde Sri Lanka’da gerçekleştirilen ve aralarında iki genç meslektaşımızın da yer aldığı
290 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılara ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
tarafından 22 Nisan 2019 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
21 Nisan 2019 tarihinde Sri Lanka’da gerçekleştirilen 8
ayrı bombalı saldırıda yaşamını yitiren 290 kişinin ve yaralanan 500’ü aşkın kişinin acısını derinden yaşıyoruz.
Paskalya Bayramı törenleri sırasında kiliseleri ve çoğunlukla turistlerin konakladığı otelleri hedef alan bombalı
saldırılarda yaşamını yitirenler arasında ne yazık ki 2 genç
mühendis arkadaşımız da bulunmaktadır.
Sri Lanka’da devam eden bir projede çalışırken terör
saldırısının hedefi olan Elektrik Mühendisi Serhan Selçuk
Nariçi ve İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş’a rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Farklı inançları, kimlikleri ve kültürleri hedef alan saldırganlığın yükselişe geçmesi dünyamızı kana boyamakta,
hepimizin geleceğini tehdit etmektedir. Hastalıklı düşüncelerin ve yapıların gerçekleştirdiği bu saldırılar sadece
belli bir grubu değil, tüm insanlığı hedef almaktadır. Tüm
dünya çapında egemen kılınmaya çalışılan bu faşizan saldırganlığa karşı barışın, kardeşliğin ve bir arada yaşamın
sesini ve sözünü yükseltmeye devam edeceğiz.
Sri Lanka halkının ve tüm dünyamızın başı sağ olsun.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10 EKİM KATLİAMI FİRARİ SANIKLAR DAVASI İKİNCİ DURUŞMASI
103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara Katliamı’ndaki 16 firari sanık için devam eden davanın ikinci
duruşması 18 Nisan 2019 tarihinde Ankara Adliyesinde görüldü.
Mahkeme heyeti, 16 sanık hakkındaki yakalama ve tutuklama kararının devamına, İstanbul, Bursa, Tunceli ve
Hatay Barolarının davaya müdahillik talebini kabul etti.
Hülya Balı’nın dinlenme kararının bir sonraki celseye bırakılmasına, tanık olarak dinlenecek Şengül Büyükçelebi’nin
zorla getirilmesi için Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazılmasına karar verdi. Davanın üçüncü duruşması, 21 Kasım 2019 tarihinde görülecek.
Duruşma sonrası 10 Ekim-Der ve davayı takip etmeye
gelenler Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
Dernek Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, “Türkiye’de
adalet en lüks taleplerden biri olmuş ve mücadele etmeden gelmiyor. Bu duruşmaların takibi hayati önem
taşıyor. Bugün vicdanlarımız rahat olacak çünkü 10 Ekim
katliamını unutturmadık diyerek eve gideceğiz. Kimse
hayatını kaybeden 103 insanı unutmadı” diye konuştu.
Mağdur avukatlarından Eylem Sarıoğlu ise, “Bu katlia-

mın gerçekleşmesinin tek sebebi, bu sanıkların katliamı
örgütlemesine izin verilmesidir” dedi. Sarıoğlu, Emniyet
İstihbarat Daire Başkanlığının dosya sanıklarıyla ilgili bilgi ve belgeleri mahkemeyle paylaşmadığını hatırlatarak,
“Bizim ısrarlı çabamız ve mücadelemiz sayesinde mahkeme sanıklar hakkındaki bilgi ve belgeleri emniyetten
tekrar istedi. Gerçek adalete ulaşana kadar mücadelemiz
sürecek” ifadelerini kullandı.
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TMMOB’den

