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Yönet�mden
D�sk, Kesk, TMMOB, TTB: “Isparta’da Çöken Yalnız Elektr�k
Şebekes� Değ�l, İkt�darın Enerj� Başta Olmak Üzere Kamusal
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Terk Etmeyeceğ�z!”
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Olan Toplu Sözleşme İmzalandı
Emek Part�s� Odamızı Z�yaret Ett�
48. Dönem Danışma Kurulu 4. Toplantısı Gerçekleşt�r�ld�
Şube Günlüğü
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Mehmet Ali ELMA
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerl� meslektaşlarım,

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubem�z�n 15. 
Çalışma Dönem�n�n  2 yıllık çalışma sürec�n� tamamlamış 
bulunmaktayız. Şubem�z�n 5-6 Şubat 2022 tar�hler�nde 15. 
olağan genel kurulunu gerçekleşt�rd�k. Demokrat Mak�na 
Mühend�sler� olarak b�zlere gösterd�ğ�n�z �lg� ve güven �ç�n 
s�zlere şahsım, Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z ve Kocael� Şubes� 
adına teşekkür eder�m. 16. Çalışma dönem�m�zde 
yapacaklarımızı b�rl�kte, dayanışmayla yapmaya;s�z� 
B�rl�ğ�m�z TMMOB'y� ve Odamız MMO'yu büyütmeye ve 
gücüne güç katmaya; 16 Dönem Çalışma Program Taslağına 
s�zlerle b�rl�kte son şekl�n� vermeye; mesleğ�m�z ve 
meslektaşlar ımız �ç �n uzmanlık ,  meslek ve d�ğer 
kom�syonlarda olmaya ve �şyer �  tems� lc � l �k ler �n� 
güçlend�rmeye, örgütlü mühend�s güçlü oda sloganını 
hayata geç�rmeye davet ed�yoruz. 

Sevg�l� meslektaşlarım, 
Yen� dönemde de üye, �şyer� ve üret�m odaklı anlayışı 
büyüterek devam ett�r�rken; d�plomalı �şs�zl�ğ�n had safhaya 
çıktığı, meslektaşlarımızın ez�c� b�r kısmının düşük ücretlerle 
adeta açlığa mahkum ed�ld�ğ�, özlük ve sosyal haklardan 
yoksun, fazla mesa� haklarının gasp ed�ld�ğ�, örgütlenmen�n 
önüne setler çek�ld�ğ�, güvences�z ve esnek çalışmanın 
kıskacında b�r sürec� hep b�rl�kte göğüslemel�y�z. Daha fazla 
b�r arada durmanın, b�rl�kte üretmen�n, ortak akıl ve kollekt�f 
davranışın b�l�nçler�m�ze daha fazla çıkarmak anlamlı ve 
öneml�d�r. 
Mesleğ�m�ze ve meslektaş sorunlarımıza sah�p çıkmanın 
aynı zamanda kent ve ülkem�z�n sorunlarına da sah�p çıkmak 
olduğunu; Mühend�s olma k�ml�ğ�m�z�n vatandaş olma 
k�ml�ğ�m�zden ayrı tutulamayacağını; doğaya ve yaşama 
saygı göstermen�n, ülkem�z ve dünyamızın geleceğ�ne 
sah�plenmek anlamına geld�ğ�n�; üret�m ve sanay�leşmey� 
savunmanın, b�l�m ve teknoloj�n�n gel�şmes�yle mümkün 
olacağını b�len b�zler adaletten,emekten ve demokras�den 
yana tavrımızı sürdürmeye devam edeceğ�z... 

Değerl� Meslektaşlarım,
B�l�nd�ğ� g�b�, küresel boyuttak� Cov�t-19 Salgını, 15. çalışma 
dönem�m�z boyunca şube faal�yetler�m�z� ve günlük 
hayatlarımızı değ�şt�rd�. V�rüse karşı gel�şt�r�len aşılar ve 
sağlık emekç�ler�n�n özver�l� çalışmaları umudumuzu ayakta 

tutsa da ne yazık k� küresel salgın etk�nl�ğ�n� sürdürmeye, 
hayatlarımızı olumsuz etk�lemeye devam ed�yor.
TMMOB ve Oda faal�yetler�nde akt�f görev alan çok sayıda 
arkadaşımızın ve üyem�z�n de aralarında bulunduğu 
kayıplarımızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Y�t�rd�ğ�m�z 
arkadaşlarımızın hayatlarımıza ve örgütümüze kattığı 
değerler� ve güzell�kler� asla unutmayacağız. Heps�n� 
saygıyla anıyoruz.
Geçt�ğ�m�z çalışma dönem�ne damgasını vuran sadece 
salgın değ�ld�. İk� yıl boyunca her geçen gün daha da 
der�nleşen ekonom�k kr�z de hayatımıza en az salgın kadar 
büyük b�r darbe vurdu.
Ülke tar�h�m�z�n en der�n ekonom�k kr�zler�nden b�r�n� 
yaşıyoruz. Gıda ürünler�nden doğalgaza, akaryakıttan 
elektr�ğe kadar tüm ürünlere b�rb�r� ardına gelen zamlar, 
emeğ�yle geç�nen gen�ş toplum kes�mler�n�n hayatlarını 
sürdürülemez hale get�rd�. İkt�dar, muhal�f kurum ve yapıları 
�şlevs�zleşt�rmek ve sonuç olarak etk�s�zleşt�rmek �ç�n 
devlet�n tüm olanaklarını, kurumlarını kullanmaktan ger� 
kalmıyor. 
Çalışanların g�derek yoksullaştığı, �şs�zl�ğ�n büyüdüğü, 
toplumsal ger�l�mler�n arttığı koşullarda ülkey� yönetenler, 
kend�s� g�b� düşünmeyenlere karşı haksız ve adalets�z b�r 
uygulamaya dönüşmekted�r. Yaşadığımız dönem de kamu 
yönet�m�n�, ülke �marını, yapı, kent, ulaşım, eğ�t�m,sağlık, 
tarım, enerj�, maden, su, çevre ve koruma alanları �le TMMOB 
ve bağlı Odalara, üyeler�m�z�n toplumsal yaşamın hemen 
her alanında yürüttükler� meslek� faal�yetler�ne dek 
müdahaleler söz konusudur. 
TMMOB ve Odamıza her zamank�nden daha fazla sah�p 
ç ı k m a , t o p l u m s a l  y a ş a m ı n  c e m a a t  k ü l t ü r ü  � l e 
ger�c�leşt�r�lmes�ne karşı mühend�sl�k mesleğ�n�n gel�ş�m� ve 
b�l�m�n toplum yararına kullanılmasını daha fazla savunma 
zamanıdır. 

Değerl� Meslektaşlarım,

Ülkem�z� ve halkımızı bugüne kadar yaşanmış olan 
tahr�battan en sağlıklı şek�lde çıkarab�lmek �ç�n toplumun 
duyarlı kes�mler�n� ve mühend�sler�n� b�r araya geleceğ� 
araçları güçlend�rerek, top yekün tüm emek demokras� 
güçler� �le seferberl�k hal�nde çalışma yapmak gerekecek.
Sosyal devlet�n tasf�yes�, yaşanan �şs�zleşt�rme, demokrat�k 
hak ve özgürlükler�n en alt sev�yeye çek�ld�ğ� ger�c�l�ğ�n ve 
ş�ddet�n hak�m olduğu, meslek ve meslektaş sorunlarımızın 
hat safhaya ulaştığı b�r dönemde gelecek güzel günler� hep 
b�rl�kte öreb�lmek �ç�n motorları mav�l�klere süreb�lmek �ç�n 
b�rl�kte üretmek b�rl�kte yönetmek �ç�n 16. Çalışma 
dönem�m�zde s�z değerl� üyeler�m�z�n Şube merkez� ve İl/İlçe 
Te m s � l c � l � k l e r � m � zd e  o l u ş t u ra c a ğı m ı z  “ Uz m a n l ı k 
Kom�syonları”, “Çalışma Grupları” ve d�ğer çeş�tl� etk�nl�k 
oluşumlarında destekler�n� ve katkılarını bekl�yor sağlıkla 
kalmanızı d�l�yorum. 
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB: "ISPARTA'DA ÇÖKEN YALNIZ 
ELEKTRİK ŞEBEKESİ DEĞİL, İKTİDARIN ENERJİ BAŞTA 

OLMAK ÜZERE KAMUSAL HİZMETLERİ ÖZELLEŞTİRME 
POLİTİKASIDIR!"

Geçt�ğ�m�z günlerde Isparta'da yaşanan kar yağışları sonrasında Isparta'ya 3 günü aşkın süre boyunca 
elektr�k ver�lmeyerek tüm halkın hayatını ve sağlığını tehd�t ed�lmes�ne �l�şk�n DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
tarafından 8 Şubat 2022 tar�h�nde ortak basın açıklaması yapıldı.

GÜNLERCE SOĞUK VE KARANLIKTA KALMAYA 
MAHKUM EDİLEN YURTTAŞLARIN MADDİ MANEVİ 
ZARARLARI TAZMİN EDİLMELİDİR!

Geçt�ğ�m�z günlerde Isparta'da elektr�k şebekes�nde 
yaşanan, �l genel�nde etk�l� olan ve g�der�lmes� günler 
alan elektr�k şebeke arızası, onb�nlerce yurttaşı saatler, 
günler boyu karanlık ve soğuğa mahkum ederek 
mağdur etm�ş, madd�, manev� zarara uğratmıştır.

Isınmadan h�jyene, beslenmeden �let�ş�me kadar akla 
g e l e b � l e c e k  t ü m  � n s a n �  � h t � y a ç l a r ı n  t e m e l 
gereks�n�mler�nden olan elektr�k, günümüzde özel 
sermayen�n el�ne tesl�m ed�lm�ş durumdadır.

Kurulu güç ve üret�mdek� payı, %20'n�n altına düşen 
kamunun ne f�yatları kontrol altına alacak, ne elektr�k 
arzında sürekl�l�ğ� sağlayacak, ne de toplumsal faydayı 
gözetecek b�r  gücü ve kontrol  mek an�zması 
kalmamıştır.

Kamu varlıklarını b�r m�rasyed� havasında yok pahasına 
elden çıkaran, kamusal h�zmetler� özelleşt�ren, kamu 
elektr�k üret�m santraller�n� ve dağıtım ş�rketler�n�, 
ayrıcalıklı özel ş�rketlere devreden �kt�dar, yılbaşında 
yaptığı yüksek oranlı zamlarla özel elektr�k üret�m ve 
dağıtım ş�rketler�n�n kazançlarını katlamalarına da 
�mkan verm�şt�r.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ KÖTÜ HAVA ŞARTLARI 
GEREKÇESİ İLE MAZUR GÖSTERİLEMEZ, DAĞITIM 
ŞİRKETİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI GÖZ 
ARDI EDİLMEMELİDİR!

24 Ocak 2022 günü başlayan haftada, ülkem�z�n soğuk 
hava dalgasının etk�s�ne g�receğ�, b�rçok bölgede 
yoğun kar yağışı ve fırtınanın etk�l� olacağı ve yaşamı 
etk�leyeceğ�; Meteoroloj� Genel Müdürlüğü ve Val�l�kler 
tarafından günler önces�nde duyurulmuştu. N�tek�m 
beklenen hava dalgası etk�s�n� gösterm�ş ve ülke 
genel�nde bazı bölgelerde şeh�r �ç� ve şeh�rlerarası 
karayolu ulaşımı başta olmak üzere, den�z ve hava yolu 
traf�ğ�nde de saatler süren kes�nt�ler yaşanmıştır.

Isparta'da b�nlerce yurttaşın mağdur�yet� halen devam 
etmekted�r.  Yoğun k ar,  buzlanma ve elektr �k 
kes�nt�s�nden dolayı, COVID-19 �le �lg�l� h�zmetler başta 
olmak üzere; sağlık h�zmetler�ndek� aksamaların 
e t k � s � n �  m a a l e s e f  ö n ü m ü zd e k �  d ö n e m d e  d e 
h�ssedeb�leceğ�z. Isparta'dak� elektr�k kes�nt�ler�yle �lg�l� 
basında çıkan b�r d�ğer haber �se, Yalvaç �lçes�nde 
ev�nde donarak ölen b�r yurttaşımızın olduğudur. 
Günümüzde azam� kamusal şartlar sağlandığında, b�r 
�nsanın ev�nde donarak ölmes� pek mümkün değ�ld�r. 
Eğer yurttaşımızın ölümü h�poterm� neden�yle veya 
h�poterm� dışında, sağlık h�zmetler�ne ulaşamama g�b� 
b�r nedenle �se, her �k� durumda tamamen kamunun 
s o r u m l u l u ğ u n d a d ı r.  Yu r t t a ş l a r ı n  o l a ğ a n d ı ş ı 
durumlardan etk�lenmeler�n� en aza �nd�recek 
düzenlemeler, devlet�n yurttaşlara karşı en öneml� 
yükümlülükler�nden b�r�d�r.

Bugüne kadar, h�çb�r �l�m�zde Isparta �l� genel�nde 
yaşanan boyutta ve kentsel alanlarda 48 saat� aşan, bazı 
bölgeler� �le köyler�nde halen devam eden elektr�k 
kes�nt�ler� yaşanmamıştır.

Özell�kle kentsel alanlarda yaşanan kes�nt�ler� yoğun kar 
yağışı ve fırtına g�b� mevs�msel olaylar �le açıklamak 
mümkün değ�ld�r. Bölgesel tekel olan elektr�k dağıtım 
ş�rket�, �şletme sorumluluğunu üstlend�ğ� dağıtım 
şebekes� bölges�nde olab�lecek meteoroloj�k oluşum ve 
gel�şmeler� önceden tahm�n etmek, olağan dışı doğa 
koşullarında uygulanacak Ac�l Eylem Planlarını 
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hazırlamak ve bu planlarda bel�rt�len önlemler� 
uygulamakla yükümlüdür. Isparta'da yaşanan süreç, 
dağıtım ş�rket�n�n böyle b�r hazırlığı olmadığını 
gösterm�şt�r.

