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#EvdeKal
Sevgili Üyelerimiz, 

Zor günlerden geçiyoruz. Bu zorlukları her ulustan, her inançtan, her cinsiyetten insan hep birlikte 
yaşıyor. COVİD 19 virüsü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılıyor, ölümlere yol açıyor.

Birarada bulunulduğu sürece virüsün yayılma olasılığı daha da artıyor. Bu nedenle Odamızın üyelere 
yönelik çalışmalarının üyenin Odaya gelmeden yerine getirilebilmesi için çalışma düzenimizi değiştirdik. 

Salgın konusunda yaşanacak gelişmeler ve resmi makamlar tarafından yapılacak bilgilendirmeler 
doğrultusunda, salgın kontrol altına alındığında yapılacak ikinci bir duyuruya kadar Odamız tarafından 

alınan önlemler şu şekildedir; 

• Odamız ve Şubelerimizde çalışan arkadaşlarımızın sayısı sağlık açısında en aza indirilmiştir ve genel 
olarak evden çalışmaya yönlendirilmişlerdir.

• Bu süreçte üyelerimizden ricamız hem kendi sağlıklarını korumak hem de başkalarının sağlıklarını 
korumak açısından Oda ve Şubelerimizi ziyaret etmemeleridir.

• Bizlere telefon ile ulaşılabilir, ilgili işlemlerinizi makina.mmo.org.tr ve makina mobil uygulamamız 
üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

• Belgelerinizi internet üzerinden yapacağınız başvuru ile alabilirsiniz.

• Üyelik hizmetleri (üyelik, üyelik belgesi, SMM başvurusu, eğitim/seminer başvurusu, aidat ödeme ve 
aidat muafiyet başvurusu vb.) de online platformlar üzerinden yapılacaktır.

Üyelerimizin ve halkımızın sağlığı konusunda taşıdığımız sorumluluk gereğince geçici olarak uygulamaya 
koyduğumuz bu önlemler nedeniyle oluşacak aksaklıklar için şimdiden özür diliyor, tüm üyelerimizin 
üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine ve bu durumu anlayışla karşılayacağına inanıyoruz.

Bizim için değerlisiniz,

CORONA Günlerini, Dayanışma İle Birlikte Aşacağız. 

Sağlıklı ve güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle 

#EvdeKal
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Sunuş

ÇÖZÜM KAMUCU POLİTİKALARDA

Dünya ve Ülkemiz, Corona Virüs/Covid 19 salgını ile 
mücadele ederken önemli bir gerçek bütün açıklığıyla bir 
kez daha görüldü. 

Kapitalizmin neoliberal döneminde onlarca yıldır ser-
bestleştirmeci-özelleştirmeci dönüşümlerle yapılan ka-
mucu sosyal politikaların tasfiyesinin toplumlardaki hayati 
yansımalarına şimdi Covid 19 salgınının etkileri eklendi.

Özel olarak ülkemizde neoliberal, bilim ve laiklik düşma-
nı dinci politikalar eşliğinde başta eğitim ve sağlık olmak 
üzere bütün toplumsal hizmetlerin birer sömürü-kâr 
alanı haline getirilmesi ile yoksullaşma ve işsizliğin artma 
süreci, Covid 19 salgını ile daha üst boyutlara ulaştı.

Hızlı refleks gösteren ve bir elin parmak sayısı kadar 
bile olmayan birkaç istisna hariç, gelişmiş kapitalist ül-
keler başta olmak üzere ülkelerin mutlak çoğunluğunun 
bu salgınla mücadelede yetersiz kaldığı görülmektedir. 
Çünkü sağlıkta sosyalizasyon politikaları Türkiye dâhil 
olmak üzere bütün kapitalist dünyada tasfiye edilmiştir. 
Ülkemizde de uygulanan neoliberal “Sağlıkta Dönüşüm 
Programı” uyarınca yapılan kapsamlı tasfiyeler, bugünkü 
Covid 19 salgınına karşı mücadeledeki yetmezliklerin 
başlıca müsebbibidir.

1928 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kurumu Kurul-
masına Dair Kanun uyarınca halk sağlığına yönelik olarak 
kurulan Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi’nin devamı nite-
liğindeki ve çok sayıda aşı çalışmasıyla başarılı bir geçmi-
şi olan Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü/Müessesi’nin 
iktidar tarafından 2011 yılında kapatılması; kamu hasta-
nelerinin zayıflatılması, özel hastanelerin teşviklerle yay-
gınlaşması, hasta sayısı-kâr garantili “şehir hastaneleri”nin 
kurulması ve kamu personel rejiminin değiştirilmesi bu-
günkü acı tablonun altında yatan gerçekliklerden yalnızca 
bazılarıdır.  

İktidar yaşlı yoksul halkın yalnızca bir kesimine yönelik 
kolonya, maske ve bin TL dağıtımı gibi derde derman ol-
mayan işler dışında esasen sermaye güçlerine destekler 
sunmakta; halkı ve küçük işletmeleri ise ertelemeli de 
olsa yine faizli kredilerle borçlandırmayı benimsemektedir.

Özellikle kamu çalışanlarının uygulamada zorunlu tutulan 
bağış kampanyasına uymak zorunda bırakılması, bele-
diyelerin sosyal hizmet ve dayanışma faaliyetlerinin en-

gellenmesi, devletin sosyal niteliğinin hiç kalmadığını ve 
yetmezliğini göstermektedir. 

Gıda, sağlık, lojistik gibi zorunlu üretim ve hizmet alanları 
dışında ekonomik yaşamı geçici olarak durdurma ve hal-
kın tamamına yönelik maddi destek yöntemi benimsen-
meksizin “evde kal” çağrıları yapılması, önlemlerin liberal 
felsefeye uygun olarak bireysel düzeye bırakılması, yurt-
taşların salgınla acz içinde yüz yüze bırakılması anlamına 
gelmektedir.

Salgının Türkiye’de gündeme girmesiyle birlikte Oda ça-
lışmalarında üyelerimizi ve çalışanlarımızı koruyucu yön-
temlere ağırlık verdik. 

Çalışma düzenimizi ücretli izin, evden çalışma ve asan-
sör kontrolleri gibi bazı zorunluluklar dışında tamamen 
değiştirdik. 

Uzmanlık alanlarımız ve mesleki teknik yönlerden başla-
yarak salgının sosyal politikalar ve ekonomiye yansımaları 
boyutlarına dek birçok açıklama yaptık. Çözümün kamu-
cu politikalarda olduğunu özellikle belirttik. 

Sağlık emekçilerinin gereksinimlerine yönelik dayanışma 
kapsamında bazı Şubelerimiz ve üyelerimizin yaptığı üre-
tim çalışmalarının eşgüdümü ve geliştirilmesi için adımlar 
attık. 

Yaptığımız bütün çalışma, açıklama ve duyurular Bülteni-
mizde yer almaktadır.  