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA
YÖNELİK SALDIRIYI KINIYORUZ!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’nın Çubuk İlçesinde katıldığı şehit
cenazesi sırasında uğradığı saldırı üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 21
Nisan 2019 tarihinde bir basın açıklaması yapıldı.
Önceki gün Hakkari’de yaşamını yitiren askerimizin cenazesi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’na gerçekleştirilen örgütlü saldırıyı
çok sert biçimde kınıyoruz.
Ülkemiz uzunca süredir bizzat iktidar eliyle çok tehlikeli
bir kutuplaşmanın içine itilmektedir. Yakın zaman önce
geride kalan seçim sürecinde muhalif halka ve partilere
karşı kullanılan üslup bunun en ileri örneklerini oluşturmuştur.
Siyasi iktidarın seçim sürecinde ve sonrasındaki uygulamaları ise demokratik değerlerin açıkça çiğnenmesi anlamına gelen bir nitelik taşımaktadır.

Bu saldırıyı yaratan atmosfer bu siyasi düşmanlaştırma
uygulamalarının içinde aranmalıdır.
Yönetenleri acilen bu anlayışı terk etmeye, seçim sonuçlarını kabullenmeye yurttaşların can güvenliği başta
olmak üzere huzurun inşası için adım atmaya çağırıyoruz.
Yaşamını yitiren dört askerimizin ailelerine baş sağlığı diliyoruz.
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP örgütüne geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB, CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU’NA YAPILAN SALDIRIYI
PROTESTO EYLEMİNDEYDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta asker cenazesi sırasında yapılan saldırı
22 Nisan 2019 tarihinde CHP Ankara İl Başkanlığı önünde protesto edildi.
Protesto eylemine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu, çeşitli
Odalardan çok sayıda üye ile milletvekilleri, siyasi parti
temsilcisileri, kitle örgütleri ve yurttaşlar katıldı.
Kitle adına konuşan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara Valisi Vasip Şahin’in istifa etmesi gerektiğini söyledi. CHP Lideri
Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının planlı olduğunu ve provokasyon amacı taşıdığını ifade eden Güvener, “Saldırıyı
planlayan karanlık güçler bilmelidir ki demokrasi mücadelesinin kahramanı genel başkanımız yalnız değildir”
dedi.
Saldırıların CHP’yi durduramayacağını vurgulayan Güvener, “Ne genel başkanımız bir milim geri adım atar ne de
CHP’ye oy vermiş 14 milyon insan bu saldırılara pirim
verir çünkü bu saldırının amacı barış ve demokrasi orta-
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mını bozmaktır. Bu provokatif saldırı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gözleri önünde gerçekleşmiştir. Genel
başkanımıza yapılan saldırıları seyretmişlerdir. Fakat bilsinler ki bu saldırılar bizi ülkenin geleceği için yaptığımız
mücadeleden alı koyamaz. Saldırıda ihmali bulunan kamu
görevlileri bir dakika durmadan istifa etmeliler” ifadelerini kullandı.

TMMOB’den

TMMOB, KESK VE TTB KILIÇDAROĞLU’NU ZİYARET ETTİ
TMMOB, KESK ve TTB, 23 Nisan 2019 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek
geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma duygularını iletti.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, KESK
Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve TTB Merkez Konsey
Başkanı Dr. Sinan Adıyaman örgütlü bir saldırı ve linç
girişimine maruz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkan Vekili Levent Gök’ü 23 Nisan
2019 tarihinde Meclisteki odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma duygularını ilettiler.
AKP-MHP ittifakının nefret söyleminin, kutuplaştırıcı siyasetinin sonucu olan bu girişimlere karşı toplumsal barışı
sağlamak, hukukun ve demokrasinin evrensel değerlerinin hakim olduğu, laik bir ülkeye kavuşmak için üzerlerine düşen mücadeleyi yürütme kararlılığını ifade ettiler.