Bundan da öte, �şletme hakkının devr� yöntem�yle 
28.05.2013 tar�h�nde Akden�z EDAŞ'ı devralan özel 
ş�rket�n, devr�n gerçekleşt�ğ� tar�hten günümüze kadar 
geçen sürede, gerekl� yen�, yen�leme, bakım onarın vb. 
tüm alt yapı yatırımlarını yaparak ve �ş�n yürütüm �ç�n 
gerekl� deney�ml� personel �st�hdamını sağlayarak, bu 
tür olumsuz koşullara karşı tedb�rler�n� almış olması 
gerek�rd�.

Bu sorumluluk z�nc�r�n�n �k�nc� halkası, özelleşt�r�len 
elektr�k dağıtım ş�rketler�n�n çalışmalarının b�l�m ve 
tekn�ğe uygun olarak yapılıp-yapılmadığı, gerekl� 
yatırımların yapılıp yapılmadığını tahk�k ve tak�ple 
yükümlü TEDAŞ'tır. Bu konuda TEDAŞ'ın da görev�n� 
tam olarak yer�ne get�rmed�ğ� anlaşılmaktadır.

Sorumluluk z�nc�r�n�n en üst kademes� �se kamu 
yönet�m�n�n �l düzey�ndek� b�r�mler�, Enerj� ve Tab�� 
Kaynaklar Bakanlığı ve s�yas� �kt�dardır.

Isparta Val�l�ğ� ve �ldek� elektr�k dağıtımını sağlayan 
Akden�z  Elektr �k  Dağıt ım AŞ'n�n k amuoyuna 
açıklamalarında, perşembe günü başlayan yoğun kar 
yağışı ve buzlanmanın etk�s�yle elektr�k hatlarının zarar 
gördüğü ve şehr�n büyük bölümüne elektr �k 
ver�lmes�nde sorunların yaşandığı bel�rt�lmekted�r. 
Ayrıca resm� kaynaklardan; kar ve buzlanma dolayısıyla 
ulaşımın aksadığı, bugün �t�barıyla Isparta'da üç 
günden uzun süred�r elektr�k ver�lemeyen bölgeler�n 
olduğu, hastanelerde jeneratörler�n devreye g�rd�ğ�, 
evde solunum c�hazına bağlı  olarak hayatını 
sürdüreb�len hastaların hastanelere get�r�lerek 
tedav�ler�ne devam ed�ld�ğ� bel�rt�lm�şt�r. Aynı 
zamanda, rektörlüğün sınavları ertelememes�n�n 
net�ces�nde öğrenc�ler�n büyük sorunlar yaşadığı 
kuruluşlarımıza gelen b�lg�ler arasındadır. Yoğun kar 
yağışının olacağı günler önces�nden bell� �ken, yerel 
yönet�c�ler tarafından bu konuda da herhang� b�r önlem 
alınmaması kabul ed�l�r değ�ld�r.

S O RU N  “ K A D E RC İ  H A K K I N I Z I  H E L A L  E D İ N ” 
ANLAYIŞIYLA ÇÖZÜMLENEMEZ

Kes�nt� süres�nce çekt�kler� sıkıntılardan ötürü 
yurttaşlar, madd� ve manev� olarak yıprandıkları g�b�, 
şebekeye kes�nt�l� olarak ver�len elektr�ğ�n neden 
olduğu ger�l�m voltajındak� an� ve beklenmed�k 
değ�ş�mler, elektr�kl� ve elektron�k c�hazlarda arızalara, 
evler�nde, �şyerler�nde gıda maddeler�nde bozulmalara 
neden olmuştur.

Isparta'da yaşanan elektr�k kes�nt�ler�nde, tedar�k 
sürekl�l�ğ�n� öngören “Elektr�k P�yasasında Dağıtım ve 
Perakende Satış Faal�yetler�ne İl�şk�n Kal�te Yönetmel�ğ�” 
nde yer alan kes�nt� süreler� ve sıklığına da�r eş�k 
değerler aşılmıştır. Yaşanan kes�nt�lerden yurttaşlar 
zarar görmüş ve yaşamları olumsuz olarak etk�lenm�şt�r. 
Yönetmel�k hükümler�ne göre vatandaşlarımızın 
zararlarının dağıtım ş�rket� tarafından tazm�n ed�lmes� 
gerekmekted�r.

 Elektr�k dağıtım s�stem� �şletmes�, bölgesel olarak tekel 
konumunda ve merkez� planlama anlayışı �ç�nde 
kamusal h�zmet� zorunlu kılmaktadır. Bu nedenled�r k�:
• Özelleşt�rme uygulamalarına derhal son ver�lmel�,
• Özelleşt�r�len bölgesel dağıtım şebekeler� ve ş�rketler� 
tekrar kamuya dönmel�,
• Özelleşt�r�len ver�ml� kamu santralları kamuya ger� 
dönmel�,
• TEİAŞ özelleşt�rme kararları �ptal ed�lmel�,
Enerj�n�n kamusal b�r h�zmet olduğu, üret�m�, �let�m� ve 
dağıtımın özel ş�rketler�n kar hırsına ve �nsafına 
bırakılmaksızın, kamu kuruluşları el�yle, toplum çıkarları 
doğrultusunda ver�lmes� gereğ� algısı tüm topluma mal 
ed�lmel�d�r.

En kısa zamanda:
1. Isparta'da yaşanan sorunlar hakkında şeffaf ve doğru 
b�lg� akışının düzenl� aralıklarla sağlanması,
2. Hızlı �ht�yaç değerlend�rmes� yapılarak �lg�l� 
kurumların harekete geç�r�lmes�,
3. İl dışından yardım gerekt�ren başlıklarda gerekl� 
yardım ek�pler�n�n Isparta'ya yönlend�r�lmes�,
4. Temel gıda, �çme suyu ve ısınma �ht�yaçları 
konusunda kamu �mkanları kullanılarak �ht�yaç duyan 
kes�mlere destek sağlanması,
5. Sağlık h�zmetler�ne er�ş�mde güçlük yaşayan 
kes �mler �n  bel � r lenerek  sağl ık  �ht �yaç lar ın ın 
g�der�lmes�ne yönel�k çalışmaların başlatılması,
6. Ac�l h�zmetlere er�ş�m�n önündek� engeller�n en hızlı 
şek�lde g�der�lmes� gerekmekted�r.

Ülkem�zde gerekl� altyapısal hazırlıkların yapılmaması 
ve plansızlıklar, 2022 yılında b�ze bu dramı yaşatmıştır. 
Geld�ğ�m�z noktada; artık kamunun tüm �mkanları 
kullanılarak Isparta'da yaşanan tüm sorunlar karşısında 
hesap vereb�l�rl�k mekan�zmaları �şlet�lmel� ve yasal 
�şlemler başlatılmalıdır.

Meydana gelen olaylarda sorumluluğu bulunan 
yetk�l�ler �se gereğ�n� yaparak �st�fa etmel�d�r!

DİSK
KESK 
TMMOB
 TTB
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TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, TMMOB'ye bağlı odalara üye 600 b�n� aşkın mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancısının katılımcısı olduğu genel kurullar sürec�ne �l�şk�n 10 Ocak 2022 tar�h�nde tüm 
TMMOB örgütlülüğüne b�r mesaj yayınladı.

GENEL KURULLAR SÜRECİNDE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

“Yarın farklıdır bugünden,
adı değ�ş�r h�ç olmazsa.

Kara b�r suyu geç�yoruz ş�md�lerde
basarak yosunlu taşlara.

Sen bugünden yarına
b�razcık umut sakla”

(Met�n Altıok)

Değerl� Meslektaşlarım, Sevg�l� Arkadaşlar
Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�'ne bağlı 
odalarımızın genel kurul süreçler� başladı. 600 b�n� aşkın 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısının üyes� oldukları 
o d a l a r ı n  g e r � d e  k a l a n  ç a l ı ş m a  d ö n e m l e r � n � 
değerlend�rd�ğ�, önümüzdek� dönemde yürütülecek 
faal�yetler� tartıştığı ve oda kurullarını bel�rled�ğ� 
dönem�n �ç�ndey�z.

TMMOB'ye bağlı 24 odamızın �llerde bulunan şube ve 
tems�lc�l�kler�nde başlayan bu süreç, Oda genel 
k u r u l l a r ı m ı z ı n  a rd ı n d a n  M ay ı s  ay ı  s o n u n d a 
gerçekleşt�receğ�m�z TMMOB 47. Genel Kurulu �le 
tamamlanacak.

İç�nden geçt�ğ�m�z genel kurul süreçler� TMMOB 
örgütlülüğünün demokrat�k geleneğ�n�n olduğu kadar, 
örgütsel ve f�kr� yen�lenmes�n�n de güvences�d�r. 
B � r l � ğ � m � z � n  m e s l e k � - p o l � t � k  y ö n e l � m l e r � n � n 
bel�rleneceğ� genel kurullarımızın TMMOB'n�n tar�hsel 
b�r�k�m�ne ve demokrat�k değerler�ne yakışır b�ç�mde 
tamamlanacağına �nanıyorum.

Değerl� Meslektaşlarım, Sevg�l� Arkadaşlar
Hep�n�z�n b�ld�ğ� g�b� küresel boyuttak� koronav�rüs 
s a l g ı n ı ,  ç a l ı ş m a  d ö n e m � m � z  b o y u n c a  o d a 
faal�yetler�m�z� ve günlük hayatlarımızı köklü b�ç�mde 
değ�şt�rd�. Alınan tüm tedb�rlere rağmen, salgının etk�l� 
olduğu geçt�ğ�m�z 2 yılda dünya çapında 5 buçuk 
m�lyon k�ş� hayatını kaybett�. Ülkem�zde �se resm� 
rakamlara göre 85 b�ne yakın, b�l�msel tahm�nlere göre 
�se 250 b�ne yakın k�ş� salgın ve bağlantılı hastalıklar 
neden�yle yaşamını y�t�rd�.

TMMOB ve Oda faal�yetler�nde akt�f görev alan çok 
sayıda arkadaşımızın ve üyem�z�n de aralarında 
bulunduğu kayıplarımızın üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Y�t�rd�ğ�m�z arkadaşlarımızın hayatlarımıza ve 
örgütümüze kattığı değerler� ve güzell�kler� asla 
unutmayacağız. Heps�n� b�r kez daha saygıyla anıyoruz.
V�rüse karşı gel�şt�r�len aşılar ve sağlık emekç�ler�n�n 
özver�l� çalışmaları umudumuzu ayakta tutsa da ne 
yazık k� küresel salgın etk�nl�ğ�n� sürdürmeye, 
hayatlarımızı olumsuz etk�lemeye devam ed�yor. Genel 
kurul süreçler�m�z�n gerekl� korunma tedb�rler� alınarak, 
sağlıklı koşullar altında yapılab�lmes� hep�m�z�n ortak 
sorumluluğundadır.

Değerl� Meslektaşlarım, Sevg�l� Arkadaşlar
Geçt�ğ�m�z çalışma dönem�ne damgasını vuran sadece 
salgın değ�ld�. İk� yıl boyunca her geçen gün daha da 
der�nleşen ekonom�k kr�z de hayatımıza en az salgın 
kadar büyük b�r darbe vurdu.

Yıllardır uygulanan neol�beral pol�t�kalar neden�yle 
üret�mden uzaklaştırılarak tümüyle dış kaynaklı sıcak 
para akışlarına bağımlı hale get�r�len, özelleşt�rmeler 
yoluyla kamusal kaynakları tüket�lerek kırılganlaştırılan, 
yandaş sermaye kes�mler�ne dağıtılan rant odaklı 
projeler neden�yle büyük b�r kaynak �srafı yaşayan 
ekonom�m�z b�rb�r� ardına der�n çöküşler yaşadı.

K a m u  v e  ö z e l  s e k t ö r d e k �  d ı ş  b o r ç l a r ı n 
sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n kalmamasıyla ortaya çıkan kur 
kr�z�, her alanda dışa bağımlı olan ekonom�m�z� b�r 
g�rdabın �ç�ne doğru sürükled�. Döv�z kurlarında 
yaşanan büyük sıçrama neden�yle üret�m mal�yetler�n�n 
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artmasının ekonom�m�z�n çarklarını durma noktasına 
get�rd�. S�yas� �kt�dar, sorunun kaynağını ortadan 
kaldıracak çözümler bulmak yer�ne, tüket�m� kışkırtıcı 
para pol�t�kalar �zleyerek ateşe adeta benz�n dökmüş ve 
kr�z�n her alana sıçramasına neden oldu.

Başta gıda ürünler�, akaryakıt, doğalgaz, elektr�k g�b� 
temel tüket�m maddeler� olmak üzere �ğneden �pl�ğe 
tüm ürünlerde yaşanan fah�ş f�yat artışları gündel�k 
hayatlarımızı tehd�t eder boyutlara ulaştı. Kr�z�n 
yarattığı bel�rs�zl�k ortamı neden�yle t�caret ve üret�m 
durma noktasına geld�.

TÜİK'�n �kt�dar güdümünde açıkladığı enflasyon 
rakamları neden�yle mal ve h�zmetlerde yaşanan 
zamların çok ger�s�nde yapılan ücret artışları neden�yle 
ülkede emeğ�yle geç�nen toplum kes�mler� topyekûn 
b�r yoksullaşma yaşadı. Başta �thal mallar olmak üzere 
pek çok �ht�yaç maddes�, adeta b�rer lüks hal�ne 
dönüştü. Hep�m�z esk�s�nden çok daha zor koşullarda 
yaşıyoruz. Artık sadece kend� hayatımızdan değ�l, 
gelecek kuşaklarımızın hayatlarından da feragat ederek 
yaşıyoruz.