Salgının olağanüstü toplumsal boyutları, iktidar politika-
larının yanlışları-yetmezlikleri ve halkımız ile Odamızın 
zayıf maddi koşulları, önümüzdeki zor günleri/ayları her 
açıdan dayanışma ve mücadele bilinci içinde karşılamamı-
zı gerektiriyor.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin 31 Mart tarihinde imza-
ya açtığı yedi acil önlem metninin bütün üyelerimiz, ya-
kınlarımız, çevremiz tarafından imzalanmasının önemine 
işaret ederek; dönem daha fazla dayanışma, Odamızı, 
birliğimizi koruma ve halkçı toplumcu kamucu politikaları 
savunma dönemidir diyerek bütün üyelerimiz, çalışanla-
rımız ve halkımıza esenlikler diliyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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47. DÖNEM IV. SEKRETER - SAYMANLAR TOPLANTISI
Odamız 47. Dönem IV. Sekreterler Saymanlar Toplantısı, 8 Mart 2020 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü 
Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

"Tanışma ve Oda Kurumsal İşleyişi ve çalışmaları ile mali durum üzerine görüşme" gündemleriyle gerçekleştirilen 
toplantıya Oda/ Şube sekreter ve saymanlarının yanı sıra, Oda/Şube müdürleri ile Oda teknik görevlileri katıldı.

47. Dönem IV. Sekreterler Saymanlar Toplantısı Katılım Listesi:

Elif Öztürk   OYK Sekreter Üyesi
Bedri Tekin   OYK Sayman Üyesi
Evren Sağ   Oda Müdürü
Aslı Çağlayan Turan Teknik Görevli
Aylin Sıla Ağca  Teknik Görevli
Bülent Göksülük  Teknik Görevli
Cem Şavur  Teknik Görevli
Derya Baran  Teknik Görevli
Meltem Özdemir Çınarel Teknik Görevli
Ataol Torun Öztorun  Adana ŞYK Sekreter Üyesi
Hikmet Pekdur   Adana Şube Müdürü
Seyit Ali Korkmaz  Ankara ŞYK  Sekreter Üyesi
Niyazi Kantar   Ankara ŞYK Sayman Üyesi
Cenk A. Lişesivdin  Ankara Şube Müdürü
Şenay Demiralay   Antalya ŞYK Sekreter Üyesi
Barış Tuncer   Antalya ŞYK Sayman Üyesi
Ferudun Tetik   Bursa ŞYK Sekreter Üyesi
D. Alparslan Gürbüzer  Bursa ŞYK Sayman Üyesi
Kaan Özten   Bursa Şube Müdürü
Ali Pala    Denizli ŞYK Sayman Üyesi
Burak Ökünç   Denizli ŞYK Üyesi
Behice Çetinkaya Dilbaz  Denizli Şube Müdürü
Serdar Işık   Diyarbakır ŞYK Sekreter Üyesi
Nejdet Kaya   Diyarbakır ŞYK Sayman Üyesi
Sıdık Akman   Diyarbakır Şube Müdürü
Aziz Avukatoğlu   Edirne ŞYK Başkanı
Nilay Esin Suner   Edirne ŞYK Sekreter Üyesi
Ali Köşe    Edirne ŞYK Sayman Üyesi
Neşet Aykanat   Eskişehir ŞYK Sekreter Üyesi
Esra Turan   Eskişehir ŞYK Sayman Üyesi
İlker Özcan   Eskişehir Şube Müdürü
Kemal Keskin   Gaziantep ŞYK Sekreter Üyesi
Çetin Külah   Gaziantep ŞYK Sayman Üyesi
Kerem Yelekçi   Gaziantep Şube Müdürü
C. Ahmet Akçaya  İstanbul ŞYK Sekreter Üyesi
Aydan Adanır  İstanbul ŞYK Sayman Üyesi
Hasan Özger   İstanbul Şube Müdürü
Evrim Aksoy Göçebe  İzmir ŞYK Sekreter Üyesi

İlkin Boz   İzmir ŞYK Sayman Üyesi
Necmi Varlık   İzmir Şube Müdürü
Erdal Tozoğlu   Konya ŞYK Sekreter Üyesi
Nurettin Yıldıran   Konya ŞYK Sayman Üyesi
Ömer Aksoğan   Konya ŞYK Üyesi
M. Levent Şam   Konya Şube Müdürü
Süleyman Varol   Kayseri ŞYK Sekreter Üyesi
Murat Karasakal   Kayseri ŞYK Sayman Üyesi
Dursun Ayyıldız   Kayseri Şube Müdürü
Mehmet Ali Elma   Kocaeli ŞYK Sekreter Üyesi
Hüseyin Çelik   Kocaeli ŞYK Sayman Üyesi
Alparslan Güven   Kocaeli Şube Müdürü
Mehmet Çakmak  Mersin ŞYK Sekreter Üyesi
İsmail Oğuz   Mersin ŞYK Sayman Üyesi
Ayşe İşdar   Mersin Şube Müdürü
Nail Yolaydın   Samsun ŞYK Sekreter Üyesi
Kadir Erdoğan   Samsun ŞYK Sayman Üyesi
Kadir Serkan Atılgan  Samsun Şube Müdürü
Dilek Denizci   Trabzon ŞYK Üyesi
Sena Sağlam   Trabzon ŞYK Üyesi
Melih Başören   Zonguldak ŞYK Sekreter Üyesi
Soner Sinoplu   Zonguldak ŞYK Sayman Üyesi
Ayhan Hilalcı   Zonguldak Şube Müdürü
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ASANSÖR KONTROL MERKEZİ'NİN 
TÜRKAK RE-AKREDİTASYON SÜRECİ TAMAMLANDI

 
Odamızın akredite muayene kuruluşu Asansör Kontrol Merkezinin TS EN ISO/IEC 17020 standardına 
göre TÜRKAK tarafından 02-27.12.2019 tarihleri arasında Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, 

Kayseri, Mersin, Samsun, Trabzon ve Zonguldak Şubelerimizde yapılan re-akreditasyon denetimi başarıyla 
tamamlandı.

LPG SORUMLU MÜDÜR BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU
Dünya genelinde alarm verilmesine neden olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan 
edilen coronavirüs salgını nedeni ile LPG Sorumlu Müdür belge başvuruları, üyelerimizin ve halkımızın sağlığı 
konusunda taşıdığımız sorumluluk gereğince aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. Başvuru için 
gerekli bilgi ve belgeler web sitemizde ekli dosyalerda yer almaktadır.

• LPG Sorumlu Müdür belgesi başvuru evrakları 
taranarak aşağıda yazan Şube mail adreslerine 
iletilecektir. Konu ile ilgili sorular da yine aynı mail 
adreslerine iletilecektir.

• LPG Sorumlu Müdür belge başvuru ücreti ödemeleri 
banka havale – eft kanalıyla yapılacaktır. Dekontlar 
başvuru evrakları ile birlikte mail ile gönderilecektir.

Ödemeler için;

Hesap Adı : 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL 
MERKEZİ

Iban No: TR 270006400000142185994092

Açıklama Kısmına: 

“LPG SORUMLU MÜDÜR BELGE ÜCRETİ” 

yazılması gerekmektedir.

Mail Adresleri: 

Adana Şube  adana.buro@mmo.org.tr

Ankara Şube  serpil.bektas@mmo.org.tr

Antalya Şube   ozgul.gural@mmo.org.tr

Bursa Şube  bursa@mmo.org.tr

Denizli Şube  denizli@mmo.org.tr

Diyarbakır Şube  diyarbakir@mmo.org.tr

Edirne Şube  edirne@mmo.org.tr

Eskişehir Şube  eskisehir@mmo.org.tr

Gaziantep Şube  gaziantep@mmo.org.tr

İstanbul Şube  esen.gonenc@mmo.org.tr

İzmir Şube  egitim-izmir@mmo.org.tr

Kayseri Şube  egitim-kayseri@mmo.org.tr

Kocaeli Şube  suna.kurekci@mmo.org.tr

Konya Şube  konya@mmo.org.tr

Mersin Şube  mersin@mmo.org.tr

Samsun Şube  faik.yilmaz@mmo.org.tr

Trabzon Şube  trabzon@mmo.org.tr

Zonguldak Şube  zonguldak.buro@mmo.org.tr
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SANAYİ ANALİZLERİ-57: KIRILGAN EKONOMİYE KORONA VİRÜS YÜKÜ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin 
sorunları bülteninin 57’ncisini, kırılgan ekonomiye korona virüs yükü konusuna ayırdı.