TMMOB, SİNOP’TA NÜKLEER’E HAYIR MİTİNGİNE KATILDI
TMMOB, Çernobil faciasının 33. yıl dönümü kapsamında Türkiye’de kurulması planlanan nükleer enerji
santrallarına tepki için Sinop Nükleer Karşıtı Platformu’nun (NKP) çağrısıyla 27 Nisan 2019 tarihinde
Kamyon garajında düzenlenen mitinge katıldı.
Kamyon garajında toplanan grup, taşıdıkları “Nükleere
inat yaşasın hayat”, “Yaşamı yok eden enerjilere hayır”
yazılı dövizlerle, sloganlar eşliğinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinden İskele Meydanı’na kadar yürüdü. Mitinge
birçok yaşam savunucusunun yanı sıra TMMOB Genel
Sekreteri Dersim Gül, EMO Yönetim Kurulu Başkanı
Gazi İpek, ŞPO Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sarıaltun, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve CHP Sinop
Milletvekili Barış Karadeniz de katıldı.
Mersin Akkuyu’dan sonra 2. nükleer santral için hedef
olan Sinop’ta TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül bir
konuşma yaptı. TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül
konuşmasında, “Bizler bu ülkenin mühendisler, mimarları ve şehir plancıları olarak bugüne kadar daima üreten,
sanayileşen ve kalkınan bir Türkiye’yi savunduk. Bütün
bunların çevreye, tarihe ve insanlara zarar vermeden
toplum ve doğa yararına yapılabileceğini de örnekleriyle birlikte ortaya koyduk. Bizler bu anlayışla mücadele
etmeye, ranta karşı toplumsal çıkarı, talana karşı ortak
geleceğimizi, nükleere karşı hayatı savunmaya devam
edeceğiz.” dedi.
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TMMOB’den

1 MAYIS 1977, 1989 VE 1996’DA KATLEDİLENLER
KAZANCI YOKUŞUNDA ANILDI
Taksim’de 1977 1 Mayıs’ında katledilen 37 yurttaş Kazancı Yokuşu’nda anıldı. Anmaya katılanlar, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB)’nin çağrısıyla Kazancı Yokuşu
girişinde biraraya gelerek sloganlarla yürüdü.
1 Mayıslarda, devrim ve demokrasi mücadelelerinde
yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Anmada, “1 Mayıs 1977 Katliamını unutmadık, unutturmayacağız” pankartları açılarak karanfiller bırakıldı.
TMMOB, DİSK, KESK, TTB başkan ve eş genel başkanları burada birer konuşma yaptılar.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
şöyle konuştu:
“Büyük acılarla yüklü bir coğrafyada yaşıyoruz. Kitlesel
katliamların, bombalı saldırıların, gerici-faşist kıyımların
yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz.
Kitle kıyımlarının, sol-sosyalist-emek yanlısı halk hareketlerini bastırmak için, adeta bir derin devlet politikası
olarak kullanıldığı bir ülkede yaşıyoruz.
Yaşadığımız her acı, toplumsal hafızımızda derin yara açıyor.
1 Mayıs 1977 tarihinde bu meydanda yaşanan katliam da
toplumsal hafızamızın en derin ve travmatik yaralarından
biri olarak tarihe geçti.
Bundan 42 yıl önce bu meydanda, bu sokağın başında
katledilen arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı saygıyla anıyor,
anıları önünde saygıyla eğiliyorum.
1 Mayıs 1977 tarihinde bu meydanda tertiplenen katliam
sadece 36 emekçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmadı.
1 Mayıs 77 katliamı, Türkiye’nin toplumsal tarihini de değiştirdi.
1 Mayıs Katliamı, Türkiye’deki kitle kıyımlarının başlangıcı, 12 Eylül Darbesine giden yolun hazırlayıcısı olmuştur.
Bu katliamın ardından ülkenin her yanında savunmasız kesimleri hedef alan sayısız katliam yaşanmıştır. Beyazıt’ta,
Balgat’ta, Bahçelievler’de, Maraş’ta, İnciraltı’nda ve
Çorum’da yaşanan kitlesel kıyımlar tarihinin miladı 1 Mayıs 1977 Katliamıdır.
1 Mayıs katliamının failleri, sonrasında yaşanan tüm katli-
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amların da failleridir. Sivas’ın, Gazi’nin, 10 Ekim’in failleridir.
1 Mayıs 1977 Katliamının sorumlularını açığa çıkartmayanlar, sonraki bütün katliamların da üzerlerini örtenlerdir. Aradan geçen 42 yıla rağmen bu olayın sırrı çözülememesinin nedeni, 42 yıldır kendini muhafaza eden bu
kirli ve derin ilişkiler ağıdır.
Bizler kaybettiğimiz arkadaşlarımızı unutmadığımız gibi,
katilleri de asla unutmayacağız ve hesap soracağız!
Herkes bilsin ki, katliamlarla arkadaşlarımızı bizden koparabilirler, sevdiklerimizi ellerimizden alabilirler ama
bizlerin gelecek güzel günlere olan inancını asla yok edemezler.
Gelecek güzel günlere olan inancımızı ve umudumuzu
korumak, bu umudu büyütmek aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza en büyük borcumuzdur. 500 bin emekçi 1
Mayıs 1977’de bu meydanı hangi duygularla doldurmuşlarsa, bizler de 1 Mayıs Çarşamba günü Türkiye’nin dört
bir yanındaki alanları aynı duygularla dolduracağız.
Emperyalizmin, faşizmin ve gericiliğin karanlığına karşı,
eşit, özgür, bağımsız, laik ve demokratik bir Türkiye özlemini haykıracağız. Türkiye’deki 560 bini aşkın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısının mesleki demokratik kitle
örgütü olan TMMOB adına, bu mücadelede hepimize
kolaylıklar diliyorum.
1 Mayıs 77’de ve sonrasındaki katliamlarda kaybettiğimiz
arkadaşlarımızı sevgi, saygı ve hasretle anıyorum.”