Yıllardır devam eden kr�z ve salgın dönem�nde yaşanan 
kısıtlamalar neden�yle tüm b�r�k�mler�n� tüketen, 
gündel�k �ht�yaçlarını b�le kred� ve borçlarla karşılamaya 
çalışan halk büyük b�r tükenmeyle karşı karşıya 
durumda. Bu ülke halkı, tar�h�n h�çb�r dönem�nde 
geleceğ�nden bu denl� umutsuz olmadı. Artık halkın 
geleceğe da�r tek umudu ve beklent�s�, bu �kt�dardan 
kurtulmaktır.

Bu durumun tek sorumlusu tek adam rej�m� ve onun 
emek düşmanı pol�t�kalarıdır. S�yas� �kt�dar kend� 
yandaşlarının kasaları dolsun, kend� çıkar çevreler�n�n 
çarkları  dönsün d�ye halkı büyük b�r sefalete 
sürüklem�şt�r. Devlet �haleler�yle, çılgın projelerle 
haz�ne garant�l� gel�r elde eden ş�rketler�n ödemeler� 
yapılab�ls�n tüm kamu kaynakları seferber ed�lm�ş 
halkın üzer�ndek� verg� yükü katlanmıştır. Halkın alın 
ter�, b�r avuç yandaşın kasasına akmaktadır.

Tek adam rej�m�, uyguladığı ekonom� pol�t�kaları ve 
verd�ğ� kararlarla bu ülken�n ve bu ülke halkının 
geleceğ�ne �l�şk�n b�r düzlüğe çıkış programı olmadığını 
gösterm�şt�r. Tek adam rej�m�n�n bu ülkeye vereb�ld�ğ�, 
üret�mden haz�ne varlıklarına kadar her alanda 
harabeye dönmüş b�r  ekonom� ve hukuktan 
bürokras�ye kadar her alanda çürümüş b�r devlet 
yapısından başka b�r şey olmadı.

Tek adam rej�m� bu başarısızlığını halkı tehd�t ederek, en 
temel demokrat�k hak ve özgürlükler� yok sayarak, 
toplumsal muhalefet� ş�ddetle s�nd�rerek örtbas etmek 

�stemekted�r. Geld�ğ�m�z noktada tek adam rej�m� 
halkın desteğ�yle değ�l, halka yönel�k baskı ve zorbalıkla 
ayakta durmaktadır.

Anayasayı ç�ğneyerek, kanunları  yok sayarak, 
parlamentoyu askıya alarak, yargı organlarını kend�ne 
bağlayarak, medyayı tesl�m alarak, gündel�k yaşamı 
kr�m�nal�ze ederek, toplumu saflaştırarak, ülken�n tüm 
zeng�nl�kler� kend� �ht�yaçları �ç�n kullanarak yarattıkları 
bu ortam ülken�n huzurunu ve geleceğ�n� tehd�t 
etmekted�r.

Geçt�ğ�m�z çalışma dönem�m�z, tek adam rej�m�ne karşı 
mücadeleyle ve yıkım pol�t�kalarına karşı ülkem�z�, 
mesleğ�m�z� ve meslektaşlarımızı savunmakla geçt�. 
Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokras�ye, 
özgürlüklere, bağımsızlığa, la�kl�ğe ve toplumculuğa 
olan bağlılığımızdan asla tav�z vermed�k. Ülkem�z� kasıp 
kavuran salgın ve kr�z koşullarında üyeler�m�z�n 
ekonom�k, demokrat�k ve meslek� çıkarlarının 
gel�şt�r�lmes� �ç�n mücadele verd�k.

Değerl� Meslektaşlarım, Sevg�l� Arkadaşlar
Çalışma dönem�m�z boyunca üyeler�m�ze meslek�, 
ekonom�k ve sosyal alanlarda sah�p çıkma mücadeles� 
verd�ğ�m�z g�b�, meslek� gel�şmeler�n toplumsal çıkarlar 
�ç�n kullanılması doğrultusunda da büyük gayret 
gösterd�k.

Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koord�nasyon 
Kurullarımızın düzenled�ğ� yüzlerce etk�nl�ğ�n yanı sıra 
Gen�şlet�lm�ş Yönet�m Kurulumuz tarafından hazırlanan 
çalışma programı doğrultusunda çok sayıda çalıştay, 
sempozyum ve kongre düzenled�k. Bu etk�nl�kler 
yoluyla TMMOB'n�n değerler� ve b�r�k�m� toplumun tüm 
kes�mler�yle paylaşılırken, meslek alanlarımızdak� 
tekn�k gel�şmeler üyeler�m�ze aktarıldı.

Y�ne bu dönem boyunca açtığımız davalar ve 
yürüttüğümüz hukuk� mücadele �le şeh�rler�m�z�n, 
kıyılarımızın, madenler�m�z�n, tar�h� eserler�m�z�n, 
kültürel m�rasımızın yağmalanmasına karşı öneml� 
davalar kazandık. Üyeler�m�z�n haklarını koruma ve 
tekn�k yönetmel�kler�n meslek� �lkelere uygunluğu 
noktasında öneml� kazanımlar elde ett�k.

Çalışma dönem�m�z boyunca meslek� ve özel 
hayatlarından feragat ederek TMMOB Örgütlülüğünü 
büyütmek �ç�n geces�n� gündüzüne katan oda yönet�m, 
onur ve denetleme kurullarında görev yapan 
arkadaşlarıma; şube yönet�m kurullar ında ve 
tems�lc�l�klerde görev alan arkadaşlarıma; İKK 
sekreterler�m�ze; �şyer� tems�lc�ler�m�ze; omuz omuza 
emek harcadığımız odalarımızın örgütlü üyeler�ne; 
çal ışma gruplar ında,  kongre,  sempoz yum ve 
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kurultaylarımızın düzenleme ve yürütme kurullarında 
görev alan arkadaşlarıma; B�rl�k ve oda çalışanı 
arkadaşlarıma, TMMOB çalışmalarında b�ze destek olan 
b�l�m �nsanlarına ve uzmanlara; büyük b�r �nanç ve 
özver� �le örgütümüze verd�kler� katkılardan dolayı 
Yönet�m Kurulumuz adına teşekkür ed�yorum.

TMMOB'n�n eş�tl�kten, özgürlükten, demokras�den, 
la�kl�kten ve barıştan yana toplumcu mücadele ç�zg�s�n� 
yarınlara taşıyab�lmek �ç�n, k�ş�sel �ht�raslarını ve dar 
grup çıkarlarını TMMOB'n�n �ht�yaçlarının önüne 
koymadan mücadele edecek tüm �ler�c�, çağdaş, 
yurtsever mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının ortak 
aklına, dayanışmasına ve b�rl�ktel�ğ�ne �ht�yacımız var. 
Genel kurullar sürec�nde TMMOB örgütlülüğünün ve 
üyeler�n�n bu sorumlulukla hareket edeceğ�ne �nancım 
tamdır.

Bu �nanç ve kararlılıkla, Türk�ye'n�n �ç�nden geçt�ğ� bu 
karanlık dönemde, ülkem�ze,  mesleğ�m�ze ve 
değerler�m�ze sah�p çıkmak konusunda en ufak b�r 
tereddüt yaşamadan mücadele eden tüm TMMOB 
örgütlülüğüne genel kurullar sürec�nde başarılar ve 
kolaylıklar d�l�yorum.

YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 

DİRENEN EMEKÇİLERİN YANINDAYIZ !

Hopa'dak� l�man �şç�s�nden Tek�rdağ'dak� kağıt �şç�s�ne, 
Antep'tek� tekst�l �şç�ler�nden İstanbul'dak� D�g�turk 
çalışanlarına, Mers�n Akkuyu Nükleer Santral� �nşaatı 
�şç�ler�nden Kocael�'dek� Farplas Otomot�v �şç�ler�ne, 
M�gros Depo �şç�ler�nden Türk�ye'n�n dört b�r yanındak� 
Yemek Sepet� kuryeler�ne kadar yüzb�nlerce emekç� 
haklarına sah�p çıkmak �ç�n ayakta!

Alınter�n�n karşılığını alab�lmek �ç�n ülken�n her yanında 
mücadele eden emekç�ler�n d�ren�şler�n� selamlıyoruz! 
Emeğ� �ç�n, send�kal hakları �ç�n, �nsanca yaşayab�lecek 
b�r maaş alab�lmek �ç�n yürütülen bu mücadele 
hep�m�ze umut ver�yor.

Ülke tar�h�n�n en büyük zam dalgalarından ve en k�tlesel 
yoksullaşma dönemler�nden b�r�s�n� yaşıyoruz. Başta 
gıda ürünler� olmak üzere elektr�k ve doğalgaz g�b� 
temel �ht�yaç maddeler�ne gelen fah�ş zamlar, dar 
gel�rl�ler�n ay sonunu get�rmes�n� �mkansız hale get�rd�.

Servetler�n� artırmak �steyen sermaye kes�mler�n�n 
�şç�lere enflasyonun çok altında maaş zammı tekl�f 
etmes�, bunu reddeden emekç�ler� �ş�yle tehd�t etmes� 
h�çb�r b�ç�mde kabul ed�lemez.

Kr�z�n tüm yükünün emekç�ler�n sırtına b�nd�r�lmek 
�stenmes�ne �z�n vermeyeceğ�z. İşç�ler�n açlık ve sefalete 
mahkum ed�lmes�ne �z�n vermeyeceğ�z. Send�kal 

Ülken�n farklı yerler�nde devam eden �şç� d�ren�şler�ne �l�şk�n TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n 
Koramaz tarafından 7 Şubat 2022 tar�h�nde basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

haklarını kullanan emekç�ler�n �şler�nden atılmasına �z�n 
vermeyeceğ�z. İşyerler�n�n emekç�ler �ç�n çalışma 
kamplarına dönüştürülmes�ne �z�n vermeyeceğ�z.

Tarafımız d�renen emekç�ler�n tarafıdır. Tarafımız 
emeğ�n onurlu mücadeles�n�n tarafıdır.

Yaşasın sınıf dayanışması!

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, 14 Ocak 2022 tar�h�nde, "Emeğ�m�ze, Mesleğ�m�ze, 
Haklarımıza Sah�p Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İst�yoruz!" kampanyamız kapsamında emekl� 
meslektaşlarımızın sorunlarını gündeme get�ren "Emekl�l�k Haklarımızdan Vazgeçm�yoruz! İnsanca 
Yaşayab�leceğ�m�z B�r Maaş Ve Sorunlarımıza Çözüm İst�yoruz!" başlıklı b�r basın açıklaması 
gerçekleşt�rd�.

EMEKLİLİK HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ! İNSANCA 
YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR MAAŞ VE SORUNLARIMIZA 

ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

Geçt�ğ�m�z yılı, yıllardır devam eden kr�z ve salgın 
dönem�n�n ardından; tüm b�r�k�mler�n b�r avuç azınlık 
�ç�n tüket�ld�ğ�, bütçe görüşmeler�n�n gençler�n, 
çalışanların, emekl�ler�n, tüm yurttaşların dışarıda 
bırakılarak tamamlandığı b�r dönem �le kapattık.

Yıllar boyunca süregelen özelleşt�rme pol�t�kaları 
ülkem�z� üret�mden uzaklaştırarak, sıcak paraya dayalı 
b�r büyüme model�ne sürükled�. Üretken sektörler 
yer�ne ranta dayalı sektörler�n terc�h ed�ld�ğ�, halkın 
borçlanma ve kred� kullanımına yönlend�rd�ğ� b�r 
model yaygınlaştırıldı. Çılgın projeler, göster�ş ve b�r 
avuç azınlığın lüks ve şatafat �ç�ndek� yaşamı �ç�n devasa 
harcamalar yapıldı. Gençler, �şs�zler, çalışanlar ve 
emek l � ler  hayat  pahal ı l ığ ı ,  temel  �ht �yaç lar ı 
karşılayamama ve der�n b�r umutsuzluğun �ç�ne 
bırakıldı. Hayat pahalılığı, temel beslenme �ht�yaçlarının 
dah� karşılanmasını engelleyecek boyutlara ulaştı.

Bütçede Halk Yok, Emekl�ler Yok!
Bütçe görüşmeler�n�n sonucunda; bütçede yük olarak 
görülen başta emekl�ler olmak üzere tüm kes�mler�n 
dışarıda bırakıldığını hep b�rl�kte gördük.  Devlet�n 
harcamalarının ve hesap ver�leb�l�rl�ğ�n�n belges� olan 
bütçede emekl�lere b�r satır yer ver�lmed�. Oysa 
bugünün koşullarında emekl� statüsünde olan 65 yaş 
ü z e r �  v a t a n d a ş l a r,  t ü m  t o p l u m u n  % 1 0 ' u n u 
oluşturmakta.

Buna karşın 2022 Merkez� Yönet�m Bütçe gel�rler�n�n 
% 8 5 ' � n � n  d o ğ r u d a n  e m e k l � l e r d e n ,  k a m u 
çalışanlarından, asgar� ücretl�den, küçük esnaf, küçük 
üret�c�, köylüden, dar gel�rl� ve yoksullardan alınmasının 
planlandığını görüyoruz.

Bütçen�n Gerekçes� Bütçede Yer Almıyor!
2022 Bütçe Kanununun gerekçeler�nde “Sosyal refah 
devlet� anlayışının en öneml� göstergeler�nden b�r� olan 
sosyal güvenl�k, herhang� b�r sosyal r�sk yüzünden gel�r� 
veya kazancı azalmış k�ş�ler�n, başkalarının yardımına 
gerek kalmaksızın yaşama ve geç�nme �ht�yaçlarını 
karşılayan; k�ş�lere, bel�rl� sosyal r�skler�n gerçekleşmes� 
sonucunda ortaya çıkan muhtel�f zararların, �lave 

mal�yetler�n veya gel�r kayıplarının kısm� veya 
bütünüyle telaf�s�ne yönel�k ekonom�k güvenceler 
sağlayan s�stemler bütünüdür. “ den�lmekted�r.