OECD, TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, T. Bankalar Birliği, IMF verileri kullanılarak 
yapılan analizde, korona virüs salgınının insan sağlığı ve 
kırılgan ekonomi üzerinde yarattığı etkilere değinildi.  
Virüsün ne boyutta can ve mal kaybına neden olacağının 
henüz kestirilemeyeceği, Türkiye’nin risk yumağında, 
COVID-19’un belirleyici olduğu ve emsal ülkelerden risk 
konusunda iyice ayrıştığı vurgulandı.

MMO analizinde şu noktalara dikkat çekildi:

• OECD raporuna göre 2019’da yüzde 2,9 büyüyen 
dünya ekonomisi, korona virüsün de etkisiyle 
2020’de yarım puan hız kaybedecek ve büyümesi 
yüzde 2,4’e düşecek. 2020 OECD raporu Türkiye 
ekonomisi için 2020’de ancak yüzde 2,7 büyüme 
öngörüyor. Oysa Yeni Ekonomik Program’da (YEP) 
2020 için yüzde 5 büyüme hedefi belirlenmişti. 
Yüzde 2,7 büyüme, konulan hedefin neredeyse 
yarısı demek ve bu, 2019’u yüzde 13,7 işsizlik oranı, 
4,4 milyon işsiz ile kapamış Türkiye ekonomisi için 
oldukça düşük bir performans anlamına geliyor.

• Risklerin yükselmesi ve küresel türbülansın 
artmasıyla borsadaki yabancı yatırımcıların üst üste 
çıkışlarına şahit olundu, devamında da döviz kuru 
yukarıyı zorladı. Ocak başından itibaren hisse senedi 
ve devlet kağıtlarından çıkmaya başlayan yabancılar, 
özellikle Şubat’ın ikinci yarısı ve Mart ayı ilk haftasında 
hızla çıktılar ve 2020’nin ilk 10 haftasında yabancı 
çıkışları 4 milyar doları geçti. Yabancı çıkışlarının da 
etkisiyle, döviz 16 Mart’ta 6. 40 TL’yi aştı.

• Korona virüs paniği ile tasarrufların dövize 
yönelmesindeki eğilim arttı. 6 Mart itibariyle, tasarruf 
sahiplerinin döviz mevduatı 202 milyar dolara 
yaklaştı. Mart 2019’a göre dövizdeki tasarruflar 30 
milyar dolara yakın arttı. 

• Korona virüs salgını,  ihracat, taşımacılık, turizm, 
havacılık gibi bazı sektörlere olan baskın etkisiyle, 
üretimi de, tüketimi de olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla 
büyümeyi de azaltıcı etki yaratacağı kaçınılmazdır.

• 2019’da ekonominin tamamında görülen yüzde 1 
dolayındaki büyüme, sanayi özelinde belki negatif 
değil ama sıfır büyümeye yakın gerçekleşti. Sanayinin 
2019’u sıfır büyüme ile kapamasında son 2 yılda 
yaşanan yatırım gerilemesi önemli etken. Sanayi 
yatırımlarını yansıtan makine teçhizat yatırımları 
2018’de önce yüzde 7’ye yakın daraldı, 2019’da 
da yüzde 5,5 geriledi. 2019’un son çeyreğinde, 
sanayinin görece toparlandığı zaman aralığında sanayi 
yatırımlarında da bir kıpırdama görüldü. Ancak, 
2020’nin korona virüsü etkisi altında kalması ihtimali, 
bu görece toparlanmanın süreceği konusunda pek 
umut vermiyor. 

• İnsanın ve insan sağlığının her şeyin önünde tutulma-
sı gerektiğini savunarak, bu tür salgına dönüşebilen 
hastalıklara karşı devletlerin, uluslararası kuruluşların 
elbirliği ile hastalığı defetmelerini, kaynakların daha 
çok sağlık araştırmaları, aşı buluşları için kullanılma-
sını talep etmek gerekiyor.

• Bu tür hastalıklara karşı,  özellikle alt ve orta sınıfla-
rın bedelsiz tedavisi sağlanmalı, yanı sıra iş ve gelir 
güvenceleri teminat altına alınmalıdır. Yaşananla-
ra rağmen, kâr ve sermaye birikimini aksatmamak 
için başvurulacak politikalar teşhir edilmeli. Benzer 
virüslerin,  benzer hastalıkların, hastalıkları üreten 
bataklıkların doğru tespiti ve bunları en aza indire-
cek insan odaklı bir üretim sürecinin ve ortamının 
gerçekleştirilmesini istemek, halkın bunun için ör-
gütlenmesini sağlamak, başa gelen bu musibetlerden 
çıkarılacak önemli dersler olmalıdır.



D a n ı ş m a  K u r u l u

6 bülten 262
nisan 2020

ODA DANIŞMA KURULU 47. DÖNEM 5. TOPLANTISI 
Oda Danışma Kurulu 47. Dönem 5. Toplantısı, 7 Mart 2020 Cumartesi günü “Tanışma, Ülke Gündemi ve Oda 
Çalışmalarının değerlendirilmesi” gündemleri ile İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya Oda Denetleme ve Onur Kurulu üyele-
ri, TMMOB temsilcileri, Oda ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Oda Teknik Görevlilerinden oluşan yaklaşık 
100 kişi katıldı. Oda Danışma Kurulu Toplantısı, katılım 
gösteren üyelerin kendilerini tanıtmasının ardından açış 
konuşması ile başladı.

Açış konuşmasını Oda Başkanı Yunus Yener yaptı. Ye-
ner salonu selamladıktan sonra Şube genel kurullarında 
seçilen yeni yönetim kurullarının katıldığı ilk Danışma 
Kurulu toplantısını yaptıklarını söyledi. Ardından “Şube-
lerimizin genel kurullarının ardından yaptığımız açıklama-
da belirttiğimiz üzere; genel kurullarımız kamu-toplum 
yararını ana ilke olarak kabul eden, mesleki demokratik 
mücadeleyi bütünlük içinde yürüten çalışma anlayışımızın 
Oda genelinde sahiplenildiğini bir kez daha göstermiştir. 
Yönetimlerdeki görev değişimlerimiz de süreklilik bilinci 
ve mesleki toplumsal sorumluluk içinde olmuştur. Şube 
genel kurullarımızı demokrat, halkçı-toplumcu yurtsever 
çizgimize güç katan bir şekilde tamamlamada katkısı bu-
lunan bütün üyelerimize teşekkür ediyorum” diyen Ye-
ner, yeni seçilen yönetim kurullarına başarılar diledikten 
sonra şöyle konuştu: 

“Ülkemizdeki genel durum, her toplantımızda 
gündemimizde oluyor”

“Konuşmamın ardından Oda Sekreteri Elif Öztürk arka-
daşımız Oda çalışmaları hakkında bilgilendirici bir sunum 
yapacak. Ayrıca bir buçuk ay sonra yine birlikte olaca-
ğımız Oda genel kurulunda kapsamlı bir Çalışma Rapo-

ru sunulacak. Yarın da Sekreterler–Saymanlar toplantısı 
yapılacak ve yeni yönetim kurullarının hassasiyet göster-
meleri gereken konularda bilgilendirme yapılacak. Bu 
nedenle bu toplantımızı özellikle yeni seçilen arkadaşları-
mızla tanışma ve karşılıklı bilgilenme toplantısı olarak da 
değerlendirebiliriz. Tabii ülkemizdeki genel durum, her 
toplantımızda olduğu gibi bugün de gündemimizde yer 
alıyor.

