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TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Denizli Şubesi XIII. Dönem  Yönetim Kurulu

Kıymetli Meslektaşlarımız
Değerli Üyelerimiz,

Dünyada ve ülkemizde halen devam eden Covid-19 pandemisi sebebiyle süreli 
yayınımız olan Şube Bülteni’mize de maalesef uzun bir ara verip Eylül 2020'den 
sonra ilk kez hazırlamak mecburiyetinde kaldık. 

Şube çalışmalarımız pandemi şartlarını lehimize çevirebildiğimizi maksimum 
ölçüde hala devam etmektedir. Teknik hizmetler alanında yıl başında Merkeze-
fendi Belediyesi ile imzaladığımız asansör periyodik kontrolü protokolü netice-
sinde şubemizde bu alanda bir genişleme söz konusu oldu.

Üyelerimize yönelik çalışmalar bu süreçte genellikle Makina Portal üzerinden 
sürmektedir. Sonbahar ve kış aylarına girildiğinde teknik ve sosyal etkinliklerin 
sayıları da mutlaka artacaktır. 

Kıymetli Meslektaşlarımız,

Bültenin bu sayısını hazırlarken maalesef bölgemiz ve yakın çevremiz yangın 
felaketi ile boğuşmaktaydı. Bizler de üst kuruluşumuz TMMOB Denizli İKK ola-
rak imkanlarımızın el verdiği ölçüde desteğimizi afet bölgelerine ilettik. 

Bu süreçte bile gördük ki her alanda kamucu faaliyetlere ihtiyaç vardır. THK’na 
ait uçakların kullanılmaması ve bakımlarının yapılmamasının bir hesaplaşmanın 
dışa vurumu olduğunu üzülerek gözlemledik. Cumhuriyet’in herkese faydası ve 
gereğinin olduğu düşüncemiz aynı şekilde ,cumhuriyet kurumlarının zorunlu-
luğu için de geçerlidir. 

Bu süre içerisinde afetlerden, yangınlardan ve pandemiden dolayı vefat eden 
yurttaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı ve sabır, hasta yatanlar ve yaralılara acil 
şifalar diliyoruz. 

Not: Şubemiz sorumluluk bölgesinde düzenlenecek olan X. Uluslararası Bakım 
Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, devam eden pandemi şartları dolayısıyla, Dü-
zenleme Kurulu kararı ile 22-23-24 Eylül 2022 tarihine ertelenmiştir.
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TÜRKİYE'NİN GÜNEY KIYILARINDAKİ ALANLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM ÜLKE SATHIN-
DA OLAĞANDIŞI BİÇİMDE SEYREDEN ORMAN YANGINLARI, İKLİM KRİZİNE BAĞLI SICAKLIK 
DEĞERLERİNİN AŞIRI GÖSTERGELERE ULAŞMASIYLA BİRLİKTE ENGELLENEMEZ DÜZEYLE-
RE SIÇRAMAKTA VE GERİ DÖNÜLMESİ İMKANSIZ SONUÇLAR DOĞURMAKTADIR. YANGIN-
LAR, İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ SABOTAJ OLMANIN ÖTESİNDE, EKOLOJİK BOZULMA VE İKLİM KRİZİ 
İLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİDİR. AKDENİZ ÇANAĞI ÜZERİNDE YER ALAN YUNANİSTAN, İTALYA, 
FRANSA VE İSPANYA İLE BİRLİKTE KRİZDEN ETKİLENEN TÜM ÜLKELER AYNI YANGIN ÇEM-
BERİNDEN GEÇMEKTEDİR. NE VAR Kİ, ADI GEÇEN ÜLKELERDE DOĞAL AFET VE YANGIN RİSK-
LERİNE KARŞI KURUMSAL ÖNLEMLER ÇOK DAHA YERLEŞİK VE GELİŞMİŞ OLUP, TEKNOLOJİK 
İMKANLARI SONUNA KADAR DEĞERLENDİREN KAMU ÖRGÜTLERİYLE BİRLİKTE MÜDAHİL 
OLUNMAKTA VE KORUYUCU ETKİN SONUÇLAR ALINMAKTADIR. 

YANAN GELECEĞİMİZDİR!

Türkiye'nin 2021 yılı Temmuz sonu ve Ağustos ayının ilk haftasında boğuştuğu yangınların so-
nuçları, kimi resmi olmayan istatistiklere göre yıllık ortalama yangın oranının  8-10 katına ulaş-
mış durumda. Antalya ve Muğla merkezli bu yangınların en tipik özelliği, sahil kesimi civarındaki 
orman yangınları olarak ortaya çıkmaları ve çok geniş alanlarda etkili olmaları. Geçmiş yıllarda da 
aynı biçimde orataya çıkan ve çeşitli iddialara konu olup kimi adli davalara dönüşen yangınlar, 
bu kez kovuşturmaya fırsat vermeden çok hızlı, çok merkezli ve çok geniş coğrafi alana yayılmış 
olarak ortaya çıktılar. Yangında yok olan ormanlık alanlar genellikle bulundukları bölgenin adeta 
akciğeri olarak değerlendirilen yeşil alanlardır. Ayrıca iklim ve bitki örtüsü olarak Karadeniz'den 
sonra Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgeleridir.
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Özellikle Marmaris Hisarönü ve İçmeler yan-
gınları telafisi çok uzun yıllar alacak ölçüde 
ekonomik sonuçlar doğurmuştur. Arıcılığın 
gelişmiş olduğu Osmaniye Mahallesinde çam 
balı olarak bilinen bal çeşidi ulusal ve uluslara-
rası pazarlarda yer almakta, önemli oranda artı 
değer üretmekteydi. Aynı mahallede, Marma-
ris Ticaret Odasının yıllar önce kurulmasına ön 
ayak olduğu ve tüm yarımadanın bal yetişti-
ricilerini bir araya getiren "Marmaris Bal Mü-
zesi" yangınlar sonucu onulmaz şekilde zarar 
görmüştür. Ulusal basında yer alan haberler-
de, o bölgede yaşayan mahalle sakinlerinin 
%92'sinin arıcılığı meslek olarak sürdürdükleri 
belirtilmektedir.

Yukarıdaki örnek, ortaya çıkan yangınların yol 
açtığı sonuçların sadece bir tanesidir. Son yan-
gınlar içinde Milas ormanlarında devam eden 
yangınların sonuçları, telafisi mümkün olma-
yan çok daha fazla zararlara yol açmakta veya 
açmak potansiyeli taşımaktadır. Milas'a bağlı 
Ören bölgesinde kurulu bulunan iki termik 
santral, yangın mahallinin çok yakınlarında bu-
lunması nedeniyle tehdit altındadır. Yangının 
bu mahallere sıçraması olasılığının sonuçlarıy-
la ilgili olarak Milas Belediye Başkanı, "Milas ve 
Bodrum elektriksiz kalabilir" açıklaması yap-
mıştır.

EKONOMİK Mİ EKOLOJİK Mİ?

Orman yangınları ve sonuçları üzerine çok çe-
şitli varsayımlar, teoriler ve komplolar üretil-
mektedir. Ancak bu öngörü veya varsayımla-
rın pek çoğu gerçeğin arka planında yaşanan 
olumsuzluğa dikkat çekmekten acizdir. 