TMMOB’den

TMMOB DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMALARI
HAKKINDA EL KİTABI YAYIMLANDI
TMMOB Disiplin yönetmeliği hükümlerinin sağlıklı biçimde uygulanabilmesi, soruşturma dosyalarının düzenli
bir işleyişle yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan “TMMOB Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmaları Hakkında
El Kitabı” Nisan 2019’da yayımlandı.
SUNUŞ
6235 Sayılı TMMOB Kanununa göre “Mühendislik ve
mimarlık mesleği mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak elişmesini sağlamak,
meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek
disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün
teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak” Birliğimizin temel
amaçlarından biridir.
Bu amaç, mesleki faaliyetlerin kamu yararına uygun
olarak sürdürülmesinin sağlanması ve meslek disiplininahlâkının korunması konusunda Birliğimize büyük bir
sorumluluk yüklemektedir. TMMOB bünyesinde hazırladığımız yönetmelikler ve bu yönetmelikleri uygulamak
üzere görevlendirdiğimiz kurullar, TMMOB’nin kuruluş
yasasından kaynaklanan bu sorumluluklarını yerine getirmesinin aracı ve güvencesidir. Kurullarımız ne denli etkili
ve düzenli çalışırsa, TMMOB faaliyetleri o denli düzenli
ve etkili sürdürülebilir.
Bu yönetmeliklerimizden en önemlilerinden birisi de
Disiplin Yönetmeliğidir. TMMOB Disiplin Yönetmeliği

Türkiye sınırları içinde mesleki etkinlikte bulunan tüm
mühendis, mimar ve şehir plancılarını kapsamaktadır.
Yasa gereği, kamuda çalıştığı için Oda üyesi olmak zorunda olmayan meslek mensupları da Odaya kayıtlı meslek
mensuplarının ödevleriyle yükümlü olduklarından, disiplin yönetmeliği kapsamındadır. Dahası Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Odalara üye olup da yurtdışında mesleki etkinlik gösteren ve Türkiye’de bulunan
yabancı uyruklu üyeler de bu Yönetmelik hükümlerinden
sorumludur.
Disiplin yönetmeliği hükümlerinin sağlıklı biçimde uygulanabilmesi, soruşturma dosyalarının düzenli bir işleyişle
yürütülebilmesi, Oda Onur Kurullarımızın ve TMMOB
Yüksek Onur Kurulunun faaliyetlerinin aksamaması için
elinizde bulunan kitapçığı hazırladık. Kitapçık, Av. Beyza
Birben Tuncer ve Av. Berna Çelik’in konuya ilişkin çalışmaları esas alınarak Av. Nurçil Soykut, Av. Ekin Öztürk
ve Av. Şirin Aykul tarafından hazırlanmıştır. Çalışmada
emeği geçen tüm avukat arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Günce