Türkiye’deki vahim ekonomik siyasi durum ve son yıllar-
da hep gündemde olan TMMOB mevzuatını değiştirme 
girişimleri itibariyle bizi zor günlerin beklediğini belirtme-
liyim. Bu nedenle bu güç dönemde başlıca dayanağımız, 
örgütsel bütünlüğümüzün tekrar tekrar tesisi ve Oda 
içinde görüş-yaklaşım ve uygulama birliğinin sağlanmış 
olmasıdır. Bunun için hepimiz birlikte daha çok çaba sarf 
etmeliyiz.

“Özelleştirmeler, finans ve rant politikaları 
eşliğinde sanayisizleşmeye yol açıyor”

Gündemimize uygun olarak Türkiye’deki mevcut duru-
ma kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle hukuk dışı uy-
gulamaları, “savaşa hayır” etkinliklerinin yasaklanmasını, 
toplumsal muhalefeti baskı altında tutmak için yapılan 
keyfi gözaltı ve tutuklamaları ve en son Oda üyemiz Barış 
Terkoğlu’nun gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklan-
masını protesto ettiğimizi belirtmek istiyorum.

Bildiğimiz üzere son yıllarda ülkemizde köklü ve Cum-
huriyet dönemindeki bütün olumlu gelişmeleri tasfiye 
eden bir rejim değişikliği yaşanmıştır. Laiklik, demokrasi, 
parlamenter sistem, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, 
hukukun üstünlüğü, sosyal hukuk devleti, temel hak ve 
özgürlükler, liyakat normu, kamunun ekonomi ve toplu-
ma yönelik üstlendiği olumlu işlevlerin tasfiyesi, bu rejim 
değişiminin karakteristik öğeleridir.

Şimdi yoğun bir dinselleştirme ve gericilik, parti devleti, 
tek kişi egemenliği ve sürekli değiştirildiği için yap-boz 
tahtasına dönüşen kararnameler ve kararlar söz konusu-
dur. Tarihimizin bütün usulsüzlüklerini, yolsuzluklarını, 
kayırmacılıklarını, borçlanma düzeylerini, rant politikala-
rını ve vergi adaletsizliklerini kat kat aşan, aynı zaman-
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da halkı işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı ile güçten 
düşüren bir ekonomik yapı söz konusudur. Bu durumun 
serbestleştirmeler, özelleştirmeler, finans ve rant politi-
kaları eşliğinde sanayisizleşmeye de yol açtığını biliyoruz.

“Halklar ve ülkeler arası düşmanlıklar 
körükleniyor”

İzlenen dış politika ise ülkemizin emperyalizme bağımlı-
lığını pekiştirmektedir. Dış politika sürekli büyük güçler 
arasındaki rekabet arasında sıkışmakla malûldür ve özel-
likle ABD-NATO politikalarına eklemlenme ile belirlen-
mektedir. İktidar bugün Suriye’de emperyalizm, İsrail 
ve bölge gericiliği ile Rusya-İran-Suriye arasında süren 
gerilimlerde, ülkemiz ve bölge halkları aleyhine olan bir 
şekilde yer almaktadır. Emperyalizmin vesayeti altında 
(Suriye’ye emperyalist müdahalenin başlangıç dönemi-
ni, BOP-GOP girişimini ve en son Trump’ın “Türkiye 
İdlib’de bize yardım ediyor” sözlerini hatırlayalım, mez-
hepçi-şeriatçı ve militarist politikalarla halklar-ülkeler 
arası düşmanlıklar körüklenmektedir.

İktidar Kürt sorununu savaş yöntemleriyle sınırlama 
ve söylenen sözlerin aksine emperyalizmin istediği gibi 
Suriye’nin parçalanması misyonu ile hareket etmektedir. 
Böylece ülke içi yaşamsal sorunların öne çıkmasını engel-
lemeye, iktidarının ve mali kaynaklarının ömrünü uzat-
maya çalışmaktadır. “Şehitler tepesi boş kalmayacak” 
vb. şeklindeki, gencecik çocuklarımızın içimizi dağlayan 
ölümlerini kutsayan sözler bu nedenle sarf edilmektedir.

“Dikkatli olunması gereken bir nokta 
bulunuyor”

Diğer yandan 2009 yerel seçimlerinin, gerekleri yerine 
getirilmeyen 7 Haziran 2015 seçimlerinin, şaibeli 2017 
Anayasa referandumu ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinin sonuçları ile 31 Mart 2019 yerel seçimler ve 23 
Haziran İstanbul seçimlerinin sonuçları, iktidar politikala-
rına karşı ciddi bir toplumsal direnç olduğunu göstermiş-
tir.  Buna AKP’nin içi ve çevresinde artan hareketlilikler 
ile ekonominin içinde bulunduğu durumu eklediğimizde 
iktidarın aslında oynak bir zeminde olduğu görülebilmek-
tedir. İşte dış politika dış politika manevraları, militarist 
politikalara ağırlık verilmesi, milliyetçiliğin ve dinselleşme-
nin körüklenmesi, bu nedenle de devreye sokulmaktadır. 
Şimdi dikkatli olunması gereken bir nokta bulunmaktadır. 
Şöyle ki, geçmişten bugüne iktidar uygulamalarına her 
düzeyde ortak olanların güya “yeni” ve “ılımlı” bir imaj-

la ortaya çıkmaları ve parlamenter muhalefetteki yaygın 
tema olan “demokrasi ittifakı” konusunun bunları da kap-
saması oldukça yanıltıcı bir gelişmedir.

Bu noktada toplumsal muhalefetin bu rejime karşı çıkı-
şının sürekliliğinin doğru bir içerikle ve doğru bir şekil-
de sağlanması oldukça önemlidir. Çünkü iktidarın geri-
letilmesi çok önemli olmakla birlikte Türkiye’yi, “ılımlı 
İslam” diye diye, emperyalizmle uyumlu siyasal İslam’ın 
egemenliğine sokan bir ekibin iç çelişkileri üzerinden 
demokrasinin yani gerçek içeriğiyle halk egemenliğinin 
sağlanamayacak olması gerçeği önümüzde durmaktadır.

“Ülkemizin yeni bir yöne girmesi gerekiyor”

Neoliberal ve siyasal İslamcı totaliter çerçevedeki rejim 
değişikliklerinin bütünlük içinde ele alınmaması ciddi bir 
sorundur. Öte taraftan biliyoruz ki halk hayat pahalılığı, 
yoksulluk, işsizlik, borçluluk, gelecek belirsizliği ve kay-
gısı içinde yaşıyor. İşsizlik ve yoksulluk sonucu olan in-
tiharlar, ekonomiyle ilgili olumsuz göstergelerle birlikte 
toplumun içinde bulunduğu bunalımı dramatik bir şekilde 
yansıtmaktadır. 