Türkiye bu yıl temmuz ayının son haftaların-
da başlayan ve 45 derecelere ulaşan sıcaklık 
değerleriyle karşılaşmıştır. Bu değerler ağus-
tos ayının ilk haftası boyunca devam etmiştir. 
Özellikle Ege ve Akdeniz'de etkili olan sıcak 
hava dalgası, iklim krizinin en belirgin göster-
gesi olmanın yanı sıra, devletin ve ekonomik 
mekanizmanın su politikalarının yetersiz, günü 
geçmiş ve teknolojik gerilik içermekle birlikte 
anlayış olarak yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu 
ortaya koymuştur.

Barajların, göletlerin, HES'lerin ve tarımsal su-
lama yöntemlerinin iflas ettiği bir dönem ya-

şanmaktadır. Suyun doğal akışkanlık sürecine 
yapılan tüm müdahaleler, artık Türkiye'de asla 
müsamaha görmeyecek derecede iklim bozu-
numuna yol açmaktadır. Havzalar kurumuştur, 
nehirler, kaynaklarına yapılan göletler nede-
niyle çekilmiştir, Geniş sulak vadiler, sulama ve 
hidroelektrik santral barajlarına kurban edil-
miştir. Vahşi sulama olarak nitelenen tarımsal 
sulama, yeraltı sularının hızlı tüketimine yol 
açarken, tarım alanı topraklarının tuzlanması 
ve kurumasıyla sonuçlanmıştır. Hes adıyla bi-
linen 'kondu' tipi santraller suyun doğal akışını, 
ekosistemin işleyişini, vahşi yaşam formlarının 
çevre ile ilişkisini bozmuştur.

Saydığımız nedenler dışında başka pek çok 
etken doğanın dengesinin bu ölçüde bozulma-
sında rol oynamıştır. Örneğin yeraltı sularıyla 
ilgili olarak gösterilen merkezi idare duyarsız-
lığı, aslında ihtiyaç sahibi herkesi için geçerli-
dir. Kontrolsüz sondajlar, yeraltı akiferlerinin 
sonunu getirmektedir. Bu, şimdinin değil, ge-
lecek kuşakların ve onların evlatlarının hakkı 
olan suyu tüketmektir.

THK UÇAĞI MI HELİKOPTER Mİ?

Orman yangınlarına karşı alınan önlemler 
konusu basında ve kamuoyunda tartışıldığı 
üzere, merkezi hükümetin sorumluluğunda, 
yetkisinde ve denetimindedir. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın basın açıklamasında sarf ettiği  söz-
lerdeki "orman yangınlarıyla mücadele beledi-
yelerin görevidir" türü beyanatlar gerçeği yan-
sıtmamaktadır. Anayasal sorumluluk hükümet 
eliyle devlete verilmiştir. Ancak, blindiği üzere 
Türkiye'de orman yangınlarına karşı en örgütlü 
kurum Türk Hava Kurumu olup, muhtemelen 
ideolojik sebeplerle tasfiye edilmiştir. Bu tasfi-
ye sonucu yerine aynı etkide bir kurum oluş-
turulmamıştır. Onun yerine özelleşmeci man-
tığa uygun olarak özel sektörden teknolojik 
kiralama yoluna gidilmekte olup, söz konusu 
teknoloji çoğunlukla orman yangınlarına özgü 
tasarlanmadığından başarılı olamamaktadır. 

Sonuç olarak yaşadığımız orman yangınları-
nın iklimsel ve yönetimsel nedenleri yanında, 
ormanlarımız kurumsal olarak müdahaleyi 
öngören teknolojik donanıma sahip özel ku-
rumlaşmaların eksikliği nedeniyle, siyasal yö-
netimin kurbanı olmaya devam etmektedir.
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Türkiye'nin güney kıyılarındaki yangınların kamuoyu ve basında tartışıldığı üzere 
gereken hızda engellenemiyor oluşunun sebeplerinin başta geleni, kamu tarafından 
alınan önlemlerin yetersizliği ve Cumhuriyet Dönemi'ne özgü geleneksel doğal afete 
müdahale kurumlarının tasfiye edilmiş olmasıdır. Oda Başkanı Yunus Yener, “Orman 
yangınlarının yayılmasını gereken hızda engelleyememenin başlıca nedeni kamu ha-
vacılığının tasfiye edilmesidir” başlıklı basın metniyle, konuyu ve tartışılan sorunların 
nedenlerini ortaya koyan bir açıklama yaptı.

"ORMAN YANGINLARININ YAYILMASINI 
GEREKEN HIZDA ENGELLEYEMEMENİN 
BAŞLICA NEDENİ KAMU HAVACILIĞININ 
TASFİYE EDİLMESİDİR"

Her yıl yaz aylarında ormanlar ve kırsal yaşam 
alanlarında yangınlar çıkmasına karşın idare-
nin sergilediği acizlik hayret vericidir ve kınan-
mayı hak etmektedir.

Bildiğimiz üzere ülkemizde son günlerde çok 
sayıda kent, ilçe ve köyde yangınlar çıkmış, an-
cak yangınların yayılmasının nedeni rüzgarlara 
bağlanmıştır. Oysa yangınları önlemede en et-
kili araçlardan olan yangın uçağı kullanımı yok 
gibidir. Çok az sayıdaki uçak ise başka ülkeler-
den kiralanmaktadır.

Bu acı durumun nedeni, iktidarın, bir cumhuri-
yet kurumu ve ülkemizdeki havacılık kültürü-
nün kurucusu olan Türk Hava Kurumu(THK)’nu 
havacılık kurumu olmaktan çıkarma çabasıdır. 
İktidar cumhuriyet kurumlarının kurumsal 
kültürüne saygı duymamış ve tasfiye etmiş-
tir. Gelinen noktada, serbestleştirme-özelleş-
tirme uygulamaları ile havacılığın temellerini 
atan 96 yıllık THK’nin küçültülmesi, kayyum 
yönetiminde atıl bırakılması, yangın söndürme 
uçakları ve diğer ekipmanlarının bakımının ya-
pılmayıp kullanılmaması, hatta satışa çıkarıl-
masıdır. İktidar THK’yi yağmalanacak bir arsa 
ofisi olarak görmektedir.

Diğer yandan iktidarın hiçbir uzmanlık alanına 
saygısı yoktur. Orman köylülerinden başlaya-
rak, orman muhafaza memurlarına ve orman 
mühendislerine uzanan ormancılık kültürüne 
de darbe vurulmuştur.

Türkiyemiz serbestleştirme-özelleştirme poli-
tikaları, cumhuriyet kurumları ve kamu işlet-
meciliğinin tasfiyesinin acı sonuçlarını yangın-
larda da yaşamaktadır. Halbuki ormanlar ve 
kırsal bölgeler, ülkemiz ve dünyamızın nefes 

alma ve temel yaşam gereksinimlerini karşıla-
yan alanlardır. Bildik resmi açıklamalara değil, 
bu alanların kamucu bir yaklaşımla korunma 
ve geliştirilmesine ihtiyaç duyuyoruz.

Çağrımız, THK’nin elinde kullanılacak uçak yok 
vb. sözler sarfetmek yerine, kurumun bütün 
kadro, uçak, ekipman ve donanımının işler hale 
getirilmesi, modernizasyon işlemlerinin yapıl-
ması, saraylar yapımı vb. israflar yerine yeni 
uçak ve donanımı tedarik edilerek THK’nin 
güçlendirilmesidir.