Nisan

2019
Günce

2 Nisan Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında ‘halkı kin
ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasına Oda Başkanı Yunus Yener katıldı.

3 Nisan Çarşamba
Tesis Yönetim Derneği tarafından 3-6 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen TRFMC 2019 Türkiye Tesis Yönetim Konferansı açılışına
Oda Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Bedri Tekin katıldı.
TMMOB Yapı Denetimi Çalışma Grubu toplantısına Oda
Yönetim Kurulu Üyesi Harun Erpolat katıldı.
4 Nisan Perşembe
Öğrenci Üye Kurultayı Sonuç Bildirisi açıklandı.
TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Harun Erpolat ve Oda Teknik Görevlisi
Derya Baran katıldı.
9 Nisan Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Odamız Enerji Çalışma Grubu tarafından Türkiye Enerji
Görünümü Mart 2019 Sunumu yayımlandı.
12 Nisan Cuma
TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı, İMO Teoman Öztürk
Salonu'nda düzenlendi.
MERLAB'ın TÜRKAK denetlemesi açılışına Oda Merkezinden Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Bedri Tekin ve Oda Teknik Görevlisi Derya Bran katıldı.
13 Nisan Cumartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde yapıldı.
Endüstri ve İşletme Mühendisliği Ankara Yerel Kurultayına Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri
Tekin ve Oda Teknik Görevlisi Cem Şavur katıldı.
14 Nisan Pazar
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu
47.Dönem 6.Toplantısı Ankara'da, Toplantıya Oda Teknik
Görevlileri H.Cem Şavur ve Aslı Çağlayan Turan katıldı.
 Ankara Şube tarafından düzenlenen personel kahvaltısına Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin ile Ankara Şube yönetici ve çalışanlarımız katıldı.
15 Nisan Pazartesi
TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plan-
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cılarının Sorunları Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim
Kurulu Üyesi Haydar Şahin katıldı.
16 Nisan Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
18 Nisan Perşembe
TMMOB Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi İsmail
Odabaşı katıldı.
20 Nisan Cumartesi
Odamız adına İzmir Şube sekretaryalığında düzenlenen
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresine Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin,
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Harun Erpolat ve Oda Teknik Görevlisi Evren Sağ katıldı.
22 Nisan Pazartesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta asker
cenazesi sırasında yapılan saldırı CHP Ankara İl Başkanlığı
önünde protesto edildi. Protestoya Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin, Oda
Müdürü Arife Kurtoğlu ve çalışanlarımız katıldı.
Odamız tarafından hazırlanan sanayinin sorunları bülteninin 48’incisi yayımlandı.
24 Nisan Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
25 Nisan Çarşamba
 Oda Başkanı Yunus Yener, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik'i ziyaret etti.
Edirne Şube ve Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa düzenlenen XXVIII. Bahar konferansları açılışına Oda Başkanı Yunus Yener katıldı.
27 Nisan Cumartesi
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener yazılı bir basın açıklaması
yaptı.
29 Nisan Pazartesi
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Çalıştayı açılışına Oda Başkanı Yunus Yener ile Oda Yönetim Kurulu Sayman
üyesi Bedri Tekin katıldı.
 Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener yazılı bir açıklama yaparak 1 Mayıs'ta alanlara çağrı yaptı.
30 Nisan Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