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı'nın 2022 Bütçes� 
83 m�lyar 851 m�lyon 907 b�n l�ra olarak bel�rlend�. 
Bunun 72 m�lyar 977 m�lyon 510 b�n l�rası Sosyal 
Güvenl�k Kurumu Başkanlığına ayrılmış. SGK'nın 
f�nansman açığı 38 m�lyar 956 m�lyon 291 b�n l�ra 
öngörülürken; �şveren pr�m �nd�r�m� �ç�n 34 m�lyar 11 
m�lyon 291 b�n l�ra ayrılmış. Rakamlar, SGK'nın çalışanlar 
ve emekl�ler�n sosyal güvenl�ğ� �ç�n değ�l sermaye 
sah�pler� �ç�n, �şverenler �ç�n kaynak olarak kullanıldığını 
göster�yor.

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı Bütçes� 66 m�lyar 131 
m�lyon 543 b�n l�rayken; bunun %85,37's� car� 
transferler, %10,1 personel g�der�, %5 �se sermaye 
transfer� ve g�derler� olarak tanımlanmış. Sağlık, bakım 
ve sosyal h�zmetler�n Sosyal Güvenl�k Reformuyla 
özelleşt�r�lmes�, t�car�leşt�r�lmes� sonucu ortaya çıkan 
sorunlara çözüm yok! Demograf�k yapıdak� değ�ş�kl�kler 
yok sayılmış. Bakım h�zmetler�n�n kamulaştırılmasından 
söz ed�lm�yor ve yaşlılara a�leler� baksın demeye devam 
ed�l�yor.

Emekl�l�k statüsü �se güvences�z, kuralsız ve esnek hale 
get�r�lerek yer�ne; car� açık kapatma ve sermaye 
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b�r�kt�rme aracı olarak kullanılan b�reysel emekl�l�k 
model�  �kame ed�l �rken; emekl�  pr�mler�  fona 
devred�lerek uluslararası sermayen�n kullanımına 
sunuldu. 10 m�lyona yaklaşan sayısıyla EYT'l�ler�n 
sorunları �se çözümsüz bırakılarak bas�t b�r oy �steme 
aracı olarak kullanılıyor.

Emekl�l�k, yıllarca süren çalışma hayatı boyunca sosyal 
güvenl�k s�stem�ne aktarılan b�r�k�mler�m�z�n çalışma 
yaşamı sonrasında b�zlere ekonom�k, sosyal ve sağlık 
alanlarında sağladığı güvenced�r. B�reysel Emekl�l�k 
S�stem� adı ver�len fonun, emekl�l�k yer�ne �kame 
ed�lmeye çalışılması, sosyal devlet anlayışına ve sosyal 
güvenl�k �lkes�ne aykırıdır.

Yoksulluk Emekl�n�n Kader� 
Emekl�ler halkın en yoksul kes�mler�n� arasında yer 
alıyor.  7 m�lyon 578 b�n 123 emekl�, aylık 1500 l�rayla 
yaşamaya çalışırken, TÜİK enflasyon rakamını %36,08 
olarak açıkladı. Emekl� aylıklarına yapılacak zam açlığa 
ve yoksulluğa çare olmak zorundadır.

TÜİK'�n açıkladığı 2021 yılı enflasyon % 36,08 �ken, 
bağımsız araştırma kuruluşları enflasyonu %82,81 
olarak tesp�t ed�yor. Resm� enflasyon ver�ler�, yaşamın 
gerçekler� �le uyuşmadığı sürece toplumda güven ve 
adalet arayışları g�derek artıyor. 2021 aralık ayı açlık 
sınırı 4013 l�ra, yoksulluk sınırı �se 13073 l�ra olarak 
açıklandı. Emekl�lere yapılan %25,47 zamla; en düşük 
SSK emekl�s� 3293 l�ra (2000 yılı önces�), 2500 l�ra (2000 
yılı sonrası), BAĞ-KUR 2500 l�ra SSK ve BAĞ-KUR en 
düşük emekl� aylığı 2500 l�ra; kamu çalışanı ve 
emekl�ler�n�n aylıklarına yapılan %30,05 oranında 
zamla en düşük kamu çalışanı emekl� aylığı 4272 l�ra 
oldu. İnd�r�lm�ş enflasyon oranındak� zamlar günü b�le 
kurtarmaya yetmed�. Emekl�ler y�ne açlık sınırının 
altında yaşamaya mahkûm ed�ld�. Altı ayda b�r yapılan 
“şa�bel� enflasyon” oranında zamlar ekonom�k güvence 
sağlamamaktadır.

Emekl� aylığının bağlanma oranı ve hesaplama 
yöntem�n�n değ�şt�r�lmes�, Devlet desteğ�n�n çek�lmes�, 
M�ll� Gel�rden ve ülken�n büyüme hızından pay 
ver�lmemes�, aylıklara enflasyon oranında altı ayda b�r 
zam yapılması yöntem�n�n uygulanması; 2000 yılından 
bu yana emekl�ler�n alım gücünü düşürdü. Kamu 
Emekl�l�ğ�n�n esnek kuralsız güvences�z hale get�r�lmes� 
ekonom�k güvencey� de yok ett�.

B�r Avuç Zeng�n �ç�n Yaşam H�ç Zor Değ�l!
Bunca yoksulluğun arasında yaşam b�r avuç zeng�n �ç�n 
oldukça kolay ve sorunsuz! Yoksul �le zeng�n arasındak� 
uçurum ve yoksul sayısı her geçen gün büyümekted�r. 
AKP'n�n �kt�dara geld�ğ� 2002'den bu yana en zeng�n 
%10'luk kes�m, toplam servettek� payını %67,7'den 

%81,2'ye çıkarmıştır. Buna karşın ger�ye kalan %90'lık 
nüfusun payı %32,3'ten %18,8'e düşmüştür. Nüfusun 
en yoksul %10'luk kes�m�yle, en zeng�n %10'luk 
kes�m�n�n gel�r� arasındak� fark son y�rm� yılda 15 kat 
artmıştır. Emekl�ler bu uçurumda hep en der�ne düşen 
kes�m olmuştur.

Sorunlarımıza Çözüm İst�yoruz!
Emekl� mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları toplumun 
yoksul kes�mler� arasında yer almaktadır. Tüm emekl�ler 
g�b� meslektaşlarımızın da sosyal hakları, çalışma 
yaşamından sonrak� yaşam güvenceler� ortadan 
kaldırılmak �stenmekted�r. Emekl�ler�n sorunlarının 
çözümü �ç�n:

Sosyal güvenl�k s�stem� sosyal r�sklere karşı emekl�y� 
korumalı ve yaşlılığın güvences� olarak devlet 
tarafından eks�ks�z karşılamalıdır.

İnsanca, onurlu b�r yaşam sürdürecek ekonom�k 
güvence �ç�n emekl� aylıkları yen�den hesaplanmalıdır! 

Emekl�ler�n temel hakları �ç�n send�kalaşması önündek� 
engeller kaldırılmalıdır.

Emekl�ler�n devlet�n sırtında b�r yük olduğu algısından 
b�r an önce vazgeç�lmel�; emekl�ler�n toplumsal yaşama 
katılmasının önündek� engeller kaldırılmalıdır.

Emeğ�m�ze, emekl�l�k haklarımıza, mesleğ�m�ze 
sah�p çıkıyor, sorunlarımıza çözüm �st�yoruz!
 
Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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Ekonom�k kr�z koşullarında �nsanca yaşamaya yetecek b�r ücret, �nsanca yaşayab�leceğ�m�z koşullar ve 
demokrat�k b�r Türk�ye �ç�n Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekç�ler� 
Send�kaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� (TMMOB) ve Türk Tab�pler� 
B�rl�ğ� (TTB) tarafından 18 Ocak 2022 tar�h�nde ortak mücadele çağrısı yapıldı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: "KRİZDEN ÇIKIŞ EMEKTEN YANA 
POLİTİKALARLA MÜMKÜNDÜR! SİYASİ İKTİDARI HALKIN 
İNSANCA YAŞAM TALEPLERİNE KULAK VERMEYE DAVET 

EDİYORUZ!"

18 Ocak 2022 Ülke tar�h�m�z�n en der�n s�yasal ve 
ekonom�k kr�zler�nden b�r�n� yaşıyoruz. Gıda 
ürünler�nden doğalgaza, akaryakıttan elektr�ğe 
kadar tüm ürünlere b�rb�r� ardına gelen zamlar, 
emeğ�yle geç�nen gen�ş toplum kes�mler�n�n 
hayatlarını sürdürülemez hale get�rd�. İkt�dar, 
muhal�f kurum ve yapıları susturmak, s�nd�rmek, 
korkutmak, �şlevs�zleşt�rmek ve sonuç olarak 
etk�s�zleşt�rmek �ç�n devlet�n tüm olanaklarını, 
kurumlarını kullanmaktan ger� kalmıyor. OHAL 
KHK'ler� �le yaratılan Anayasasızlık hal� f��len devam 
ett�r�l�yor.

Güven�l�rl�ğ�n� tümüyle y�t�rm�ş TÜİK'�n açıkladığı 
enflasyon oranlarına dayanılarak yapılan ücret 
ar t ış lar ı ,  halk ın her  geçen gün daha fazla 
yoksullaşmasına neden oluyor. Daha yılın �lk 
günler�nde gelen zamlar ve verg� oranlarındak� 
artışlar neden�yle asgar� ücrete, memur maaşlarına 
ve emekl�lere yapılan göstermel�k artışlar daha 
emekç�ler�n ceb�ne b�le g�rmeden er�y�p g�tt�.

Emekç� ve dar gel�rl� kes�mler her gün daha fazla 
borçlanarak, daha fazla kred� kullanarak ay sonunu 
get�rmeye çalışıyor. Emekç�ler sorumlusu olmadıkları 
b�r kr�z�n bedel�n� ödemek zorunda kalıyorlar.

Kr�z�n sorumlusu kap�tal�zm�n �ştahlı uygulayıcısı 
olan s�yas�  �kt�darın �se emeğ�n daha fazla 
değers �z leşt � r � lmes� ,  toplumun daha faz la 
yoksullaştırılmasından başka b�r vaad� bulunmuyor. 
Pandem� dönem� boyunca sermayen�n çarkları 
dönsün d�ye emekç�ler�n hayatlarını yok sayanlar, 
y�ne sermayen�n çıkarları �ç�n emekç�ler�n talepler�n� 
yok sayıyor. İkt�darın ekonom�k öncel�kler� neden�yle 
ülken�n tüm kaynakları bel�rl� b�r kes�m�n ceb�ne, 

özell�kle de güvenl�kç� pol�t�kalara akıyor. Ülkedek� 
gel�r adalets�zl�ğ� tar�h�n h�çb�r dönem�nde 
görülmem�ş boyutlara ulaştı. Eş�ts�zl�ğ�n en altına 
�t�len kadın yoksulluğu daha da artarken, �ş�n� �lk 
kaybedenler kadın emekç�ler oluyor.

Geçt�ğ�m�z aylar boyunca kamu emekç�ler�nden 
�şç�lere, hek�mlerden mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarına, öğrenc�lerden emekl�lere, �şs�zlerden 
esnaflara kadar toplumun her kes�m� artan hayat 
pahalılığı ve ekonom�k �st�krarsızlık neden�yle 
yaşadık lar ı  geç�m zorluk lar ını  d� le  get�rd� . 
M�lyonlarca emekç�n�n daha �y� koşullarda çalışma ve 
�nsanca yaşayab�lecekler� b�r ücret düzey� talepler� 
ülkem�z�n dört b�r yanındak� meydanlarda ve 
�şyerler�nde yankılandı.

Tek adam rej�m� bu taleplere sadece kulak tıkamakla 
kalmadı, bu talepler� d�le get�renler� açık b�ç�mde 
tehd�t ett�. Anayasal hak ve özgürlükler� ş�ddet 
yoluyla önlemeye çalışmanın demokras� ve hukuk 
devlet�yle bağdaşır tarafı bulunmamaktadır. S�yas� 
�kt�darın üzer�ne düşen, yaşadıkları sorunları d�le 
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get�ren ve haklarını arayan emekç�ler� ş�ddet yoluyla 
s�nd�rmeye çalışmak değ�l, halkın, emekç�ler�n 
talepler�ne çözüm bulmaktır. Tek adam rej�m� bu 
tehd�tkâr tavrından ve tarzından vazgeçmel�d�r.

Ekonom�k kr�zle mücadelen�n yolu onu yok saymak 
değ�ld�r. Kr�zden çıkışın yolu emek eksenl� pol�t�kalar 
gel�şt�r�lmes�, kamusal anlayışın yaygınlaştırılması ve 
üret�me dayalı b�r ekonom�k yapının kurulmasıdır. 
Kr�zden çıkışın yolu emeğ�n ses�ne kulak ver�lmes�d�r.
Bu ülke halkının, bu ülke emekç�ler�n�n artık nefes 
almaya �ht�yacı var. B�z emek ve meslek örgütler� 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, üyeler�m�ze ve 
halka karşı görev�m�z�n b�l�nc�yle, �kt�dara b�r kez 
daha seslen�yoruz: Gen�ş halk kes�mler�n�n kr�zden 
daha fazla etk�lenmemes� �ç�n;

• Başta gıda ürünler� olmak üzere elektr�k, doğalgaz, 
akaryakıt, ulaşım g�b� temel �ht�yaç kalemler�ne 
yapılan zamlar ger� alınmalı, verg�ler düşürülmel�d�r.