Uçak, Havacılık, Uzay Mühendisliğini bünye-
sinde barındıran Odamızın, THK’nin ve uçakla-
rının işler hale getirilmesinde her türlü mesleki 
katkıya hazır olduğunu ayrıca belirtmek isteriz.

Yangınlarda hayatılarını kaybeden acılı yurt-
taşlarımızın yakınlarına başsağlığı ve sabır, ya-
ralılara acil şifalar diliyoruz.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk imzalanan protokolü şöyle de-
ğerlendirdi: "2012 yılında resmi olarak odamızca yapılmaya başlanan, 2017-2020 yılları arasında 
özel bir muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilen asansör periyodik kontrolleri 3 yıl aradan 
sonra tekrar odamız tarafından yapılacaktır. Bu çerçevede odamıza güvenen, işi ehline teslim 
eden Merkezefendi Belediye Başkanı Sayın Şeniz Doğan’a teşekkür ederim. “Halkçı belediyeci-
lik” anlayışına paralel olarak “Halk için Mühendislik” hizmetlerini yerine getiren Odamız arasın-
daki teknik işbirliği ve dayanışma her zaman devam edecektir.

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince Mekezefendi Belediyesi ile Şubemiz ara-
sında 4 yıllık protokol imzalandı. belediye mücavir alanı içindeki konutlarda bulunan asan-
sörlerin periyodik kontrolleri 2021-2025 yılları arasında Şubemiz tarafından takip edilecek.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ VE 
ŞUBEMİZ ARASINDA ASANSÖR PROTOKOLÜ İMZALANDI

Basınçlı Hava Sistemleri ve Kompresörler konulu webinar 06.07.2021 tarihinde 47 üyemizin katı-
lımı ile online olarak gerçekleştirildi. 

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ VE KOMPRESÖRLER WEBİNARI
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DENİZLİ’DE FAALİYET GÖSTEREN ASANSÖR 
FİRMALARI İLE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

ŞUBE İÇİ TEKNİK EĞİTİMLER

Şubemiz yönetim kurulu ve asansör kontrol birimi personeli ile Denizli'de faaliyet gösteren asan-
sör firmaları arasında bir değerlendirme toplantısı yapıldı. 

Toplantı yaşanabilecek sorunlar, kontrollerin yürütülmesi ve programlanması ana çerçevesinde 
gerçekleşti.

Gelişen teknoloji, değişen yönetmelik ve uygulama birliği konularında Şubemiz Asansör Kontrol 
Birimi, Periyodik Kontrol Birimi ve Baca Kontrol Birimlerinde  görevli personelimize birim so-
rumlularınca teknik eğitimler verildi.
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a) ‘’2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağ-
mur sularının, tabii zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerek-
mesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesi de 
eklenir. İlgili idarelerce daha küçük parsellere ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmursuyu toplama 
tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 m. den fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini 
altında konumlandırılır. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır, atık su 
şebekesine bağlanamaz. ‘’ 

Bu yönetmelik değişikliği kapsamında şube üyelerimize MMO Eğitim Merkezi Eğiticisi Hakan Yavuz 
tarafından bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitime mekanik tesisat alanında hizmet üreten 78 üyemiz 
katıldı.

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ
23.01.2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Planlı Alanlar Tip 
İmar Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ in 57. maddesinin 7. 
fıkrasına (a) bendi eklenmiştir. Söz konusu yönetmelik değişikliği kapsamında 
şube üyelerimize MMO Eğitim Merkezi Eğiticisi Hakan Yavuz tarafından bir 
eğitim gerçekleştirildi.

ŞUBE ETKİNLİKLERİ
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UŞAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÇAKIN
UŞAK İL TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

MİLAS KAYMAKAMINI MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Temsilciliğimize ziyarette bulunarak yürütme 
kurulu üyelerimiz ile görüştü. Temsilcilik bürosunda gerçekleşen görüşmede iki kurum ilişkileri 
üzerine fikir alış verişinde bulunuldu. Belediye Başkanı Çakın, Temsilcilik Yürütme Kurulu üyele-
rimize başarılar diledi.

29.03.2021 tarihinde gerçekleşen ziyarette Milas İlçe Yürütme Kurulu Başkanı Veli Önder, Milas 
İlçe Yürütme Kurulu Sekreteri Mehmet Günlük, Milas İlçe Yürütme Kurulu Üyeleri Serap Türker 
ve Mustafa Alver hazır bulunmuşlardır.

ŞUBE ETKİNLİKLERİ
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Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Denizli Masa Tenisi İl Temsilciliği koordinesi ile 
düzenlenen kuruluşlar arası il birinciliği müsabakalarının son kademesi Hasan Güngör Kapalı Spor 
Salonu’nda, 05 -06 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan müsabakalarla sona erdi.  

Ömer Yavuz, İsmail Erkal, Gürhan Gündüz’den oluşan takımımız finalde Pamukkale Belediyesi Takı-
mı ile karşılaşıp, turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Takımımızda mücadele eden sporcu arkadaşları-
mızı gösterdikleri başarılarından ötürü tebrik ediyoruz.

MASA TENİSİ TAKIMIMIZ İL TURNUVASINDA İKİNCİ OLDU

ŞUBE ETKİNLİKLERİ
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ŞUBE İÇİ TEKNİK EĞİTİMLERİMİZ-I

MİEM EĞİTİMLERİ

EĞİTİM ADI KATILIMCI ŞUBE

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 11 DENİZLİ

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 20 DENİZLİ

MEKANİK TESİSAT 7 DENİZLİ

HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 7 DENİZLİ

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 22 DENİZLİ

HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 17 DENİZLİ

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 14 DENİZLİ

HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 11 DENİZLİ

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 10 DENİZLİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (5 GÜN) 11 DENİZLİ

MEKANİK TESİSAT 22 DENİZLİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ 25 DENİZLİ

KLİMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 10 DENİZLİ

MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ 17 DENİZLİ

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 19 DENİZLİ

SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 11 DENİZLİ

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 7 DENİZLİ

HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 14 DENİZLİ

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 15 DENİZLİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 14 DENİZLİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ 24 DENİZLİ

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 12 DENİZLİ

MEKANİK TESİSAT 6 DENİZLİ

MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ 11 DENİZLİ

Şubemiz Eğitim Birimi tarafından Eylül 2020 ve Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
MİEM eğitimlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. 

Talep ettiğiniz farklı bir eğitim varsa lütfen eğitim-denizli@mmo.org.tr adresinden Eğitim Biri-
mimize ulaşınız.

ŞUBE ETKİNLİKLERİ
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LPG EĞİTİMLERİ

Eğitim Adı Katılımcı Şube

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 6 Denizli

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü) Kursu 1 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 14 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 9 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 5 Denizli

Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu 7 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 9 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 7 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 8 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 12 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 8 Denizli

Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu 17 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 10 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 4 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 12 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 7 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 8 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 11 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 12 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 8 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 5 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 9 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 16 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 15 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 9 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 9 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 15 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 12 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 7 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 5 Denizli

ŞUBE İÇİ TEKNİK EĞİTİMLERİMİZ-II

ŞUBE ETKİNLİKLERİ
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Şubemizin 13. Dönem, 2. Danışma Kurulu Toplantısını 62 üyemizin katılımı ile online olarak ger-
çekleştirdik.