Bu noktada ülkemizin yeni bir yöne girmesi gerekmek-
tedir. Yıllardır vurguladığımız üzere bu yönün ana çerçe-
vesi; eşitlik, özgürlük, laiklik, demokrasi, bilimin aydınlığı 
ve kamusal-toplumsal yararlar ile ülkede ve bölgede barış 
politikasının hâkim olmasıdır. Bu yeni yön içinde, bizim 
önemli bir yerimizin olduğunu hepimizin bilince çıkarması 
oldukça önemli. Yeniden ve halk için planlama-sanayileş-
me-kalkınma, kamulaştırma, kamusal alan ve mekânların 
korunması ile kamusal hizmet ve denetimin belirgin bir 
yere sahip olduğu yeni bir yön gerekiyor ülkemize. İşte 
bu bağlam, TMMOB’nin ve diğer dost çevrelerin yıllar-
dır yürüttüğü haklı, onurlu, özverili mücadeleyi sürekli 
olarak doğrulamakta ve bu yöndeki istemleri toplumsal-
laştırmaktadır. Bu gerçekliği görmemiz, Odalarımız ve 
TMMOB’nin toplumsal önemini görmemiz, buna göre 
davranmamız, yeni dönem çalışmalarını bu genel çerçeve 
içinde planlamamız ve iç yaşamımızı da buna göre düzen-
lememiz gerekiyor.

“Saldırı mesleğe, bilime ve tekniğedir”

İktidarın tüm toplum ve kurumlar üzerinde olduğu gibi 
Odalarımız ve TMMOB’miz üzerinde otoriter vesayet 
kurma çabalarını gündeminden düşürmediğini, gücünü 
toplumu kuralsızca şekillendirmek için kullandığını biliyo-
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ruz. Odalarımız, mesleki toplumsal sorumlulukları gere-
ğince birinci dereceden sorumlu oldukları kamusal hiz-
met ve denetim sürecinin dışına itilmeye çalışılmaktadır.

Sanayi, mühendislik hizmetleri ve mesleki denetim hiz-
metleri gerilemektedir. Meslek alanlarımıza yönelik bir-
çok saldırı ve mevzuat düzenlemesi yapılmakta, yenileri 
de planlanmaktadır. Açıkçası saldırı mesleğedir, bilime ve 
tekniğedir. Dolayısıyla önümüzdeki görev, mühendisliği 
değersizleştirmeye karşı durmaktır. Odamızı bugünlere 
getiren ve geleceğe taşıyacak olan örgütlü üyelik normu 
ile Oda-TMMOB örgütlülüğünü güçlendirici tarzda ör-
gütlenme sorumluluğunu yerine getirmemizdir.

“Odamız dar meslekçi bir yaklaşıma sahip 
değildir” 

Demokratik merkeziyetçilik ilkesi ve örgütlü üyelik nor-
muna dayalı iç yaşamımız ve yaygın mesleki-toplumsal 
hizmet sunumu ile TMMOB’nin en etkin Odası konumu-
na ulaştık. TMMOB’nin en büyük destekçisi, etkinlikle-
rinin en yoğun katılımcısı Odamızdır ve bu katkı bütün 
Türkiye’de sürdürülmelidir. Öğrenci üyelikten yönetme-
liklere, meslek içi eğitim ve belgelendirme çalışmalarına 
ve iç dayanışmaya dek TMMOB’de özel bir yerimiz var. 
TMMOB’nin son üç başkanının Odamızdan olması bu-
nun bir göstergesidir. Şunu da belirtmem gerekir; Oda-
mız 1994 yılından bu yana adeta yeniden yapılanmış, ör-
gütlü üye katılımına dayanmış, örgütsel bağımsızlığını ve 
yurtsever toplumcu çizgisini geliştirmiş ve bu yaklaşımı 
TMMOB ortamına da yansıtmıştır. Odamızın dar meslek-
çi bir yaklaşıma sahip olmadığını da belirtmeliyim. Meslek 
ve uzmanlık alanlarımızdaki çabalarımız; bilim ve tekni-
ğin gerekleri, toplumun can güvenliği, çalışma yaşamının 
insanca düzenlenmesi, işçi sağlığı-iş güvenliği, güvenceli 
çalışma ve ülkemizin planlı sanayileşmesi ve demokratik-
leşmesi gereklerine dayanmaktadır. Emekten, halktan, 
mesleğimizden, ülkemizin bağımsızlığı ve gelişmesinden 
yana Oda Çalışma İlkeleri böylesi temellere dayanmak-
tadır. Oda çalışma programlarına her dönemde yansıt-
tığımız bu ilkelerin aynı zamanda TMMOB’nin program 
ve ilkeleri olarak yerleşmesinin arkadaşlarımız tarafından 
sağlandığını belirtmek istiyorum. 

1998 TMMOB Demokrasi Kurultayı ile 2003 TMMOB 
Mühendislik Mimarlık Kurultayı’nın eksenleri Odamız-
ca belirlenmiştir. DİSK’li, TÜRK-İŞ’li, KESK’li, HAK-İŞ’li 
Emek Platformu’nun programının hazırlık sekretaryasın-

da yine arkadaşlarımız vardı. Bu yapının başarıları öncü 
arkadaşlarımızın, bütün yönetim kurullarının, komisyon-
larımızın, örgütlü üyelerimizin ve değerlerimizi paylaşan 
çalışanlarımızın kolektif emeği ile gerçekleşmiştir. Bütün 
bunları, içinde yer aldığımız ve bugün bizlerin temsil ettiği 
çizginin yakın tarihinin bazı temel özellikleri olarak, yeni 
dönem çalışmalarımızı şekillendirirken bizlere yol gös-
termesi amacıyla dile getirdim. Hiçbir siyasi gücün arka 
bahçesi olmayan, her zaman doğrulanan bağımsız tutu-
mumuzu güçlendirmemiz, gücümüzün farkında olmamız 
ve onu geliştirmemiz oldukça önem taşımaktadır. Direnç 
ve mücadelemizin tarihsel ve güncel dayanaklarına karşı 
özgüvenle yaklaşmalıyız. Yeter ki mücadele edelim, bu 
mevzileri koruyacağımız ve geleceğe taşıyacağımız kesin-
dir.

“Meslek alanlarımızı koruma ve yeni alanlara 
yönelmeyi başarmalıyız”

Hizmet alanlarımızla ilgili hassas olmamız gereken yeni 
durumlar söz konusudur. Örneğin akredite kuruluşların 
sayısının piyasacı bir şekilde artması ve meslek odalarının 
kamu adına yapmakla yükümlü oldukları mesleki dene-
timlerin kaldırılması çabasıyla oda-üye ilişkileri zayıflatıl-
mak istenmektedir. Bu durum TMMOB Yasası’nda ya-
pılmak istenen değişikliklerle uyuşmaktadır. Bu noktada 
genel, kamusal-toplumsal, mesleki yarar ilkeleri ile üye-
meslektaş-Şube-Oda ilişkisini bir bütün olarak ön planda 
tutmalı ve meslek alanlarımızı koruma ve yeni alanlara 
yönelmeyi başarmak durumundayız.