• Kr�zde �ş�n� kaybeden, gel�r� azalan tüm kes�mlere 
doğrudan gel�r desteğ� sağlanmalıdır.

• İşten çıkarmalar yasaklanmalı, �st�hdamı korumak 
�ç�n gerekl� önlemler alınmalıdır. Çalışma koşulları 
düzelt�lmel�, emekç�ler�n sağlıklı ve güvenl� 
koşullarda, güvencel� olarak çalışması �ç�n önlemler 
alınmalıdır.

• Yoksulluk sınırının altında yaşayan kes�mler�n temel 
gereks�n�mler� karşılanmalıdır.

• Verg� adalets�zl�ğ�ne son ver�lmel�,  dolaylı 
verg�ler�n�n payı azaltılmalı, az kazanandan az çok 
kazanandan çok verg� alınan b�r s�stem kurulmalıdır.

 Hayat tarzına müdahale aracına dönüşen özel 
tüket�m verg�ler� kaldırılmalıdır.

• Yandaş ş�rketlere yapılan döv�ze endeksl� garant�l� 
ödemeler �ptal ed�lmel�d�r.

• En düşük emekl� aylığı en az asgar� ücret düzey�ne 
yükselt�lmel�, Emekl�l�kte Yaşa Takılanların emekl�l�k 
hakları ver�lmel�d�r.

• Döv�ze Endeksl� Mevduat g�b�, geç�m sorunu 
yaşayan m�lyonlardan alıp, fa�z gel�r� elde edeb�len 

b�r avuç zeng�ne kaynak aktaran bu pol�t�kalara 
derhal son ver�lmel�d�r. İkt�dar başta örgütlenme, 
düşünce ve �fade özgürlüğü hakkı olmak üzere temel 
hak ve özgürlükler önüne koyduğu engeller�, baskı 
pol�t�kalarını, ceza ve soruşturmaları durdurmalıdır.

• Kamu h�zmetler�n�n p�yasalaştırılmasına, tasf�yes�ne 
ve özelleşt�rme soygununa son ver�lmel�d�r.

• Kamuda sözleşmel�, taşeron g�b� güvences�z 
�st�hdam b�ç�m�ne son ver�lmel�, kadrolu güvencel� 
�st�hdam esas alınmalı, tüm kamu emekç�ler�n�n 
emekl�l�ğe esas ek gösterges� 3600 taban gösterge 
baz alınarak tüm meslek grupları �ç�n yen�den 
düzenlenmel�d�r.

• ILO 190 sayılı sözleşme uygulanmalı, İstanbul 
Sözleşmes�'nden çek�lme kararı ger� alınmalıdır!
• Evrensel send�kal hak ve özgürlüklerle uyumlu, grev 
hakkı �le tamamlanmış gerçek b�r toplu pazarlık 
s�stem�ne geç�lmel�d�r.

Emeğ�yle geç�nen m�lyonlarca yurttaşımızın 
t e m s � l c � s �  v e  s e s �  o l a r a k  b � z l e r  h a l k ı n 
yoksullaştırılmasına, sefalete sürüklenmes�ne, ülke 
kaynaklarının tüket�lmes�ne �z�n vermeyeceğ�z. 
İnsanca yaşamaya yetecek b�r ücret, �nsanca 
yaşayab�leceğ�m�z koşullar ve demokrat�k b�r Türk�ye 
�ç�n talepler�m�z�n tak�pç�s� olmaya ve b�rl�kte 
mücadele etmeye devam edeceğ�z.



tmmob’den

12
13

Kamu çalışanlarının ek göstergeler�ne �l�şk�n Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı başkanlığında 
düzenlenen Ek Gösterge Kom�syonunun �lk toplantısı üzer�ne TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n 
Koramaz tarafından kamuda çalışan mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının talepler� hakkında basın 
açıklaması yapıldı.

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARININ “EK GÖSTERGELERİ”NİN YÜKSELTİLMESİ ŞART!

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı başkanlığında düzenlenen 
ek gösterge kom�syonunun �lk toplantısı gerçekleşt�r�lm�ş 
ama ne yazık k� gen�ş kapsamlı b�r çözüm sunulmamıştır. 
Çal ışma ve Sosyal  Güvenl �k  Bak anı 'n ın  kom�syon 
konuşmasında geçen “Sosyal tarafların talepler� ele alınacak. 
Kamu kuruluşlarının �mkan ve bakış açıları, tekn�k olarak bu 
sorunun çözümünü öner�ler� değerlend�r�lecek.” sözler�n� 
kend�s�ne hatırlatıyor ve tekrar seslen�yoruz.

Kamu h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde kamuda çalışan 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının özel b�r önem� 
bulunmaktadır. H�zmetler�n planlanması, projelend�r�lmes�, 
uygulanması ve denetlenmes�nde görev ve sorumluluk alan 
meslektaşlarımız, ülken�n; sanay�leşmes�, kalkınması ve 
gel�şmes� açısından hayat� öneme sah�p meslekler� �cra 
etmekted�r.

Kamuda çalışan mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
hakları, sorumlulukları ve ücretler� 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nda tanımlanmıştır. Ancak, özell�kle son 25 
yılda kamuda çeş�tl� statülerde çalışan ve farklı ücretler alan 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları, ekonom�k ve sosyal 
hakları açısından oldukça c�dd� b�r satın alma gücü kaybına 
uğramıştır.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ücretler�n 
er�mes�n�n yanı sıra emekl�l�kler�ne etk� eden hakları da d�ğer 
kamu görevl�ler�ne göre oldukça düşük kalmıştır.
Devlet Memurları Kanunu'nun 43. Maddes�nde tanımlanan ek 
göstergeler derecelere göre farklılık göstermekted�r. 
Kanunun ek� n�tel�ğ�ndek� (l) Sayılı Cetvel�n II- Tekn�k 
H�zmetler sınıfı kapsamında bulunan söz konusu kamu 
görevl�ler�, 850-3600 arasında “ek gösterge” almaktadır. 
Mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının aldıkları ek gösterge, 
d�ğer meslek sınıflarına göre oldukça düşük kaldığı g�b� 
emekl�l�k aylıklarını da etk�lemes� neden�yle maaşlarının ve 
emekl� aylıklarının düşük bel�rlenmes�ne neden olmaktadır.

Y�ne bu nedenle tekn�k h�zmetler sınıfına dâh�l kamu 
personel� meslektaşlarımız mal� açıdan kamuda çalışan d�ğer 
meslek gruplarının ger�s�nde kalmıştır. Ayrıca tekn�k h�zmetler 
sınıfına dâh�l kamu çalışanları kend� �çler�nde de ayrıştırılmış, 
büyük yatırım projeler�nde çalışanlar �le açık alanlarda f��len 
çalışanlara yönel�k ayrımcı tavır serg�lenm�ş ve bunlara farklı 
özel h�zmet tazm�natı oranları bel�rlenm�şt�r.

Hedeflenen enflasyon rakamları tutmamış, yıllardır 
hedeflenen resm� enflasyon ver�ler�n�n temel alındığı maaş 
artışları �le daha fazla yoksullaşılmış, reel gel�r düzeyler� 
ger�lem�şt�r. Bu sebeple kamudak� meslektaşlarımız da 
ü s t l e n d � k l e r �  s o r u m l u l u k  ve  ü re t t � k l e r �  h � z m e t l e 

karşılaştırılamayacak kadar kötü ekonom�k ve sosyal 
koşullarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır.

Tekn�k ve b�l�msel temelde yürüttükler� çalışmalarla 
vazgeç�lmez b�r yere sah�p olan kamuda çalışan mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancılarının özlük hakları ve ekonom�k 
sorunlarının çözümü hedef�yle bazı düzenlemeler yapılması 
zorunluluk hal�ne gelm�şt�r.

Kamuda çalışan ve tekn�k h�zmetler sınıfına dah�l mühend�s, 
m�mar ve şeh�r  plancı lar ının “ek göstergeler �” 'n�n 
yükselt�lmes� şarttır.

Bu sebeplerle; ülkem�zdek� açlık ve yoksulluk sınırları 
gözet�lerek kamu emekç�s� mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarının maaşları �nsanca yaşayacakları b�r düzeye 
yükselt�lmel� ve ek göstergeler� 4800-6400 arasında 
yükselt�lmel�d�r.

16 Mart'ta yapılması planlanan “ek gösterge kom�syonu”'nun 
�k�nc� toplantısında yukarıda bel�rtt�ğ�m�z değerlend�rmeler� 
ve görüşler� görmezden geld�ğ� b�r toplantı ülke gerçekler�n� 
ve mühend�s, m�mar, şeh�r plancısı emeğ�n� yok saymak 
demekt�r.

Unutulmamalıdır k� emek ve �nsan odaklı, güvencel� b�r 
çalışma yaşamı ve güvencel� b�r gelecek tüm mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancılarının en temel hakkıdır. Sorunlarımıza 
çözüm �st�yoruz!

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� (TMMOB) Bolu İl Koord�nasyon Kurulu tarafından Bolu Köroğlu 
Dağı Kültür ve Tur�zm Koruma ve Gel�ş�m Bölges� proje alanının 38 b�n 848 hektara düşürülmes�ne �l�şk�n 
21 Şubat 2022 tar�h�nde basın açıklaması yapıldı.

BOLU İKK: "ORMANLARIMIZI, YAYLALARIMIZI, 
MERALARIMIZI, MEMLEKETİMİZİN GELECEĞİNİ BİR AVUÇ 

AZINLIĞIN ÇIKARINA TERK ETMEYECEĞİZ!"

Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Tur�zm Koruma ve Gel�ş�m 
Bölges� olarak adlandırılan alan, kamuoyunun b�ld�ğ� 
üzere toplam 51450 hektarlık alanı kapsayacak şek�lde 
2015 yılında Bakanlar Kurulu kararı �le �lan ed�lm�şt�. 
TMMOB M�marlar Odası Ankara Şubes� tarafından bahse 
konu alanın �ptal�ne yönel�k açılan dava net�ces�nde 
b�l�rk�ş� raporlarında bel�rt�len olumsuzluklar d�kkate 
alınmadan sadece doğu sınırının b�r bölümü �le Karacasu 
Beldes� çevres�n�n b�r bölümü proje har�c� bırakılmış ve 
yen� alan 38848 hektara yan� yaklaşık olarak Abant 
Gölü'nün 310 katına kadar düşürülmüştü.

Yakın zamanda kamuoyunu yanıltan ve �lg�l� projey� 
herhang� b�r b�l�msel mesnet olmadan olumlayan k�m� 
açıklamalar neden�yle halkımızı b�lg�lend�rmek adına 
Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Bolu İ l 
Koord�nasyon Kurulu olarak açıklama yapmak gereğ� 
duymaktayız.

38 b�n hektara düşürülen sözde “Koruma” bölges�nde son 
şekl�yle; Bolu Karacasu, Dörtd�van, Seben, Kıbrısçık 
�lçeler�ne a�t alanlar �le Aladağ gölet�, Taşlıyayla gölet�n� 
�ç�ne alan bu planda 8 adet köy, 20's� tesc�ll� 60 dan fazla 
mera ve yayla bulunmaktadır.

Y�ne plana konu bel�rlenen son alan tay�n� nesnel b�r 
referans gözet�lmeden; neh�r, akarsu, vad� yatakları, 
tarımsal alan kullanımı, eğ�m ve yükselt� durumları 
değerlend�r�lmeden yapılmıştır. Tüm bölgen�n sadece 
tur�zm kullanımı �ç�n planlanması düşünülmüş; bölgen�n 
ekoloj�k değerler�n�n, öneml� doğa alanlarının, 
hab�tatların sürdürüleb�l�rl�ğ� araştırılmamıştır. B�l�rk�ş� 
heyet� �ncelemeler�nde bölgen�n b�yoçeş�tl�l�ğ� ve 
ekoloj�k değerler�n�n d�kkate alınmamasını eks�kl�k olarak 
değerlend�rm�şt�r.

B�l�rk�ş� raporunda projen�n bu şek�lde devam etmes� 
bölgede bulunan alp�n çayırlar, yaşlı orman, Peygamber 
ç�çeğ�, mercanköşk, Bolu C�vanperçem� g�b� b�rçok 
endem�k b�tk�n�n ve Boz ayı, Vaşak, Karaca, Kızıl Gey�k g�b� 
b�rçok yaban� canlı yaşamının yok olmasına neden 
olacağı �fade ed�lm�şt�r.

Sembol�k olarak daraltılmış söz konusu alan planı; ulusal 
ve uluslararası n�tel�kte h�zmet vereb�lecek doğa ve kış 
sporları tur�zm merkez�n�n oluşturulması, başta kış 
tur�zm� olmak üzere tur�zm�n 12 aya yayılmasını 
sağlamaya yönel�k kongre tur�zm�, gastronom� tur�zm�, 

doğa ve yayla tur�zm� vb. amaçla yakın zamanda �haleye 
açılmış, k�m� kurumlarca yapılan açıklamalarda çeş�tl� 
güzellemelere Bolu halkı nezd�nde makul ve makbul 
kılınmaya çalışılmıştır. D�ğer taraftan neredeyse sır g�b� 
tutulan plana a�t �hale tekn�k şartnames� �ncelend�ğ�nde 
b�l�msel gerçekl�kten uzak, “sözde” amacına r�ayet eden 
h�çb�r somut ver�n�n yer almadığı sınırsız rant koşullarının 
resmed�ld�ğ� yen� b�r tablo karşımıza çıkmaktadır.