ŞUBEMİZ 13. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

ŞUBE ETKİNLİKLERİ
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ŞUBEMİZ 13. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
Şubemiz XIII. Dönem, III. Danışma Kurulu Toplantısı 12 Mayıs 2021 çarşamba günü, 54 üyemizin 
katılımı ile online olarak gerçekleştirildi. 

ŞUBE ETKİNLİKLERİ
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X. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 
Düzenleme Kurulu I. Toplantısı Yapıldı

S/N Adı Soyadı Şube Katılım Durumu 
1 Bedri Tekin Genel Merkez  Katıldı
2 Özgür Demirtaş Genel Merkez  Katıldı
3 Erhan İğneli Genel Merkez  Katıldı
4 Çağdaş Alpan Adana Şube  Katılamadı
5 Mehmet Serdar Ulu Ankara Şube  Katıldı
6 Prof. Dr. İbrahim Atmaca Antalya Şube  Katıldı
7 Sunullah Kumru Bursa Şube  Katıldı
8 Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk Denizli Şube  Katıldı
9 Umut Cüneyt İyiol Denizli Şube  Katıldı
10 Ali Pala Denizli Şube  Katıldı
11 Mehmet Sarıca Denizli Şube  Katıldı
12 Mehmet Tunç Erlaçin Denizli Şube  Katıldı
13 Münnami Özyurt Denizli Şube  Katıldı
14 Ozan Bayık Denizli Şube  Katıldı
15 Semayi Yaman Denizli Şube  Katılamadı
16 Mustafa Tunç Denizli Şube  Katıldı
17 Ali Ulvi Avanoğlu Denizli Şube  Katıldı

Odamız adına Şubemiz sekreterliğinde düzenlenecek olan X. Uluslararası Bakım Teknolojileri 
Kongresi ve Sergisi Düzenleme Kurulu I. Toplantısı 7 Kasım 2020 tarihinde Online Olarak Ger-
çekleştirildi.

ŞUBE ETKİNLİKLERİ
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S/N Adı Soyadı Şube Katılım Durumu
18 Veli Önder Denizli Şube  Katıldı
19 Bekir Ziver Kösemetin Denizli Şube  Katılamadı
20 Nevruz Kayran Diyarbakır Şube  Katıldı
21 Türker Kartal Edirne Şube  Katıldı
22 Nezih Tok Eskişehir Şube  Katıldı
23 Çetin Külah Gaziantep Şube  Katıldı
24 Seyfettin Avcı İstanbul Şube  Katıldı
25 İlkin Boz İzmir Şube  Katıldı
26 Ziya Murat Öztürk Kayseri Şube  Katıldı
27 Serkan Demir Kocaeli Şube  Katıldı
28 Ali Aydemir Konya Şube  Katılamadı
29 İsmail Oğuz Mersin Şube  Katıldı
30 Köksal Sönmez Samsun Şube  Katıldı
31 Metin Bıçakçı Trabzon Şube  Katıldı
32 Melih Başören Melih Başören Katıldı

ŞUBE ETKİNLİKLERİ
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X. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi Düzenleme Kurulu Toplantısı 
Online Olarak Gerçekleştirildi. Toplantı Genel Merkez adına OYK Sayman Üyesi Bedri 
Tekin, Şubemiz ve Odamızın diğer şubelerinden toplam 30 katılımcı ile gerçekleştirildi.

ŞUBE ETKİNLİKLERİ

Istenen ve beklenen özelliklerde bir sistemi tasar-
lamak ve kurmak, bir mühendislik çalısması gerek-
tirir. Kurulumu yapılan bir sistemin çıktılarının sü-
rekliliginin saglanması, ekonomik ve güvenli olarak 
üretime devam etmesi için sisteme bakım yapılma-
sı gerekir. Bakım, ciddi bir mühendislik çalısmasıdır.

Bakım mühendisligi, bilim ve teknolojiye paralel 
gelismektedir. Dijitallesen sistemlere etkili bakım 
yaklasımları gelistirmek ve bakım yöntemleri içe-
risinde dijitallesmeyi kullanmak kaçınılmazdır. Bu 
nedenle Kongrenin teması “Bakımda Dijitallesme 
ve Dijitallesmede Bakım” olarak belirlenmistir.

Makina Mühendisleri Odası, Uluslararası Bakım 
Teknolojileri Kongresi ve Sergisi (BTKS)'nin onun-
cusunu Denizli'de 22-24 Eylül 2022 tarihlerinde dü-
zenleyerek, bakım sektörü ile ilgili tarafları bir araya 
getirmeyi ve bakım konusundaki bilgi birikiminin 
gelisimine katkı saglamayı amaçlamaktadır.

Makina Mühendisleri Odası tarafından bundan 
önce düzenlenen 9 kongrede, bakım ve bakımın 
önemi tartısılmıs, bakım konusunda gelinen nok-

ta ve yenilikler ele alınmıs ve bakım mühendisligi 
alanında çok önemli sonuçlar elde edilmistir. Bu ba-
kımdan, Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi 
ve Sergisi bütün dünyada bu alanda çalısan herke-
sin bulustugu ve bakım alanında gelinen yenilikle-
rin tartısıldıgı bir kongredir.

Sanayi devrimleri ile sürekli bir gelisme içinde ol-
ması, bakım mühendisligini neredeyse tüm mü-
hendislik dallarının ortak alanı haline getirmistir. Bu 
nedenle BTKS, tüm sektörlere, ürünlere, hizmetlere 
ve tüm mühendislik dallarına açık bir platformdur.

Kongre dili iki dilde (Ingilizce - Türkçe) olacaktır. 
Kongreye gönderilen tam metin bildiriler çift kör-
leme yöntemi ile hakem degerlendirilmesinden 
geçecektir. Kabul edilen bildiriler Kongre progra-
mında yer alacaktır. Kongrede sunulan tam metin 
bildiriler, tekrar hakem degerlendirilmesinden ge-
çirilecek; "Mühendis ve Makina" ve "Endüstri Mü-
hendisligi" dergilerinde yayınlanacaktır.

X. BTKS YÜRÜTME KURULU

X. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 
Düzenleme Kurulu II. Toplantısı Yapıldı

X. BTKS ÜZERİNE



18 tmmob makina mühendisleri odası denizli şube yayını

X. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi Yürütme Kurulu I. Toplantısı 
Online Olarak Gerçekleştirildi.

X. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 
Yürütme Kurulu I. Toplantısı Yapıldı

X. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 
Yürütme Kurulu II. Toplantısı Yapıldı
X. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi Yürütme Kurulu Toplantısı 18 
Mart 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.

ŞUBE ETKİNLİKLERİ
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TMMOB 46. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Ankara' da,  
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde gerçekleştirildi. Pandemi 
koşullarında yapılan Genel Kurulda ülkenin içinden geçtiği karanlık dönemde tüm 
örgütlülüğümüzle birlikte kararlı, disiplinli ve coşkulu biçimde gerici-faşist yönetim 
anlayışına karşı ortak mücadelenin önemine vugu yapıldı. 46. Dönem için Yönetim 
Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurullarının seçiminin yapıldığı Genel 
Kurul sonunda yayınlanan Sonuç Bildirgesinde, 2020 yılında gerçekleştirilmesi 
gereken genel kurulun pandemi nedeniyle iptali ve sonrasında yaşanan zorluklar 
hakkındea açıklamalara yer verildi. Aşağıda söz konusu Genel Kurulu Sonuç Bildir-
gesinin tam metnine yer verilmektedir.