Yeni çalışma döneminin başlangıcında her şeyi titizlikle 
planlamak gerekiyor. İç tahkimatımızı güçlendirmemiz; 
örgütlü üye ilişkilerimizi yeni yöntemlerle geliştirme-
miz, daha fazla üye ile temas kurmamız ve örgütlü üye 
ağına dâhil etmemiz gerekiyor. “Üye İlişkilerine Yönelik 
İlkeler”imiz arasında bulunan “Oda’nın ‘üye olunması 
gerekli’ bir kurum olarak görülmesinin sağlanması” için 
eksiklerimiz ne ise gidermeye yönelik adımlar atmalıyız. 
İşyeri temsilciliklerini işletmeyi, mümkün olan yerlerde 
yenilerini kurmayı, komisyonlarımızı aktif kılmayı, meslek 
ve uzmanlık alanlarımızı analiz, etüt, projelendirme ayak-
larıyla birlikte çeşitlendirmeyi başarmalıyız.

İl-İlçe Temsilciliklerimizi Şube hizmet gereklilikleri doğ-
rultusunda idari yapıdan büro ve personel yapısına kadar 
güncel ihtiyaçlar temelinde yeniden organize etmeli ve 
gereken bütün adımları atabilmeliyiz. Üye aidatlarını top-
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lamaya daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Üyelerimi-
zin aidiyetle Odaya sahip çıkmalarının özel çabalarla sağ-
lanması, yeni dönemin gereklilikleri arasında yer almalı 
ve üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Örgütümüz, başta 
yöneticilerimiz ve teknik görevlilerimiz olmak üzere, yö-
netmeliklerimiz üzerinde çalışmalı, kendilerini ve birbir-
lerini eğitmeli, yönlendirmeli, bilgilendirmelidir.

“Emek ve meslek örgütleriyle yakınlaşmalı 
ortak paydalarda birlikte davranmalıyız”

Ayrıca, her Şubemiz kendi alanlarındaki “dönüşüm” pro-
jeleri ile kentsel-kırsal, doğal, kültürel ve tarihi mirasın 
rant talanına açılmasını, yerel yönetimler üzerindeki ve-
sayetin artırılmasının sonuçlarını, merkezi idarenin rant 
alanlarını genişletmesiyle oluşan ve oluşacak kamusal-
mesleki denetim eksikliğinin toplumsal yaşamdaki etki-
lerini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna yansıtabilmelidir. 
Mühendis işsizliğinin ardında yatan gerçekleri, sanayi, 
tarım, hizmet sektörlerindeki durumlar ile bağ kurarak 
teşhir etmeliyiz. 

Oda-Şube kararlarının, açıklama ve raporlarımızın, etkin-
liklerimizin, bütün çalışmalarımızın, üyelerimiz ve bütün 
örgütte içselleştirilmesine yönelik ortamlar yaratmak çok 
önemlidir. İşsiz ya da iş değiştiren, iş arayan üyelerimize 
yönelik çok yönlü hizmetler geliştirmek, üyelerimizle or-
tak çalışma ve dayanışma içinde olmak önümüzdeki bir 
diğer sorumluluktur. Bulunduğumuz illerde diğer emek 
ve meslek örgütleriyle yakınlaşmayı, ortak paydalarda 
birlikte davranmayı önümüze koymalıyız.

“TMMOB yönetimi ile bütünlük içinde 
davranmakla yükümlüyüz”

TMMOB’ye bağlı diğer Odalarla ilişkiler geliştirmeyi, or-
tak refleksler üretmeyi, İKK’ları canlı kılmayı, aktif kat-
kıda bulunmayı ihmal etmemeliyiz. İstisnai de olsa Oda-
TMMOB bütünlüğünü bozan davranış ve girişimlere 
tanık olabildiğimiz için değiniyorum; kamu kurumları ve 
merkezi yönetim ile ilişkilerde Şubelerimiz Oda merkezi 
ile, Odamız veya Odaların merkezleri de TMMOB yöne-
timi ile bütünlük içinde davranmakla yükümlüdür.

Konuşmamı tamamlarken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla kadın arkadaşlarımız ve bütün kadınların eşitlik 
ve özgürlük mücadelelerini selamlıyorum. Bugün yaptığı-
mız açıklamada belirttiğimiz gibi eşit, özgür, demokratik, 
uygar bir Türkiye mücadelesi, kadınların örgütlü mücade-

lesi ile birlikte başarıya ulaşabilecektir. Son olarak 18-19 
Nisan’da yapacağımız Oda genel kuruluna ve daha sonra 
Mayıs ayı sonunda yapılacak olan TMMOB Genel Kurulu-
na delegelerimizin tam katılımını sağlamamız gerektiğini 
belirtmek istiyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyor, yeni 
dönemde başarılar diliyor, saygılar sunuyorum.”

Yener’in ardından söz alan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz salonu selamladıktan sonra, 
“Öncelikle burada TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
kimliğimden daha ziyade Makina Mühendisleri Odası 
ailesinin bir parçası olarak bulunduğumu belirtmek isti-
yorum. Sizlerle bir arada olmanın, birlikte mücadele et-
menin onurunu ve keyfini taşıyorum” diyerek sözlerine 
başladı ve şöyle konuştu: 

“Cumhuriyetin bir dönemi kapandı”

Geçtiğimiz iki yıl boyunca Türkiye’nin en önemli kırılma-
larına tanıklık ettik. Cumhuriyetin bir dönemi kapandı. 
Güçler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter rejim tasfi-
ye edilerek yerine yasama, yürütme, yargının bir bütün 
olarak Cumhurbaşkanlığında toplandığı yeni bir rejim 
kuruldu. Bütün bunlar 24 Haziran seçimleri sonrasında 
gerçekleşti. Seçimlerin hemen ardından bu yeni rejimin 
tanıdığı yetkilerle birbiri ardına çıkartılan kararnamelerle 
kamu idaresinin, devlet idaresinin neredeyse bir kişinin 
emrine verildiği yeni bir idari yapılanma oluşturuldu. Ül-
kenin adeta omurgası niteliğindeki Bakanlıklar, genel mü-
dürlükler, kurumlar, kuruluşlar, yasalar, yönetmelikler 
birer birer değiştirildi.

Cumhuriyet rejiminin temelini oluşturan halk egemenliği 
ilkesinin yerini, rejimin istikrarını sağlayacak denge-fren 
mekanizmalarının yerini ve hukukun üstünlüğü ilkesinin 
yerini tam anlamıyla yok eden otoriter bir rejim inşa 
edildi Türkiye’de. Devletin tüm kurumları parti devleti 
anlayışıyla yeniden yapılandırıldı. Ülkemizde artık kamu 
adına görev yapan idarecilerin parti yöneticileri gibi dav-
randığını görüyoruz. Hukuka bağımlılıkla yükümlü olan 
mahkemelerin parti çıkarlarına uygun kararlar verdiğini 
görüyoruz. Atama ve yükselmelerde liyakatın yerini par-
tiye sadakat almış durumda.

“Meslek kuruluşlarının, sendikaların kamu 
yönetimiyle bağı tamamen kopartıldı”

Yapılan değişikliklerle bizim gibi emek ve meslek örgütle-
rinin kamu adına politika üretecek kurum ve kuruluşlarda 
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görev alması da engellendi. Aslında kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların kamu yöneti-
miyle bağı neredeyse tamamen kopartıldı. Hatırlarsınız 
tek adam rejimini, başkanlık sistemini savunanların iki 
önemli vaadi vardı: Ekonomide büyüme yaşanacaktı, si-
yasette istikrar yaşanacaktı ama hiçbiri olmadı. Cumhur-
başkanlığı seçimlerinin hemen ardından Türkiye tarihinin 
en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşadık. Biz bu 
krizi hayat pahalılığıyla, yüksek enflasyonla, ekonomideki 
durgunlukla, yoksullaşmayla, hayatımızı kâbusa çevirdiği 
şekliyle yaşıyoruz. 