Bugün halkımız elektr�k faturalarını nasıl ödeyeceğ�m 
d�ye düşünürken, en temel gıda �ht�yaçlarını tem�n etmek 
derd�ndeyken, �k�-üç asgar� ücret karşılığı bedelle b�r 
a�len�n sadece akşam yemeğ�n� fatura edecek b�r avuç 
azınlığın kar hırsı ne b�l�mle ne tekn�kle ne de v�cdanla 
alakalı değ�ld�r. Kaldı k� bu hırsın temel� yaşam 
alanlarımızı yan� c�ğerler�m�z� yok etmekle denkt�r.

Anayasa'nın 169. Maddes�ne aykırı olarak, Devlet ormanı 
sayılan söz konusu alanın yapılaşmaya açılması ac�len 
durdurulmalı, tanımında geçen ve “Koruma” �le �lg�s� 
olmayan bu çalışmanın derhal sonlandır ı lması 
gerekmekted�r. Unutulmamalıdır k� böyles� b�r ormanlık 
alanı barındırmamakla b�rl�kte, tüm b�l�msel sa�kler�n 
karşısında �fade ed�len Kanal İstanbul projes�n�n etk� alanı 
b�le 28 b�n hektardır.

B�zler bu ülken�n mühend�sler�, m�marları, şeh�r plancıları 
olarak;  tarımsal sürdürüleb�l �r l �k ,  doğal yaşam 
alanlarımızın korunması, geleceğ�m�z�n yok ed�lmemes� 
�ç�n kent�n tüm paydaşlarıyla, halkımızla b�rl�kte sürec� 
tak�p edeceğ�m�z� kamuoyuna sunar, b�r avuç azınlığın 
kent�m�z�n geleceğ�n� yok etmemes� �ç�n mücadelec� 
olacağımızı b�r kez daha hatırlatırız

Erol PERÇİN
TMMOB Bolu İKK Sekreter�
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ODAMIZ İLE TEZ-KOOP-İŞ ARASINDA 2022 YILI İÇİN 
GEÇERLİ OLACAK OLAN TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI.

İmza tören�ne Oda Yönet�m Kurulu Sekreter Üyes� El�f 
Öztürk, Oda Yönet�m Kurulu Sayman Üyes� Bedr� Tek�n, 
Oda Müdürü Evren Sağ �le Tez-Koop-İş Ankara 1 No'lu 
Şube Başkanı Mustafa K�rman, Toplu İş Sözleşmes� 
Uzmanı Barış Yılan ve İşyer� Send�ka Tems�lc�s� Mah�r 
D�lmen katıldı.

EMEK PARTİSİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ
Emek Part�s� Genel Başkanı Ercüment Akden�z ve 
beraber�ndek� part� heyet� Odamızı z�yaret ederek Oda 
Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönet�m Kurulu Sayman 
Üyes� Bedr� Tek�n �le görüştü.

Görüşmede ülke ve emek gündem�ne da�r görüş 
alışver�ş�nde bulunuldu.

48. DÖNEM ODA DANIŞMA KURULU 4. TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantı, Oda Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Başkanı 
Em�n Koramaz'ın açılış konuşmaları �le başladı. 
Toplantıya Oda Denetleme ve Onur Kurulu üyeler�, 
TMMOB tems�lc�ler�, Oda ve Şube Yönet�m Kurulu 
Üyeler� ve Oda Tekn�k Görevl�ler� �le b�rl�kte yaklaşık 150 
k�ş� katıldı. Toplantıda, Oda çalışmaları üzer�ne Oda 
Yönet�m Kurulu Sekreter Üyes� El�f Öztürk tarafından 
sunum yapıldı.



şube günlüğü

FİRMA ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

2022 yılı ajandalarımızı tesl�m etmek ve Şubem�z 15. Olağan Genel Kurulu ve Seç�mler�ne davet etmek �ç�n 
meslektaşlarımızı z�yaret ett�k.

#ÖRGÜTLÜMÜHENDİS #GÜÇLÜODA
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şube günlüğü

FİRMA ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

#ÖRGÜTLÜMÜHENDİS #GÜÇLÜODA



şube günlüğü

ODAMIZA ZİYARETTE BULUNANLAR

İzm�t Beled�yes� STK'ler ve Derneklerden Sorumlu 
Koord�natörler �  seç� len yen�  Dönem Yönet�m 
Kurulumuzu z�yaret ett�ler.

KESK'e bağlı b�leşenlerden SES, Haber-SEN, YapıYol-SEN, 
Eğ�t�m-SEN tems�lc�ler� seç�len yen� dönem Yönet�m 
Kurulumuzu z�yaret ederek yen� dönemde başarı 
d�lekler�n� �lett�ler.

Eğ�t�m-SEN Kocael� seç�len yen� dönem Yönet�m 
Kurulumuzu z�yaret ederek yen� dönemde başarı 
d�lekler�n� �lett�ler.

Kocael� Ün�vers�tes� Mühend�sl�k Fakültes� Dekanı Prof. 
Dr. İlhan Tek�n Öztürk 16. Dönem Yönet�m Kurulumuzu 
tebr�k etmek ve yen� dönemde başarılar d�lemek �ç�n 
Odamızı z�yaret ett�.

PERŞEMBE ZİYARETLERİ

Perşembe Z�yaretler�m�z kapsamında P�rell� Otomot�v 
Last�kler� A.Ş. f�rmasını z�yaret ederek meslektaşımız 
Emre Meş�nc� �le Oda çalışmaları, İş Yer� Tems�lc�l�ğ� 
mekan�zması, Eğ�t�mler�m�z ve Tekn�k H�zmetler�m�z 
hakkında görüştük.

HABAŞ A.Ş. f�rmasını z�yaret ederek meslektaşlarımız 
İlyas Parlak ve Mücah�t Bey'� z�yaret ett�k. Oda 
çal ışmalar ı ,  İ ş  Yer �  Tems� lc � l �ğ�  mek an�zması , 
Eğ�t�mler�m�z ve Tekn�k H�zmetler�m�z hakkında 
görüştük.

19
18



şube günlüğü 

“RAKAMLAR YALAN, YOKSULLUK GERÇEK”
BASIN AÇIKLAMASINA KATILDIK

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR, RİSK
DEĞERLENDİRME VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hayat pahalılığı ve yen� yılda yapılan zamlara karşı 
Kocael� Emek ve Demokras� Güçler� olarak İzm�t-Uğur 
Mumcu Pakında gerçekleşt�r�len "Rakamlar Yalan, 
Yoksulluk Gerçek!" basın açıklamasına katılım 
gösterd�k.

Mak�na Emn�yet Yönetmel�ğ� 
(2006/42/AT) Kapsamında 
Endüstr�yel Uygulamalar, 
R � s k  D e ğ e r l e n d � r m e  ve 
Önlemler ücretl�  eğ�t�m� 
V e d a t  B O Z K A N 
eğ�tmenl�ğ�nde çevr�m�ç� 
olarak gerçekleşt�r�ld�.

ÜYELERİMİZE MESLEKTE 5., 10., 15. VE 20.
ONUR YILI BELGELERİNİ TAKDİM ETTİK

Gerçekleşt�r�len törende meslekte 5., 10., 15. ve 20. yılını 
tamamlayan meslektaşlarımıza Meslekte Onur Yılı 
Belgeler� ve 2022 yılı Oda ajandaları takd�m ed�ld�. Açılış 
konuşmasını 15. Dönem Yönet�m Kurulu Murat 
Kürekc�'n�n yaptığı etk�nl�ğ�m�zde 16. Dönem Yönet�m 
Kurulu Adaylarımız tanıtıldı.

ŞUBEMİZ 15. OLAĞAN GENEL KURULU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubem�z 15. Olağan Genel Kurulu Kocael� Serbest 
Muhasebec� Mal�  Müşav�r ler Odası Konferans 
Salonunda gerçekleşt�r�ld�.
Açılış konuşmalarını Şube 15. Dönem Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Murat Kürekc� ve Oda Başkanımız Yunus 
Yener'�n çevr�m�ç� olarak gerçekleşt�rd�ğ� Genel 
Kurulumuz 133 üyem�z�n yanı sıra İKK b�leşenler� �le 
b�rl�kte Şube etk�nl�k alanımızda b�rl�kte omuz omuza 
durduğumuz kurum ve kuruluşlardan 67 konuğun 
katılımı �le tamamlandı.



şube günlüğü 

16. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ
MAZBATASINI ALDI

ŞUBE YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DİJİTAL ORTAMDA İRAN
SEYAHATNAMESİ

MÜHENDİSLİK EMEĞİ NEREYE ÇEVRİMİÇİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO Kocael� Şubes� Sosyal Etk�nl�kler Kom�syonunun 
organ�zasyonu �le pandem� sebeb�yle yapılamayan 
kültürel gez�ler�m�ze d�j�tal ortamda devam ed�yoruz. 
İran Seyahatnames�n� d�j�tal ortamda b�rl�kte keşfett�k.

T M M O B  M a k � n a 
Mühend�sler� Odası Kocael� 
Ş u b e s �  Ö z l ü k  H a k l a r ı 
Kom�syonu katkıları �le 
“ M ü h e n d � s l � k  E m e ğ � 
Nereye? “sem�ner� çevr�m�ç� 
olarak gerçekleşt�r�ld�.

655 Üyen�n katılımı �le Atatürk Ortaokulu'nda 
gerçekleşt�r�len seç�m sonucunda 649 geçerl� oy ve 628 
delegasyon oyu �le Demokrat Mak�na Mühend�sler� 
Yönet�m Kurulu Adayları 16. Dönemde tekrar göreve 
seç�lm�şt�r. 

Seç�mler�m�z sonrasında meslektaşımız Körfez Beled�ye 
Başkanı Şener Söğüt'e Meslekte 25. Onur Yılı Plaket�n� 
ve Hocamız Prof. Dr. İsma�l Cürgül'e �se Meslekte 50. 
Onur Yılı Plaketler�n� takd�m ett�k.

16. Dönem Şube Yönet�m Kurulumuz mazbatasını 
alarak �lk toplantısını gerçekleşt�rd�.

16. Dönem Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri                

1 67600 MEHMET ALİ ELMA 

2 80275 ONUR ÖZTÜRK 

3 86079 TAYLAN ÖZKAN  

4 63402 SERKAN DEMİR 

5 34587 MUAMMER HAKKI ÖZTÜRK 

6 44530 YASİN ÇELİK 

7 47958 YILDIZ ŞAHİN 

16. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri  

1 91628 MEHMET İLKAY KINACI 

2 96215 CANSEL OSMANOĞLU 

3 103941 MEHMET AKGÜNDÜZ 

4 106822 ENSAR UĞUR KANDIRA 

5 121581 FURKAN GÜNDOĞAN 

6 123511 SEDANUR SELAY KASAP 

7 128659 ZUHAL YÜKSEK 
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şube günlüğü

MİGROS DEPYO, FARPLAS, YEMEK SEPETİ
DARİNA ÇORAP...

DİRENİŞTEKİ TÜM İŞÇİLER İLE YAN YANA
OLMAK İÇİN BULUŞUYORUZ...

ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK

ELEKTRİKLİ ARAÇ YANGINLARINA YÖNELİK
RİSKLER SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Emek ve Demokras� Güçler� olarak M�gros Depo, 
Farplas, Yemek Sepet� ve Dar�na Çorap �şç�ler� başta 
olmak üzere emekler� ve �nsanca b�r yaşam ücret� �ç�n 
d�renen tüm �şç�ler �le yan yana durmak �ç�n İzm�t 
M�gros önünde basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

Elektr�kl� Araç Yangınlarına Yönel�k R�skler çevr�m�ç� 
sem�ner� Ahmet Sertkan'ın katılımı gerçekleşt�r�ld�.

TRİZ YARATICI PROBLEM ÇÖZME TEKNİĞİ
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tr�z Yaratıcı Problem Çözme Tekn�ğ� Eğ�t�m� Yusuf Kenan 
SARIOĞLU eğ�tmenl�ğ�nde 18-19 Şubat 2022 
tar�hler�nde yüz yüze (ücretl�), Uygulamalı Eğ�t�m 
Merkez�nde gerçekleşt�r�ld�.

İşç�ler�n �şe �ades� gerçekleşene ve �şç�ler�n hakları 
ver�lene kadar herkes� M�gros'u Boykot etmeye 
çağırmak �ç�n Arasta Park önünde basın açıklaması 
gerçekleşt�r�ld�.

SEBEP NE OLURSA OLSUN GAZETECİ
GÜNGÖR ARSLAN’IN CİNAYETİ AYDINLATILMALI

FAİLLER VE EMRİ VERENLER EN AĞIR ŞEKİLDE
CEZALANDIRILMALIDIR

AKARYAKIT TANKLARINIZIN PERİYODİK
KONTROLÜNÜ YAPTIRDINIZ MI?



şube günlüğü

SANAYİ KURULUŞLARINA VERİLEN GAZIN
KESİLMESİ VE ELEKTRİK KESİNTİLERİNE

İLİŞKİN BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MEMLEKETİN GELECEĞİNİ BİR AVUÇ AZINLIĞA
TERK ETMEYECEĞİZ KONULU BASIN

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ODAMIZIN, DÖNEMİN SON DANIŞMA KURULU
TOPLANTISINA KATILDIK

MAKİNA ÖĞRENME MERKEZİ TÜM
MESLEKTAŞLARIMIZIN KULLANIMINA AÇILDI

şube günlüğü  - bolu

Mak�na Öğrenme Merkez� (Beta Sürümü) tüm 
meslektaşlarımızın kullanımına açıldı K�taplar36 eğ�t�m 
kategor�s�, 200'den fazla uzman eğ�tmen, 300'den fazla 
eğ�t�m ve sert�f�ka programı �le tüm meslektaşlarımızın 
kullanımına sunuluyor.