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, 31 Temmuz 
2021 tarihinde, Covid-19 pandemi koşulları içe-
risinde, olağan takvimin İçişleri Bakanlığı ve İl 
Hıfzıssıhha Kurulu kararları nedeniyle 14 (on 
dört) ay ertelemesi sonrası, kısıtlama ve ya-
sakların yürürlükten kaldırılması ardından be-
lirlenen en erken tarihte toplanmıştır. Olağan 
koşullarda 3 (üç) gün içerisinde gerçekleştiril-
mesi planlanan TMMOB 46. Olağan Genel Ku-
rulu, söz konusu zorunluluklar nedeni ile 1 (bir) 
gün içerisinde tamamlanmıştır.

2020 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilmesi 
planlanan TMMOB 46. Olağan Genel Kuru-
lu her ne kadar 3 (üç) defa ertelenmişse de, 
TMMOB Yönetim Kurulu 5 Ekim 2020 tarihli 
toplantısında, Birlik faaliyetlerinin sekteye uğ-
ramadan devamının sağlanması için “İKTİDAR 
DAYATMASIYLA DEĞİL, GENEL KURUL İRADE-
SİYLE YÖNETECEĞİZ” başlıklı bir karar almış-
tır. Söz konusu karar ile TMMOB 46. Olağan 
Genel Kurulu toplanıncaya kadar, Oda Genel 
Kurullarımızda açığa çıkan örgüt iradesinin fi-
ilen işletilmesi, faaliyetlerin mevcut Yönetim 
Kurulu ve gerçekleşen Oda Genel Kurullarında 
TMMOB Yönetim Kurulu adayı olarak seçilen 
3 üyenin tamamının katılımıyla yürütülmesi 
ve Genişletilmiş Yönetim Kurulu oluşturulması 
konusunda fikir birliği sağlanmıştır. TMMOB 
46. Olağan Genel Kuruluna kadar Birlik çalış-
malarının bu karar doğrultusunda yürütül-

mesi, gerek demokrasi anlayışımız gerekse de 
pandemi koşulları ile siyasal iktidarın pasifize 
etme çabalarına teslim olmayışın bir ifadesi 
olarak örgüt içi demokrasimiz adına kayıtlara 
geçen önemli bir tecrübe ve tavır olmuştur. 
Bu tavır, karşılaştığımız/karşılaşacağımız zor 
koşulları aşma yolunu, giderek etkisini artıran 
bireyci, dar grupçu, meslekçi anlayışlarda değil 
kolektif, demokratik katılımcı, kamucu ve top-
lumcu çizgimizde, TMMOB ilkeleri ve çalışma 
anlayışında aranması gerektiği de hepimize 
hatırlatmıştır.

Son günlerde yirmiden fazla şehirde meyda-

TMMOB 46. OLAĞAN GENEL KURULU

SONUÇ BİLDİRGESİ

 (31 Temmuz – 1 Ağustos 2021)
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na gelen orman yangınları nedeniyle yurttaş-
larımız hayatını kaybetmiş, ormanlık alanlar, 
kent yerleşimleri, tarım arazileri ciddi şekilde 
zarar görmüştür. Radikal biçimde değişen ik-
lim koşulları, ormanlık alanlarının rant elde 
edilecek araziler olarak görülmesi ve imara 
açılması, kontrolsüz ve kuralsız madencilik fa-
aliyetlerinin baskısının artması ormanlarımızı 
ve bünyelerindeki ekosistemlerin geleceğini 
tehdit etmektedir. Korunması ve geliştirilmesi 
Anayasal güvence altına alınan ormanlarımız 
birçok yönden saldırı altındadır. Ülkemizin 
özellikle batı ve güney kıyılarında mevsimsel 
sıcaklıklarının arttığı dönemlerde insan kay-
naklı orman yangınları hemen her yıl tekrar-
lanmaktadır. Özellikle Akdeniz iklim kuşağında 
bulunan yaklaşık 13 milyon hektar ormanlık 
alanımız büyük risk altında bulunmaktadır. 
Ülkemizde her yıl on binlerce hektar orman-
lık alanımızın yok olmasına neden olan bu 
yangınların engellenmesi ve ormanlarımızın 
korunması, başta kamu otoritesi olmak üzere 
yurttaşlar olarak ortak sorumluluğumuzdur. 
Ülkemizin havacılık alanında en deneyimli ku-
rumlarından biri olan Türk Hava Kurumu (THK) 
AKP iktidarı dönemi boyunca sistematik ola-
rak küçültülmüş ve nihayetinde 2019 yılında 
kuruma Kayyum atanarak bütünüyle tasfiye 
edilmeye başlanmıştır. Kurumun elinde bulu-
nan yangın söndürme uçakları ve diğer ekip-
manları ihale yoluyla satılmak istenmektedir. 
Kendi uçaklarımızın ve ekipmanlarımızla et-
kin bir biçimde orman yangınlarıyla mücade-
le edebilecek durumdayken, Tarım ve Orman 
Bakanlığı yangınla mücadeleyi Rus Şirketleri-
ne ihale etmiştir. Kiralık uçakla yapılan yangın 
müdahalesinin yeterli olmadığı apaçık biçimde 
ortaya çıkmıştır. Büyük orman yangını felaket-
lerinin önüne geçilmesi, yangınların yaratacağı 
doğal ve toplumsal yaraların sarılması için or-
manlarımızı korumaya ve geliştirmeye yöne-
lik “kamucu ormancılık politikaları” ivedilikle 
yaşama geçirilmelidir. Yangından etkilenen 
orman arazileri hiçbir biçimde imara ve yapı-
laşmaya açılmadan hızla ıslah edilmeli, yetiş-
me çevresi koşullarına uygun kökende yeterli 
miktarda tohum ve fidan sağlanarak yeniden 
ağaçlandırılmadır. Orman köylülerinden baş-
layarak, orman köylülerinden seçilen orman 

muhafaza memurlarına ve orman mühendis-
lerine uzanan ormancılık kültürüne de darbe 
vurulmuştur. Ormancılık teşkilatının bilimsel 
gereklilikler uyarınca bir an önce geliştirilmesi 
gereklidir.