Yaşanan ekonomik kriz ülke tarihinde hiç olmayan öl-
çüde aile intiharlarına kadar varabilen, meclis önlerinde 
işsizlerin, emekçilerin kendilerini yakmasına kadar vara-
bilen derin bir toplumsal travma yarattı. Geçim sıkıntı-
sı nedeniyle insanlar gerçekten ülke tarihinde eşine az 
rastlanır acılar çekiyorlar. İşsizlik toplumsal bir travma 
haline geldi ülkemizde. TÜİK’in şaibeli rakamlarına, dar 
tanımlı işsizlik rakamlarına göre ülkemizde işsizlik yüzde 
15, genç işsizlik ise kadın işsizliği ise kadın genç işsizliği ise 
yüzde 30lara dayanmış durumda.

“Olağanüstü hal rejimi, bu ülke için olağan hal 
rejimi haline getirildi” 

Yaşanan kriz nedeniyle toplumsal desteğini iyiden iyiye 
kaybeden siyasi iktidar 15 Temmuz darbe girişimini bas-
tırmak için ilan ettiği olağanüstü hal rejimini neredeyse bu 
ülke için olağan hal rejimi haline getirdi. Seçilmiş belediye 
başkanları yerine kayyumlar atanıyor, asılsız suçlamalarla, 
uydurma suçlamalarla ülkemizde insanlar tutuklanıyor. 
Demokratik kitle örgütü yöneticilerine, meslek odaları 
yöneticilerine soruşturmalar açılıyor. Sosyal medya kul-
lanıcıları gözaltına alınıyor ve böylece bu rejim pekiştiril-

meye devam ediliyor. İç politikada ve ekonomide uygu-
lananlar böyle. İzlenen yanlış dış politikalarla da ülkemizin 
neredeyse tüm komşu ülkelerle sorunlar yaşadığını görü-
yoruz. Ülkemiz dünyada bu yanlış dış politika ile yalnız-
laştırıldı.

Emperyalist güç odaklarının imtiyaz ve paylaşım mücade-
leleri sonucunda yıllardır kan gölüne çevrilen orta doğu-
daki savaşın ülkemiz bir parçası haline getirildi. 2016 ve 
2017 yıllarındaki Fırat Kalkanı operasyonu, 2018 yılındaki 
Zeytin Dalı operasyonu, 2019 yılındaki Barış Pınarı ope-
rasyonu her geçen gün ülkemizin Suriye bataklığına daha 
fazla çekilmesine neden olmaktadır. 

2020 yılında çıkarılan Libya tezkeresi ve en son İdlib üze-
rindeki gelişmeler artık ülkemizde süreklileşmiş bir savaş 
hali yaşandığını göstermektedir. Siyasi iktidar dış politika-
daki bu savaş hali durumunu gevşeyen ilişkilerini konso-
lide etmek için, muhalif kesimleri susturmak için bir araç 
olarak kullanıyor. 

Geçtiğimiz yılbaşında savaş bir halk sağlığı sorunudur 
açıklaması yapan TTB’nin başına gelenleri hepiniz bili-
yorsunuz. Barış istiyoruz diye imza atan barış akademis-
yenlerinin başına gelenleri hepiniz biliyorsunuz. Benzer 
soruşturmalar Birliğimiz hakkında da, KESK yöneticileri 
hakkında da açıldı. Ne mutlu ki bu Salı günü görülen da-
vada KESK yöneticileri beraat ettiler.

“İnadına barış, inadına halkların kardeşliği 
demeye devam edeceğiz”

Bu ülke barışı savunmanın suç sayıldığı bir ülke olduğu 
kadar namuslu, dürüst insanlarının barış talebini dillendir-
mekten vazgeçmeyeceği bir ülkedir. Bu ülkeye Kore’ye 
gönderilen askerlere “Kore’ye kimi öldürmeye gidiyor-
sun” diye soran Nazım Hikmet’in ülkesidir. Bu ülke 10 
Ekim’de barışı tesis etmek için Ankara Gar’ında toplanan 
ve hain bir bomba sonucu katledilen 103 arkadaşımızın 
ülkesidir. Bu ülke barış için yaşamını veren Hrant Dinkle-
rin, Tahir Elçilerin ülkesidir. Onlar ne derlerse desinler, 
ne kadar tehdit savurursa savursunlar biz inadına barış, 
inadına halkların kardeşliği demeye devam edeceğiz 
bunu böyle bilsinler. 

Bu arada takip edemeyenler için bir bilgiyi de paylaşmak 
isterim. Biliyorsunuz 10 Ekim katliamı sonrasında 10 
Ekim katliamının yaşandığı gar meydanını Anıt Meydan 
olarak düzenleme şeklinde bir karar almıştık. Bu doğrul-
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tuda DİSK, KESK, TTB ve 10 Ekim katliamında hayatını 
kaybeden ailelerin oluşturduğu 10 Ekim Dayanışma Der-
neği ile birlikte uluslararası bir fikir ve tasarım yarışması 
düzenledik. Geçtiğimiz Pazar günü bu yarışma sonuçlan-
dı. Ülkemizden ve dünyadan seçkin akademisyenlerin ve 
uzmanların oluşturduğu jürimiz, yarışmaya katılan yurti-
çinden ve yurtdışından 39 projeyi değerlendirdi. 

Birinci gelen ve derece alan diğer projeleri Salı günü 
kamuoyu ile paylaştık. Kamuoyuna duyuru aşamasında 
Ankara Büyükşehir Belediyemizin Genel Sekreteri de 
aramızdaydı. Bundan sonra bu projemizin hayata geçme-
si için Büyükşehir Belediyesiyle faaliyetlerimize devam 
edeceğiz. 

Türkiye halkı ekonomide kriz, iç politikada baskı, dış 
politikada ise süreklileşmiş savaşla özdeşleşen tek adam 
rejiminden memnun değildir. Bunun en güzel gösterge-
si tek adam rejimine geçildikten sonra yaşanan ilk yerel 
seçimlerde AKP’nin büyük bir kayba uğramasıdır. Bu ge-
lişme bizler için en umut verici gelişme olmuştur iki yıllık 
çalışma yaşamımız boyunca. Burada halkımızın gösterdiği 
olumlu tepki, halkımızın umudunu ve direncini kıramamış 
olmalarının bizce göstergesidir.

“Mühendislik ve mimarlık mesleğini korumak 
toplumun geleceğini korumaktır”

Tek adam rejimi toplumun tüm kesimlerini etkilediği gibi 
bizlerin yaşamını da biz mimar ve mühendislerin yaşamını 
da ve özlük haklarını da olumsuz yönde etkilemektedir. 
Biliyorsunuz geçtiğimiz dönem işverenlerin baskısıyla 
SGK ile birliğimiz arasında yapılan asgari ücret protoko-
lünü tek yanlı olarak feshetmişlerdi. Bunun için büyük bir 
kampanya başlatmıştık. Bu dönem saldırılarına devam 
ettiler. 