MESLEKİ DENETİM VE ÇEVRİMİÇİ PROJE İLE İLGİLİ
SMM ÜYELER İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

30 SMM üyelem�z �le b�rl�kte meslek� denet�m 
uygulamaları ve çevr�m�ç� proje onayları hakkında 
görüşme gerçekleşt�rd�k.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Bolu İl Tems�lc�l�ğ� 
Yürütme Kurulu Başkanı Erol PERÇİN  tarafından 
24.01.2022 Sanay� Kuruluşlarına Ver�len Gazın Kes�lmes� 
ve Elektr�k Kes�nt�ler�ne �l�şk�n basın açıklaması  
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

TMMOB Bolu İl Koord�nasyon Kurulu tarafından 
21.02.2022 Tar�hl�  “ORMANLARIMIZI, YAYLALARIMIZI, 
MERALARIMIZI, MEMLEKETİMİZİN GELECEĞİNİ BİR 
AVUÇ AZINLIĞIN ÇIKARINA TERK ETMEYECEĞİZ!”  
başlıklı bas�n açıklması gerçekleşt�r�lm�şt�r.

DAHA GÜÇLÜ BİR ODA İÇİN
ÜYE ÖDENTİLERİMİZİ ÖDEYELİM

Üye ödenti borçlarınızı maksimum, bonus, axess 
ve world özellikli kredi kartlarıyla Oda web 

sayfasından (www.mmo.org.tr/aidat) 
taksitlendirerek ödeyebilirsiniz.
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şube günlüğü  - sakarya

ÜYELERİMİZİ İŞYERLERİNDE ZİYARET ETTİK

Sakarya İl Temsilciliği  olarak üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret ettik.2022 oda ajandalarımızı üyelerimize ulaştırdık. 5-6 
Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Şubemiz Genel Kurul ve seçimlerine üyelerimizi davet ettik. Oda ve 
mesleki çalışmalarımızın paylaşıldığı ziyaretlerde sanayiye yönelik yapabileceklerimiz konusunda 
meslektaşlarımızın fikirlerini aldık.

ADAPAZARI GOOD YEAR A.Ş F�rmasında meslektaşımız 
Mustafa DÜNDAR'I z�yaret ett�k.

FEDERAL ELEKTRİK A.Ş F�rmasındak� meslektaşlarımızı 
z�yaret ett�k. 

ARMA FİLİTRE A.Ş F�rmasında meslektaşımız ve �şyer� 
tems�lc�m�z Bülent ALTUNAL'I z�yaret ett�k. 

KİSAN A.Ş F�rmasındak� üyem�z Uğur YAKUT'U z�yaret 
ett�k. 

ÇAMSAN A.Ş F�rmasında meslektaşımız Mustafa 
Gündoğdu'yu z�yaret ett�k.

5-6 ŞUBAT 2022 Tar�hler�nde gerçekleşt�r�len Kocael� 
Şubem�z Genel Kurul ve Seç�mler�ne Katılım sağladık.   



şube günlüğü  - gebze
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“DİJİTAL PAZARLAMA” ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mak�na Mühend�sler� 
Odası Kocael� Şubes� Gebze 
İlçe Tems�lc�l�ğ� Endüstr� ve 
İ ş l e t m e  M ü h e n d � s l e r � 
Kom�syonumuzun katkılarıyla 
“D�j�tal Pazarlama” çevr�m�ç� 
sem�ner� Ka�zenplus Seo ve 
D�j�tal Pazarlama Eğ�tmen� Al� 
Taşçı eğ�tmenl�ğ�nde 10 Ocak 
2022 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.

“OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİSİ” ÇEVRİMİÇİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Gebze İlçe 
Tems�lc�l�ğ� Teknoloj� Kom�syonumuzun katkıları �le 
Sayın Al�  Taşçı eğ�tmenl�ğ�nde "Otonom Araç 
Teknoloj�s�" çevr�m�ç� sem�ner�m�z 19 Ocak 2022 
tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�. 

SMM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z üyes�, mekan�k tes�sat 
alanında çalışan SMM üyeler�m�z � le toplantı 
gerçekleşt�rd�k. Meslek� denet�m ve sektörel sorunlar 
hakkında görüşme yapıldı.

GEBZE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU
VE  TEMSİLCİLİK ÇALIŞANLARI TOPLANTISI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yürütme kurulumuz ve tems�lc�l�k çalışanlarının 
katıldığı toplantı çevr�m�ç� gerçekleşt�r�ld�. Toplantıda 
tems�lc�l�k çalışmaları ve 15. dönem Şube seç�mler�ne 
yönel�k planlamalar yapıldı.

“KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNDE DEVLET
DESTEĞİ” ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Teknoloj� Kom�syonu katkılarıyla, 
üyem�z Sayın Serhat Türker'�n sunumuyla “Küresel 
Tedar�k Z�nc�r�nde Devlet Desteğ�” çevr�m�ç� sem�ner� 26 
Ocak 2022 Çarşamba tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.

“METAVERSE ÇAĞI VE SUNDUĞU FIRSATLAR”
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Endüstr� ve İşletme Mühend�sler� 
Kom�syonu katkılarıyla "Metaverse Çağı ve Sunduğu 
Fırsatlar" çevr�m�ç� sem�ner� XR Masters Kurucusu ve 
CEO Al� Cumhur HANTAL eğ�tmenl�ğ�nde 24 Ocak 2022 
tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.



şube günlüğü  - gebze

ÜYE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze �lçe tems�lc�l�ğ�m�z üyes� meslektaşlarımızı 
�şyerler�nde z�yaret ett�k. Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu 
Başkanı Barış İnce ve Kocael� Şube Yönet�m Kurulu 
Başkan Vek�l� Taylan Özkan tarafından üyeler�m�z Erdem 
Yılmaz, Özgür Kılıç, Kübra Oktan, Muhammet Üstündağ, 
Murat Kurt, Nesl�han Palaz, Fat�h Kınacı, Muhammet Taş, 
Ensar Ek�nc� ve Mustafa Acarlar'ı z�yaret ed�ld�. 
Gerçekleşt�r�len z�yaretlerde üyeler�m�ze 2022 Oda 
ajandaları tesl�m ed�ld�. Şubem�z genel kurul ve 
seç�mler� hakkında b�lg� ver�ld�.

Gebze �lçe tems�lc�l�ğ�m�z üyes� meslektaşlarımızı 
�şyerler�nde z�yaret ett�k. Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu 
Başkanı Barış İnce ve Yürütme Kurulu Sekreter� Yas�n 
Çel�k tarafından üyeler�m�z Can Bulut Yılmaz, Adem 
Şengül, Bülent Arslan, Ülker Işıklar, Ç�ğdem Okutan, 
Barış Aslan, Cansu Ser�m, Mustafa Şengül, Emre Atlı, 
Burak Şah�n z�yaret ed�ld�. Gerçekleşt�r�len z�yaretlerde 
üyeler�m�ze 2022 Oda ajandaları tesl�m ed�ld�. Şubem�z 
genel kurul ve seç�mler� hakkında b�lg� ver�ld�.

ÜYEMİZ HALİS ARAS ZİYARET EDİLDİ

B�r süre önce c�dd� b�r rahatsızlık geç�ren ve f�z�k tedav� 
sürec�ne g�ren, değerl� meslektaşımız, meslek 
büyüğümüz Hal�s Aras, Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu 
Başkanımız Barış İnce tarafından ev�nde z�yaret ed�l�p 
geçm�ş olsun d�lekler�m�z �let�ld�. 

“ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ŞARJ ALTYAPISI VE
ŞEBEKE ENTEGRASYONU” ÇEVRİMİÇİ

SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şubes� Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� 
Endüstr� ve İşletme Mühend�sler� 
Kom�syonu katkılarıyla “Elektr�kl� 
Araçlarda Şarj Altyapısı ve Şebeke 
Entegrasyonu” çevr�m�ç� sem�ner� 
ABB Tekn�k Satış Destek Uzmanı 
Met�n UÇAR eğ�tmenl�ğ�nde 2 Şubat 
2022 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.

KOCAELİ ŞUBEMİZİN 15. DÖNEM ŞUBE GENEL
KURUL VE SEÇİMLERİNE KATILIM SAĞLADIK

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubem�z�n 05-06 
Şubat 2022 tar�hler�nde gerçekleşt�r�len 15. Dönem 
Şube Genle Kurul ve Seç�m�ne tems�lc�l�k üyeler�m�zle 
katılım sağladık. 

“BASINÇLI DÖKÜMDE; DÖKÜM HATALARI,
SİMÜLASYONLA ANALİZİ VE GİDERİLMESİ”

ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Gebze İlçe 
Tems�lc�l�ğ� Teknoloj� Kom�syonumuzun katkıları �le " 
Basınçlı Dökümde; Döküm Hataları, S�mülasyonla 
Anal�z� ve G�der�lmes�" çevr�m�ç� sem�ner�m�z Sayın 
Murat Akçın'nın sunumuyla 17 Şubat 2022 tar�h�nde 
gerçekleşt�r�ld�.



basın açıklaması

Tmmob Kocael� İKK Sekreter� Murat Kürekc� tarafından kamuda çalışan Mühend�s, M�mar ve Şeh�r 
Plancılarının ek göstergeler� hakkında basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.
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Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı başkanlığında 
düzenlenen ek gösterge kom�syonunun �lk toplantısı 
gerçekleşt�r�lm�ş ama ne yazık k� gen�ş kapsamlı b�r 
çözüm sunulmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenl�k 
Bakanı'nın kom�syon konuşmasında geçen “Sosyal 
tarafların talepler� ele alınacak. Kamu kuruluşlarının 
�mkan ve bakış açıları, tekn�k olarak bu sorunun 
çözümünü öner�ler� değerlend�r�lecek.” sözler�n� 
kend�s�ne hatırlatıyor ve tekrar seslen�yoruz.

Kamu h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde kamuda 
çalışan mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının özel 
b�r önem� bulunmaktadır. H�zmetler�n planlanması, 
projelend�r�lmes�, uygulanması ve denetlenmes�nde 
görev ve sorumluluk alan meslektaşlarımız, ülken�n; 
sanay�leşmes�, kalkınması ve gel�şmes� açısından 
hayat� öneme sah�p meslekler� �cra etmekted�r.

Kamuda çal ışan mühend�s,  m�mar ve şeh�r 
plancılarının hakları, sorumlulukları ve ücretler� 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanmıştır. 
Ancak, özell�kle son 25 yılda kamuda çeş�tl� 
statülerde çalışan ve farklı ücretler alan mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancıları, ekonom�k ve sosyal hakları 
açısından oldukça c�dd� b�r satın alma gücü kaybına 
uğramıştır.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aldıkları 
ücretler�n er�mes�n�n yanı sıra emekl�l�kler�ne etk� 
eden hakları da d�ğer kamu görevl�ler�ne göre 
oldukça düşük kalmıştır.

Devlet Memurları Kanunu'nun 43. Maddes�nde 
tanımlanan ek göstergeler derecelere göre farklılık 
göstermekted�r. Kanunun ek� n�tel�ğ�ndek� (l) Sayılı 
Cetvel�n II- Tekn�k H�zmetler sınıfı kapsamında 
bulunan söz konusu kamu görevl�ler�, 850-3600 
arasında “ek gösterge” almaktadır. Mühend�s, m�mar 
ve şeh�r plancılarının aldıkları ek gösterge, d�ğer 
meslek sınıflarına göre oldukça düşük kaldığı g�b� 
emekl�l�k aylıklarını da etk�lemes� neden�yle 
m a a ş l a r ı n ı n  ve  e m e k l �  a y l ı k l a r ı n ı n  d ü ş ü k 

bel�rlenmes�ne neden olmaktadır.

Y�ne bu nedenle tekn�k h�zmetler sınıfına dâh�l kamu 
personel� meslektaşlarımız mal� açıdan kamuda 
çalışan d�ğer meslek gruplarının ger�s�nde kalmıştır. 
Ayrıca tekn�k h�zmetler sınıfına dâh�l kamu çalışanları 
kend� �çler�nde de ayrıştırılmış, büyük yatırım 
projeler�nde çalışanlar �le açık alanlarda f��len 
çalışanlara yönel�k ayrımcı tavır serg�lenm�ş ve 
bunlara farklı özel h�zmet tazm�natı oranları 
bel�rlenm�şt�r.

Hedeflenen enflasyon rakamları tutmamış, yıllardır 
hedeflenen resm� enflasyon ver�ler�n�n temel alındığı 
maaş artışları �le daha fazla yoksullaşılmış, reel gel�r 
düzeyler� ger�lem�şt�r. Bu sebeple kamudak� 
meslektaşlarımız da üstlend�kler� sorumluluk ve 
ürett�kler� h�zmetle karşılaştırılamayacak kadar kötü 
ekonom�k ve sosyal koşullarla mücadele etmek 
zorunda kalmışlardır.

Tekn�k ve b�l�msel temelde yürüttükler� çalışmalarla 
vazgeç�lmez b�r yere sah�p olan kamuda çalışan 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının özlük hakları 
ve ekonom�k sorunlarının çözümü hedef�yle bazı 
düzenlemeler yapılması zorunluluk hal�ne gelm�şt�r.

Kamuda çalışan ve tekn�k h�zmetler sınıfına dah�l 

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ 
“EK GÖSTERGELERİ”NİN YÜKSELTİLMESİ ŞART!



basın açıklaması

Şube Sekreter�m�z Mehmet Al� Elma tarafından d�renen Farplas �şç�ler� �ç�n Basın Açıklaması 
gerçekleşt�r�ld�.