3 (üç) yıldan fazla süren TMMOB 45. Çalışma 
Dönemine denk gelen zamana “kriz” damga-
sını vurmuştur. Ekonomiden siyasete, dış po-
litikadan hukuka, çevreden sağlığa kadar her 
alanda yaşanan krizler ülkemizi derinden et-
kilemiştir. OHAL koşullarında gerçekleştirilen 
ve Parlamenter Demokrasinin ortadan kaldı-
rılarak tek adam rejimine geçilmesini sağlayan 
24 Haziran 2018 Seçimleri sonrasında, devlet 
kurumları ve idari yapılanma yukarıdan aşağı 
hızlı bir şekilde dönüştürülmüştür. TMMOB 
ve diğer anayasal meslek kuruluşlarının kamu 
idaresinden dışlanması, hukuk kurumlarının 
tümüyle siyasallaştırılması ve parti devleti 
anlayışının egemen hale getirilmesi ile sürek-
lileşmiş bir yönetim krizi ortaya çıkmıştır. Bu 
siyasal kriz beraberinde, seçimler öncesinde 
geçici tedbirlerle ötelenen ekonomik krizi de 
tetiklemiş, uzun yıllar benimsenen neo-liberal 
ekonomi politikaları sürdürülemez hale gel-
miştir. Hayat pahalılığı, enflasyon, işyerlerinin 
kapanması ve ortaya çıkan işsizlik, 3 yıl boyun-
ca ülkeyi adeta kasıp kavurmuştur. Kapitalist 
sömürü sisteminin bir parçası olarak yönetilen 
pandemi sürecinin de etkisiyle yaşanan büyük 
durgunluk, başta ücretli çalışanlar olmak üzere 
emekçi halk sınıflarının büyük bir borç batağı-
na sürüklenmesine neden olmuştur. Çalışma 
hayatına hakim kılınmaya çalışılan esnek ve 
güvencesiz biçimler salgın sürecinin etkisi ile 
yaygınlaşmış, emekçiler hak kaybına uğramış-
tır. Soma’dan Ermenek’e kadar yaşadığımız iş 
cinayetleri sonucu işçi mezarlığına dönüşmüş 
ülkemizde koşullar daha da kötüleşmiştir. İk-
tidarın yanlış pandemi politikaları sonucu ça-
lışmak dışında bir seçeneği olmayan emekçiler 
Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmiştir. İşçi 
sağlığını ve iş güvenliğini maliyet olarak gören 
kapitalizmin sömürü sistemi günlük hayatımızı 
teslim almıştır. Çalışma hayatını belirleyen po-
litikalar, kanunlar ve ilgili mevzuat, uygulama-
lar kökten değişmelidir.

Kadın meslektaşlarımızın çalışma ortamların-



21bülten ekim 2020-ağustos 2021/1

da ki yaşadıkları zorluklar, karşılaştıkları şiddet, 
cinsiyet eşitsizliği ve yıldırma politikalarının 
son bulması için daha etkin mücadele edilmesi 
gerekliliği önümüzde bir görev olarak bulun-
maktadır. Kadın mücadelesinin önemli bir ka-
zanımı olan İstanbul Sözleşmesinden çekilin-
mesi ile kadına yönelik şiddetin cezasızlığının 
önü açılmıştır.  Aile, eğitim, çalışma yaşamı, is-
tihdam, kısaca bütün toplumsal yaşamda açık-
ça görülebilen olumsuzluklar, AKP iktidarında 
artmıştır. Cinsel saldırılar, kadınların maruz kal-
dıkları aşağılanmalar, günlük yaşamda her yer-
de ve mevzuatlarda sürmektedir. AKP iktida-
rında kadın cinayetlerinde 14 kat artış olması 
tesadüfî değildir. Zira bugün ülkemizi yöneten 
iktidar, laiklik karşıtıdır, dinsel bir toplum kur-
gusuna sahiptir, kadın-erkek eşitliğine inan-
mamaktadır; hemen her vesileyle kadınların 
bedenleri ve varlıkları üzerinde baskı ve “sahip-
lik” mekanizmaları oluşturmaya çalışmaktadır. 
Önce “3 çocuk” sonra “5 çocuk” söylemi, 4+4+4 
gerici eğitim sistemi, “kürtajın vatana ihanet 
olduğu” vb. söylem ve uygulamalar, sermaye 
çıkarları ile gericiliğin ideolojik-kültürel, siyasal 
dünyasının nasıl uyuştuğunu göstermektedir. 
Kadın düşmanı tüm politikalara ve uygulama-
lara karşı yürütülen mücadelenin güçlenmesi, 
kadın dayanışmasının büyümesi ve toplumsal-
laşması hayati önem kazanmıştır.

Yaşanan siyasal ve ekonomik krizi gündem-
den düşürmek için dış politikada müdahale-
ci, saldırgan politikalar yürürlüğe konulmuş, 
emperyalist güçlere bağımlılık ilişkileri derin-
leştirilmiştir. Emperyalizme karşı yürütülen 
bağımsızlık mücadelesi, emekçilerin söz, yetki 
ve karar hakkına sahip olduğu eşit, özgür bir 
ülke mücadelesi ile iç içe geçmiştir. Emekçilerin 
hak arama ve örgütlenmesi önündeki engeller 
büyümüş, baskının şiddeti artmıştır. Suriye ve 
Libya’ya yönelik müdahalelerin bir parçası ha-
line getirilen ülkemiz sürekli bir savaş durumu 
içinde tutulmuş, başta meslek örgütleri olmak 
üzere, barıştan, kardeşlikten yana tavır alan 
tüm kurum ve kişiler düşmanlaştırılarak hedef 
gösterilmiştir. Son zamanlarda çeşitli kentlerde 
ve Konya’da Kürt yurttaşlara yönelik gerçek-
leştirilen saldırılar ile HDP İzmir il binası başta 
olmak üzere bazı binalarına yönelik düzenle-
nen silahlı saldırılar, ülkemizin sürüklenmek 

istendiği yeri göstermektedir. HDP’nin kapatıl-
ması davasını da bu eksende değerlendirmek 
mümkündür. Bu saldırılar karşısında toplumun 
gösterdiği etkili karşı duruş, kandan ve çatış-
madan beslenen ırkçı, faşist anlayışlara karşı 
güçlü bir cevap olmuştur. Kayyumlar aracılığı 
ile seçilmiş belediyelere el konulması, seçilmiş 
milletvekillerinin cezaevlerine gönderilmesi 
demokrasiye karşı vurulmuş darbeler olarak 
ülkemizin karanlık sayfalarına yenilerini ekle-
miştir. OHAL KHK’ları ile haksız ve hukuksuz 
bir şekilde, haklarında herhangi bir soruşturma 
dahi yürütülmeden ihraç edilen kamu çalışan-
larına yönelik gösterilen insanlık dışı tavır hala 
sürmektedir. Çeşitli sosyal medya platformları 
aracılığı ile ortaya dökülen kirli ve karanlık iliş-
kilerin itirafları, devlet yapılanması içerisindeki 
suç organizasyonlarını ve halka ait olan kamu 
varlıklarının bir avuç sömürgen tarafından nasıl 
yağmalandığını gözler önüne sermiştir. OHAL 
borsalarından cinayetlere, kamu işletmelerinin 
peşkeş çekilmesinden yasa dışı silah ve petrol 
ticaretine kadar uzanan kirli, karanlık suç ilişkisi 
zincirinin hukuk önünde hesap vermek yerine 
nasıl korunup kollandığı da ortadır. Emekçile-
rin alın terinin sömürüsü üzerine kurulu çarpık 
düzen lime lime dökülürken, kirli parçaları da 
etrafa saçılmaya devam etmektedir. Özgür, 
eşit ve demokratik bir ülke kurabilmek için bu 
karanlık ilişkilerle toptan mücadele etmek ve 
hesaplaşmak, emperyalizme ve faşizme karşı 
bağımsızlık, emek, barış ve demokrasiyi cesur 
bir şekilde savunmak gerekmektedir.

Kürt halkının sosyal, siyasal, kültürel hakları, 
talepleri demokrasi ve insan hakları kapsamın-
da değerlendirilmesi gerekirken, çözümsüzlük 
üreten baskı, şiddet ve güvenlik eksenli politi-
kaların uygulanması çatışmalı ortamın devam 
etmesine neden olmaktadır. İktidarın politi-
kalarına muhalefet eden tüm kesimler haksız, 
hukuksuz bir şekilde cezaevlerine atılmakta-
dır. Cezaevlerinde hukuk dışı, antidemokra-
tik uygulamalar artmakta, bu uygulamalara 
karşı gelişen tepkiler de yetkililer tarafından 
görmezden gelinmektedir. Kürt sorunu konu-
sunda inkar, imha ve şiddet politikalarının terk 
edilerek, sorunun siyaset kurumu içinde diya-
logla çözülmesi ve bunun için gerekli adımların 
bir an önce atılması elzemdir.



22 tmmob makina mühendisleri odası denizli şube yayını

12 Eylül faşist darbesi ile birlikte kapitalizmin 
neo-liberal ekonomi politikaları hayata ge-
çirilmiş ve emekçi halk sınıflarının kazanım-
larına birer birer el konulmuştur. Bu sürecin 
bir devamı olarak Makine ve Kimya Endüst-
risi Kurumu’nda (MKE) bilindik özelleştirme 
oyunları başlamış ve Türkiye Elektrik İletim 
Anonim Şirketi (TEİAŞ) de özelleştirme kap-
samına alınmıştır. 20 yıl önce yürürlüğe giren 
Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) ile elektrik 
enerjisi adım adım piyasalaştırılmış ve bugün 
gelinen noktada elektrik sisteminin beyni du-
rumundaki TEİAŞ’da özelleştirilme kapsamına 
alınmıştır. Elektrik sektöründe yaşanan ser-
meye transferi süreci aynı şekilde MKE’de de 
yaşatılacaktır. AKP, iktidara geldiği günden bu 
yana neo-liberal özelleştirme politikalarının en 
sadık ve saldırgan temsilcisi olmuştur. Cumhu-
riyet tarihinin tüm endüstriyel birikimini, sınai 
tesisleri, kamusal yatırımları ve kurumları fark-
lı yöntemlerle özeleştirilmiştir. Özelleştirmeler 
sonucunda çalışanlar, üreticiler ve toplum bü-
yük kayıplar yaşarken, sermaye sahipleri ser-
vetlerine servet katmışlardır. TELEKOM, TÜP-
RAŞ, PETKİM, TEKEL, ERDEMİR, TEDAŞ, Şeker 

Fabrikaları gibi pek çok kamusal zenginliğimiz, 
halka ait olmaktan çıkmıştır. Diğer kamu ku-
ruluşlarımız ise Varlık Fonuna devredilerek 
sürekli zarar eden, denetimsiz yapılar haline 
getirilmişlerdir. Bu yağma düzenine karşı top-
lumun ortak çıkarı için, planlı ve sürdürülebilir 
bir ekonomik büyüme için, yeni yatırımların 
yapılarak istihdamın artırılması için acilen sek-
tör temelli yeni ve güçlü kamu işletmeleri ku-
rulmak zorundadır. Bunun için kamusal fayda 
ve demokratik yönetim ve denetim anlayışı 
ekseninde oluşturulacak kamusal kurum ve 
kuruluşlara ihtiyacımız vardır. Bizden çalınan-
ların geri alınması için tereddütsüz bir şekilde 
yeniden kamulaştırma adımları hızla atılmalı-
dır.

2020 yılı içerisinde, Türkiye Barolar Birliği ve 
TMMOB Kanunlarında değişiklik yapılması 
yolu ile müdahale girişimleri yeni bir boyut 
kazanmıştır. Otoriter sistemin kökleşmesi yo-
lunda uzun yıllar içerisinde yürütülen saldırı 
dalgası Birliğimizi de hedef alarak ilerlemiş, 
Avukatlık Kanunu değiştirilmiştir. Eş zamanlı 
şekilde TMMOB Kanun değişikliği taslakları 
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hazırlanmış, kara propaganda merkezi olarak 
çalışan yandaş basın operasyonları eşliğinde 
Birliğimize yönelik saldırılar yoğunluk kazan-
mıştır. TMMOB Kanunu değişikliğine yönelik 
siyasal iktidarın hazırladığı taslak TBMM’nin 
tatile girmesi ile rafa kaldırılmıştır. Kamu ve 
toplum yararı doğrultusunda meslek alanları-
mızda yaşanan yağma ve talan sürecine müda-
hale eden, emek, barış, demokrasi, bağımsızlık 
ekseninde faaliyet sürdüren TMMOB’nin etki-
sizleştirilmesi ve parçalanmasına yönelik çaba-
ların devam edeceği açıktır. Birliğimizin şimdi-
ye kadar göstermiş olduğu direnç ve mücadele 
çizgisi, mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
hakları kadar parçası olduğumuz toplumun ve 
ülkemizin hak ve çıkarları için de hayati önem 
taşımaktadır. Kamusal varlıklarımızın ana he-
def olduğu, sermaye saldırısı altındaki meslek 
alanlarımızda yürüttüğümüz mücadele ülke-
mizin aydınlık geleceğine giden yolda önemli 
bir mevzi, TMMOB de bu mücadelede önemli 
bir kuruluştur. TMMOB’ye yönelik saldırılara 
karşı toplum ve ülke çıkarları için mücadelemiz 
büyüyerek, güçlenerek ve gelişerek devam 
edecektir.

Covid-19 salgını karşısında geliştirilen politika-
lar ve uygulamalar, neo-liberal ideolojinin iflas 
ettiğini göstermiştir. İnsanları ölüme terk eden 
kapitalizmin, insanlık ve dünya için felaketten 
başka bir sonuç üretemeyeceği yeniden göz-
ler önüne serilmiştir. Salgın sırasında Sağlık 
Bakanlığı’nın 65 yaş üstü insanlarımızı hedef 
olarak göstermesi kabul edilemez ve bu du-
rum insan haklarına aykırıdır. Benzer durum, 
doğanın sömürüsüne dayalı olarak gerçekle-
şen müdahalenin bir sonucu olan iklim krizinin 
sonuçları açsından da yaşanmaktadır. Doğa ile 
uyumsuz ve plansız kentleşme, sanayi, enerji 
vb. politikalar sonucu yok edilen doğal yaşam 
alanları ve bozulan ekosistemler sağlık sorun-
ları, gıda kriz, iklim krizi gibi sorunların doğ-
masına neden olmuştur. Tarım sektörümüz 
yıllardır uygulanan yanlış ve özelleştirmeci 
tarım politikaları nedeniyle yapısal sorunlarını 
çözememiştir. Yaşanan krizden kurtulabilmek 
için ithalat kolaycılığına dayalı neoliberal eko-
nomi politikaları yerine üretim ekonomisini, 
sermayenin öncelikleri yerine kamusal çıkar-
ları, gündelik politikalar yerine tarımda planlı 

kalkınmayı hedefleyen anlayış bir an önce be-
nimsenmeli, tarım sektörüne yönelik yapısal 
sorunları gideren tarımsal planlamalar acil ola-
rak gündeme alınmalıdır.