B�l�nd�ğ� üzere, Çayırova, TOSB – Otomot�v Tedar�k 
Sanay� İht�sas Organ�ze Sanay� Bölges�'nde 
bulunan Farplas Otomot�v Fabr�kasında �şç�ler 19 
Ocak' ta açıklanan ücret zammına karşı �ş 
durdurmuştu.  Yaşanan �ş durdurma eylem� 
sonrası Farplas patronu çok sayıda �şç�y� �şten 
çıkarmıştı .  B�r leş�k Metal  İş  Send�kasının 
örgütlend�ğ� Farplas Otomot�v de �şç�ler, atılan 
�şç�ler�n �şe ger� alınması, �şveren�n�n send�kayı 
tanıması ve talepler�n�n karşılanması �ç�n 
kend�ler�n� fabr�kaya kapattılar.

Sadece anayasal haklarını kullanmak �sted�kler� 
�ç�n dün gece fabr�kaya kapanan yüzlerce �şç�ye 
sabaha karşı pol�s�n müdahales� �le karşılaştılar. 
108  �şç� darp ed�lerek gözaltına alındı.

Ekonom�k eş�ts�zl�ğ�n gün geçt�kçe arttığı 
günümüzde evler�ne b�r ekmek fazla götürmek ve 
verd�kler� emekler�n�n karşılığını almak �ç�n 
örgüt lenen Far plas  O tomot�v  � şç � ler �n �n 
yanındayız. Aynı zamanda onlarca mühend�s 
meslektaşımızın da zor koşullarda çalıştığı Farplas 
Otomot�v yetk�l�ler�n�n b�ran önce �şç�ler�n 
örgütlend�ğ� send�kayı tanımalarını ve tüm 
çalışanlarının emeğ�n�n karşılığını vermeler�n� 
�st�yoruz.

Ekmeğ� ve hakları �ç�n d�renen Farplas Otomot�v 
�şç�ler� d�ren�ş ve dayanışmayla kazanacaklar.

Farplas'ta �şten atılan �şç�ler �şe ger� alınsın, 
send�kalı çalışma talepler� yer�ne get�r�ls�n. 
 
Mehmet Al� ELMA
Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şubes� Sekreter�

mühend�s,  m�mar ve şeh�r plancılarının “ek 
göstergeler�”'n�n yükselt�lmes� şarttır.

Bu sebeplerle; ülkem�zdek� açlık ve yoksulluk sınırları 
gözet�lerek kamu emekç�s� mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarının maaşları �nsanca yaşayacakları b�r 
düzeye yükselt�lmel� ve ek göstergeler� 4800-6400 
arasında yükselt�lmel�d�r.

16 Mart'ta yapılması planlanan “ek gösterge 
kom�syonu”'nun �k�nc� toplantısında yukarıda 

bel�rtt�ğ�m�z değerlend�rmeler� ve görüşler� 
görmezden geld�ğ� b�r toplantı ülke gerçekler�n� ve 
mühend�s, m�mar, şeh�r plancısı emeğ�n� yok 
saymak demekt�r.

Unutulmamalıdır k� emek ve �nsan odaklı, güvencel� 
b�r çalışma yaşamı ve güvencel� b�r gelecek tüm 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının en temel 
hakkıdır. Sorunlarımıza çözüm �st�yoruz!
 
Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İKK Sekreter�

EKMEĞİ VE HAKLARI İÇİN DİRENEN FARPLAS OTOMOTİV İŞÇİLERİ 
DİRENİŞ VE DAYANIŞMAYLA KAZANACAKLAR. FARPLAS'TA İŞTEN 

ATILAN İŞÇİLER İŞE GERİ ALINSIN, SENDİKALI ÇALIŞMA TALEPLERİ 
YERİNE GETİRİLSİN!





BASINDA KOCAELİ



mmo’dan

BU PROTOKOLLER 01.03.2019 - 01.03.2020 TARİHLERİ ARASI GEÇERLİ OLUP, MMO ODA/KURUM ÜYELERİ, ÇALIŞANLARI VE 
BU KİŞİLERİN BİRİNCİ DERECE YAKINLARINI KAPSAR. HİZMET ESNASINDA ODA KİMLİK KARTI GÖSTERİLMESİ ESASTIR.
İnd�r�ml� Kuruluşlarımıza  sayfamızdan  https://www.mmo.org.tr/kocael�/uyeler�m�ze-�nd�r�m-protokolu-yap�lan-f�rmalar
ulaşab�l�r ya da Kare Borkod uygulamamızı kullanab�l�rs�n�z. 

BATUHAN GÜNGÖR
OZAN POLAT
HASAN FATİH İPEK
ONUR ÖĞÜL
NECDET YILDIZ
DEMHAT TANGÜNER
FATİH ÇÖRTÜK
EMİN OK
ÇAĞLA ÖZMEN
CAN YILDIRIM
SERDAR KARABIYIK
ÇAĞRI GÜLTEKİN
PELİN SİNİ

SAFİYE MİNE KARAKUZU
EMRE ÇOBANBAŞ
EREN TAŞKIN
ALPER KÜÇÜKLER
AHMET BOZKURT
UMUT FURKAN TEMEL
DOĞUKAN BUDAK
EMİRHAN TÜMEN
GÜRSEL ALEMDAROĞLU
AZİZE CEREN KAYA
TAHA CAN
ÖZGENUR BARBAROS
ABDULLAH BEŞİRLİ

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Ocak - Şubat 2022 tar�hler�nde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza “ARAMIZA HOŞGELDİNİZ” 
d�yor, oda ve meslek� çalışmalarında başarılar d�l�yoruz.  MMO Kocael� Şube Yönet�m Kurulu

SEMİH ALKAN
MERVE KARADAĞ
ABDUSSAMED KARAASLAN
BURAK TUNÇ
BURAK GELTURAN
ALİ İHSAN ALTUNTAŞ
MEHMET TOPAL
BARAN TANRIVERDİ
ENES HIDIR
KADİR AKDENİZ
BATUHAN KORKMAZ
BURAK CAMCIOĞLU
BURAK OLCAY ERGÜN

MERVE ÜNVER
FURKAN İBRAHİM ÖZDİNÇ
BERKAY SÖNMEZ
NEVŞEN CEREN YURDUGÜZEL
TUĞÇE UZUN
AHMET ALİ SARIHAN
MERT BAYRAKTAROĞLU
ONUR ARAN
MUSTAFA YILMAZ
FURKAN HİKMET
YAVUZ SELİM AŞIKOĞLU
ADEM CAN TEKİROĞLU
AHMET ACAR

31
30

https://www.mmo.org.tr/kocaeli/uyelerimize-indirim-protokolu-yapilan-firmalar


üyelerimizden

BAŞSAĞLIĞI

• Değerl� Üyem�z Ulv� Ulusoy'un babası 07.01.2022 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve yakınlarına 
başsağlığı ve sabır d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Aykut Ay'ın kayınpeder� 08.01.2022 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve yakınlarına 
başsağlığı ve sabır d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Caner Sezer'�n babası Rıdvan Sezer 
17.01.2022 tar�h�nde vefat etm�şt�r. A�les�ne ve 
sevenler�ne başsağlığı ve sabır d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Erol Acar'ın babası İsmet Acar 
18.01.2022 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve 
sevenler�ne başsağlığı ve sabır d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Zek� Çeleb�'n�n annes� Ayşe Çeleb� 
22.01.2022 tar�h�nde vefat etm�şt�r. A�les�ne ve 
sevenler�ne başsağlığı ve sabır d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Sal�h Erdem 22.01.2022 tar�h�nde vefat 
etm�şt�r. A�les�ne ve sevenler�ne başsağlığı ve sabır 
d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Çağrı Uludaş'ın annes� 22.02.2022 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. A�les�ne ve sevenler�ne 
başsağlığı ve sabır d�l�yoruz.

• Çalışma arkadaşımız Al� Can Yoldaş'ın amcası Yaman 
Yoldaş 24.02.2022 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Kederl� 
a�les�ne başsağlığı d�l�yor acılarını paylaşıyoruz.

• Değerl� Üyem�z Musa Gürsoy'un eş� 24.02.2022 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. A�les�ne ve sevenler�ne 
başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Mustafa Na�l Cenkc�'n�n annes� 
24.02.2022 tar�h�nde vefat etm�şt�r. A�les�ne ve 
sevenler�ne başsağlığı d�l�yoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 2022 Eğitim Takvimi  

OCAK 2022
 

EĞİTİM ADI

 

EĞİTİM TÜRÜ

 

EĞİTİM 
YERİ

 

EĞİTMEN 
ADI

 

EĞİTİM 
TARİHİ

 

EĞİTİM 
SAATİ

 

ÜCRET

 

KAYIT LİNKİ

 Dijital 
Pazarlama

 

Çevrimiçi 
Seminer

 

Dijital 
Sınıf

 

Ali Taşçı

 

10 Ocak 
2022

 

20:00

 

Ücretsiz

 

https://makina.mmo.org.tr/Egitim/73
62

 Otonom Araç 
Teknolojileri

 

Çevrimiçi 
Seminer

 

Dijital 
Sınıf

 

Erkut 
Yiğit-
Armağan 
Aslan

 

19 Ocak 
2022

 

20:00

 

Ücretsiz

 

https://makina.mmo.org.tr/Egitim/72
68

 

Makina 
Emniyeti 
Yönetmeliği 
(2006/42/AT) 
kapsamında 
Endüstriyel 
Uygulamalar, 
Risk 
Değerlendirme 
ve Önlemler

 

Çevrimiçi 
Seminer

 

Dijital 
Sınıf

 

Vedat 
Bozkan

 

21-22 
Ocak 
2022

 

09:30-
17:30

 

Ücretli

 

https://makina.mmo.org.tr/Egitim/73
35

 

Mekanik 
Tesisat 
Mühendis 
Yetkilendirme 
Eğitimi

 

Mühendis 
Yetkilendirme 
Eğitimi(Çevrim
içi)

 

Dijital 
Sınıf

 

Hakan 
Yavuz

 

24-30 
Ocak 
2022

 

17:30-
23:00

 

Ücretli

 

https://makina.mmo.org.tr/Egitim/73
98

 

Metaverse Çağı 
ve Sunduğu 
Fırsatlar

Çevrimiçi 
Seminer

Dijital 
Sınıf

Cumhur 
Hantal

24 Ocak 
2022

20:00 Ücretsiz
http://tps://makina.mmo.org.tr/Egiti
m/7394

Küresel Tedarik 
Zincirinde 
Devlet Desteği

Çevrimiçi 
Seminer

Dijital 
Sınıf

Serhat 
Türker

26 Ocak 
2022

20:00 Ücretsiz
https://makina.mmo.org.tr/Egitim/73
85



ŞUBAT 2022
 

EĞİTİM ADI

 

EĞİTİM TÜRÜ

 

EĞİTİM YERİ

 

EĞİTMEN 
ADI

 

EĞİTİM TARİHİ

 

EĞİTİM 
SAATİ

 

ÜCRET

 

KAYIT LİNKİ

 

İran 
Seyahatnamesi 
(E-Tur)

 
Çevrimiçi 
Seminer

 

Dijital Sınıf

 

Özcan 
Yurdalan

 

1 Şubat 2022

 

20:30

 

Ücretsiz

 

https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/7540

 

Elektrikli 
Araçlarda Şarj 
Altyapısı Ve 
Şebeke 
Entegrasyonu

 
Çevrimiçi 
Seminer

 

Dijital Sınıf

 

Mehmet 
Uçar

 

2 Şubat 2022

 

20:00

 

Ücretsiz

 

https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/7363

 

Civata Somun 
Montaj Kaplama 
Teknolojisi Ve 
Uygulama 
Yöntemleri

 

Çevrimiçi 
Seminer

 

Dijital Sınıf

 

Sinan 
Rusçuklu-
Dr. Doğuş 
Zeren-Ege 
Şahin

 

3

 

Şubat 2022

 

20:00

 

Ücretsiz

 

https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/7346

 

Şantiye Şefliği 
Semineri

 

Mühendis 
Yetkilendirme 
Eğitimi

 

(Çevrimiçi)

 

Dijital Sınıf

 

Muammer 
Hakkı Ersöz

 

10-12 Şubat 
2022

 

10:00-
16:00

 

Ücretli

 

https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/7401

 

Elektrikli Araç 
Yangınlarına 
Yönelik Riskler

 

Çevrimiçi 
Seminer

 

Dijital Sınıf

 

Ahmet 
Sertkan

 

15 Şubat 2022

 

20:00

 

Ücretsiz

 

https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/7846

 

Triz Yaratıcı 
Problem Çözme 
Tekniği

 

Yüz Yüze

 

UEM

 

Yusuf 
Kenan 
Sarıoğlu

 

18-19 Şubat 
2022

 

09:00-
17:00

 

Ücretli

 

https://makina.mmo.
org.tr/etkinlik/7820

 

Basınçlı 
Dökümde; 
Döküm Hataları, 
Simülasyonla 
Analizi Ve 
Giderilmesi

 

Çevrimiçi 
Seminer

 

Dijital Sınıf

 

Murat 
Akçın

 

17

 

Şubat 2022

 

20:00

 

Ücretsiz

 

https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/7386

 

Yangın Tesisatı 
Mühendis 
Yetkilendirme 
Eğitimi

 

Mühendis 
Yetkilendirme 
Eğitimi

 

(Çevrimiçi)

 

Dijital Sınıf

 

Hakan 
Yavuz

 

23-25 Şubat 
2022

 

10:00-
16:00

 

Ücretli

 

https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/7410

 

Bakımda Risk 
Analizi Eğitimi

 

Teknik Eğitim

 

UEM

 

Yusuf 
Kenan 
Sarıoğlu

 

25-26 Şubat 
2022

 

09:00-
17:00

 

Ücretli

 

https://makina.mmo.
org.tr/etkinlik/7836

 

Solidcam

 

Eğitimi

 

Bilgisayar 
Kursu

 

Dijital Sınıf

 

Bayram 
Öztürk

 

26-27 Şubat/5-6 
Mart 2022

 

10:00-
14:00

 

Ücretli

 

https://makina.mmo.
org.tr/etkinlik/7

 