Kamusal kaynaklar halkın ortak ihtiyaçları için 
değil, yandaş sermaye kesimlerinin zenginliği 
için kullanılmış, Kamu Özel Ortaklığı adı altın-
da, bütün ticari riskin hazine tarafından üstle-
nildiği gelir garantili anlaşmalar yoluyla ülkenin 
geleceği de ipotek altına alınmıştır. İstanbul 
Havalimanı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, 
Şehir Hastaneleri, Millet Bahçeleri, İnciraltı-
Çeşme-Urla Turizm Projeleri, Kanal İstanbul 
gibi hiçbir planlamaya dayanmayan, toplumsal 
öncelikleri gözetmeyen, doğayı ve tarihi hiçe 
sayan projeler, büyük reklam kampanyalarıyla 
AKP’nin siyasal propaganda malzemesi olarak 
kullanılmıştır. Ormanlarımız, madenlerimiz, 
denizlerimiz, derelerimiz, limanlarımız, tarım 
alanlarımız, tarihi mekânlarımız yandaş şirket-
lere ve uluslararası tekellere peşkeş çekilmiş-
tir. Kaz Dağlarından Fatsa’ya, Cerattepe’den 
ve Kuzey Ormanlarına, Hasankeyf’ten ve 
Allianoi’ye, Dipsiz Göl’den Kapadokya’ya ve 
Manisa Kula-Salihli Jeoparkı’na kadar yaşam 
alanları, denizler, dereler, kıyılar, ormanlar, me-
ralar, yaban hayatı, biyolojik, jeolojik ve ekolo-
jik çeşitlilik, tarihsel ve kültürel miras serma-
yenin dizginsiz talanına açılmış, coğrafyamıza 
telafisi mümkün olmayan zararlar verilmiştir. 
Saroz Körfezine yapılmakta olan yüzen rafineri 
ve liman projesi geri dönülmez bir çevre tah-
ribatı doğurmaktadır. Yapılması halinde İstan-
bul, Trakya, Karadeniz ve Marmara Denizi’ne 
yönelik tahribatı mega boyutlarda olacak olan 
Kanal İstanbul projesinden vazgeçilmelidir. 
Birliğimiz ve Odalarımız tarafından açılan 12 
dava ve muhtemel yeni davalar hukuk süre-
cinin bir tiyatroya dönüştüğünü göstermeye 
yetmektedir. TMMOB, yaşam alanlarının, de-
relerin, kıyıların, ormanların, meraların, yaban 
hayatının, biyolojik, jeolojik ve ekolojik çeşitli-
liğin, tarihsel ve kültürel mirasın korunmasını 
kayıtsız şartsız ve öncelikli olarak savunmaya 
devam edecektir.

Son zamanlarda Doğu Karadeniz başta olmak 
üzere ülkemizin çeşitli yerlerinde yaşanan ve 
afete dönüşen doğa olaylarının yarattığı yıkım 
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ve can kayıpları giderek artmaktadır. Sel fela-
ketlerinin temel nedenleri, iklim değişikliğin-
den ziyade, insan kaynaklı doğa tahribatları, 
yanlış su politikaları, HES’ler, plansız ve çarpık 
kentleşme, yetersiz altyapı ile merkezi ve yerel 
yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim 
etmesidir. HES’ler ile vadi yataklarının doğal 
yapısı ve akış bozulmuştur. Çarpık kentleşme 
sonucu, dere taşkın alanları ve dere yatakları 
yapılaşmaya açılmıştır. İmar affı adı altında, 
yanlış yerlerde mühendislik hizmeti alınma-
dan inşa edilen kaçak yapılara göz yumulmuş, 
yurttaşlarımız güvenliksiz ve sağlıksız yapı-
larda, risk altında yaşamaya mecbur bırakıl-
mıştır. Yanlış su yönetimi ve HES politikaları 
sonlandırılmalıdır. Dere yatakları acilen bilim 
ve tekniğin kurallarına uygun olarak rehabilite 
edilmeli, heyelan riski olan alanlar yapılaşmaya 
açılmamalı bu alanlar üzerindeki mevcut yapı-
lar kaldırılmalı, tekrar yapılaşmaya açılmaması 
için Anayasal korumaya alınmalıdır. Bilim ve 
tekniğe uygun olmayan, ranta dayalı, doğa ve 
yaşam düşmanı projelere izin verilmemelidir. 
Deprem riskini sermaye çevreleri için bir fırsa-
ta çeviren ranta dayalı kentsel dönüşüm politi-
kaları terk edilmelidir. Doğa olaylarının afetlere 
dönüşmemesi için TMMOB gibi kamu kurum 
ve kuruluşlarının yetkileri artırılmalı ve öneri-
lerimiz, itirazlarımız dikkate alınmalıdır.

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlamanın 
değeri, önemi ve ihtiyacı ardı ardına gerçekle-
şen afetler sonrası daha anlaşılır hale gelmiştir. 
Doğa ile uyumlu şekilde sağlıklı ve güvenli bir 
yaşamı sürdürmek mümkündür. Bunun için en 
başta bilim ve tekniği dışlayan, kamucu politi-
kaları tasfiye eden anlayış terk edilmeli, temel 
politikalarda köklü değişikliklere gidilmelidir.

TMMOB olarak, tek adam rejiminin ülkeye hiç-
bir biçimde istikrar getirmeyeceği en başından 
itibaren ifade edilmiştir. 2017 yılındaki Anayasa 
Referandumu sırasında da 2018 yılındaki Cum-
hurbaşkanlığı Seçimlerinde de halk egemenli-
ğinin, hukuk devleti anlayışının, güçler ayrılığı 
ilkesinin ortadan kaldırılmasının ülkeyi uçuru-

ma sürükleyeceği belirtilmiştir. Kendi kültürle-
rine, kendi kimliklerine, kendi inançlarına, ken-
di yaşam tarzlarına sahip çıkan tüm kesimleri 
toplumsal yaşamdan dışlayan, hukuk önünde 
eşit görmeyen tek adam rejiminin geleceğinin 
olmadığı açıktır.

TMMOB, emperyalizmin başta Ortadoğu ol-
mak üzere yakın coğrafyamızdaki sömürü 
amaçlı yıkım ve savaş politikaları sonucu ülke-
lerinden ayrılmak durumda kalan ve ülkemize 
gelmiş olan sığınmacıları ötekileştiren söylem 
ve eylemleri şiddetle kınamaktadır. TMMOB, 
emperyalist saldırganlığa ve kapitalist sömü-
rüye karşı çıkarken aynı zamanda sığınmacı-
ların insanca koşullarda yaşamasını sağlamayı, 
güvenli işlerde çalışması için mücadele etmeyi, 
dolaşım özgürlüklerini savunmayı ve ülkeleri-
ne geri dönebilecekleri koşullar için çaba har-
camayı bugün tüm emek ve demokrasi güçle-
rinin güncel görevi olarak görmektedir.

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, meslek so-
runlarının ülke sorunlarından ayrılamayacağı 
ilkesi ile ülkemizin içerisinde bulunduğu duru-
mu, aklın ve bilimin ışığında analiz etmeye ve 
çözümler üretmeye çalışmıştır.

TMMOB, geçmişte olduğu gibi gelecekte de 
eşitliği, özgürlüğü, bağımsızlığı, emeği, de-
mokrasiyi ve barışı savunmaya devam ede-
cektir.

TMMOB, sevgili başkanımız Teoman Öztürk’ün 
de ifade ettiği şekilde, “Yüreğimizdeki insan 
sevgisi ve yurtseverliği baskı ve zulüm yön-
temlerinin söküp atamayacağının bilinci için-
de, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömür-
genlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine 
sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdür-
mek yolunda inançlı ve kararlıyız.” demeye ve 
bunun için mücadele etmeye devam edecektir.

Yaşasın TMMOB, yaşasın mücadelemiz.

TMMOB 46. OLAĞAN GENEL KURULU
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