Yapı ruhsatlarındaki proje müelliflerinin bir düzenlemey-
le kaldırdılar. Ancak bu konudaki girişimleri hukuki mü-
cadelemiz sonrasında püskürtüldü, durduruldu düzenle-
me ancak hala saldırmaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz 
dönem içerisinde çok önemli gözükmeyebilir ama mes-
leğimize yapılan en büyük adına imar barışı denilen imar 
cinayetidir. Ne yazık ki seçimler öncesi bir rüşvet olarak 
sunulan bu düzenlemeye meclisteki diğer partilerde ge-
rekli tepkiyi göstermemişlerdir.

Biz bu düzenlemenin asıl amacının AKP’nin 18 yıllık ikti-
darı boyunca hukuk dışı uygulamalarına, rant uygulamala-

rına yasal kılıf uydurmanın bir gerekçesi olarak yaratıldığı-
nı biliyoruz. Bu düzenlemeyle başını sokacak iki göz oda 
yapacak vatandaş değil bu ülkenin kıyılarına, ormanlarına, 
kültür alanlarına, sit alanlarına yapılan milyonlarca rant ve 
talan projesine yasal güvence sunulmuştur. Buna yönelik 
de ciddi bir mücadele yürüttük, konuya ilişkin bir rapor 
hazırladık ve kamuoyuyla paylaştık. 

Toplumsal bir bilinç oluşturmaya çalıştık ancak siyasi 
iktidar bu konudaki ısrarına devam ediyor. Bilimin, mü-
hendisliğin dışlanmasının acı sonuçlarını aslında bu imar 
cinayetiyle sonuçlarını da yakın dönemimizde İstanbul’da 
yaşanan istinat duvarlarının yıkılmasıyla, Sivrice’de ve 
Van’da kaybedilen hayatlarla gördük.

Sevgili arkadaşlar, şunu bilelim ve her yerde söyleyelim, 
bu ülkede mühendislik ve mimarlık mesleğini korumak 
demek aslında toplumun geleceğini korumak demektir. 
Yaşanan bunca felakete rağmen, bunca acıya rağmen si-
yasi iktidar toplumun zararına rant uygulamalarında da 
ısrarcı olmaya devam ediyor. Bunlardan yakın dönemde 
önümüze geleni de hepinizin bildiği gibi Kanal İstanbul 
projesidir. 

Kanal İstanbul projesiyle ilgili TMMOB bilim insanlarıyla 
birlikte oldukça kapsamlı bir rapor hazırladı. Sadece biz 
değil, bu ülkeyi seven birçok akademisyen, birçok uzman 
böylesi bir projenin Karadeniz’den Marmara’ya kadar 
tüm ülke coğrafyasına ne kadar tahribat yaratacağını, ne 
kadar zarar vereceğini rakamlarla, raporlarla açıkladılar. 
Ancak TMMOB’nin tüm karşı duruşuna bilim insanlarının 
tüm araştırmalarına rağmen ve 100 bine yakın itiraz di-
lekçesine rağmen çevre ve şehircilik bakanlığı ÇED rapo-
runu onayladı. Buna ilişkin de TMMOB olarak dava açtık, 
hukuki süreci takip ediyoruz.

“Yönetmeliklere müdahale ettik, etmeye de 
devam edeceğiz”

Tek adam rejiminin yarattığı bu karanlık tablo karşısında 
geniş halk kesimlerinin halk egemenliğine, halk iradesine, 
sandık iradesine, madenlerine, ormanlarına, kentlerine 
sahip çıkma iradesi bizler için bir umut ışığı olarak parladı. 
Bu umut ışığının büyümesinde büyük katkımız olduğunu 
biliyoruz TMMOB ve odaları olarak ve bunun da haklı 
bir gururunu yaşıyoruz. Çalıştığımız dönem boyunca tüm 
odalarımızla, örgütlü üyelerimizle birlikte nerede bir ef-
karlı dağ varsa oradaydık. Kaz dağlarında danışma kurulu-
muzu topladık bu ülke halkının ormanlarına, madenlerine 
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sahip çıkma mücadelesine destek verdik. Gasp edilen İs-
tanbul seçimlerinden sonra yine eski birlik başkanlarımız-
la birlikte tüm TMMOB bileşenleri oradaydı ve demokra-
siye, sandık egemenliğine, halk egemenliğine sahip çıktı. 

Diyarbakır’da seçilenlerin yerine kayyumlar atanması 
üzerine TMMOB başkanları Diyarbakır’daydı, halk ira-
desini Diyarbakır’da haykırdık. Odalarımızın düzenledi-
ği yüzlerce sempozyumun, hazırlanan yüzlerce raporun 
yanı sıra TMMOB olarak da ortak alanlarda raporlar ha-
zırladık, kamuoyuyla paylaştık. 

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın, ücretli çalışan işsiz 
meslektaşlarımızın OHAL KHK’ları ile ihraç edilen mes-
lektaşlarımızın, emekli meslektaşlarımızın, iş güvenliği 
alanında çalışan meslektaşlarımızın, bilirkişilik alanından 
çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını tartışmaya açtığı-
mız çalıştaylar gerçekleştirdik. Yine 45. Dönemde alınan 
kararlar uyarınca kadın sempozyumu ve kadın kurultayını 
gerçekleştirdik. 

Dünya gıda gününde dünya gıda sempozyumu yaptık. 
Coğrafi bilgiler sistemi kongresi, kamucu politikalar sem-
pozyumu, yapı denetimi sempozyumu ve odamızın sek-
retaryasında da sanayi kongresini düzenledik. 

Bu etkinlikler yoluyla hem TMMOB’nin tüm birikimlerini 
üyelerimizle paylaşırken hem de kamuoyuna kendimizi 
tanıtma, meslek alanına ilişkin sorunlara dikkat çekme 
görevimizi yerine getirdik. Birçok dava açtık ülkemizin 
madenlerini, ülkemizin tarım alanlarını, ülkemizin kıyıla-
rını, kentlerimizi, çocuklarımızın geleceğini korumak için. 
Çok önemli davalar kazandık. Teknik düzenlemelere, 
yönetmeliklere müdahale ettik, etmeye de devam edeceğiz.

TMMOB sadece ülkemizin değil, dünyanın en güçlü, en 
etkin meslek örgütüdür. Bizlerin temel şiarı mesleki so-
runlarımızın, mesleğimizden kaynaklı sorunların ülkemiz-
de yaşanan sorunlarla iç içe olduğudur. Bu ülke halkının 
sorunları çözülmezse, bu ülkede uygulanan politikalar, 
ülke halkının çıkarları lehine uygulanmazsa ne mesleği-
miz gelişir, ne de bu ülkede mühendislerin, mimarların, 
şehir plancılarının sorunları çözülür. Ben konuşmama bu-
rada son verirken Odamızın ve TMMOB’nin toplumcu, 
yurtsever, antiemperyalist, bilimden yana, halktan yana, 
emekten yana mücadelesine destek veren hepinizi ye-
niden selamlıyorum.  Bugünkü toplantımızın bu uğurda 
tüm Türkiye’de verilen mücadeleye ışık olması dileğiyle, 
hepinize saygılar sunuyorum.”

MMO 47. Dönem Danışma Kurulu 5. Toplantısı’nda 
Emin Koramaz’ın konuşmasının ardından, Oda Sekre-
teri Elif Öztürk, Oda çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı.

Daha sonra; Oda Onur Kurulu Üyesi Nergiz Bilgin, Oda 
Denetleme Kurulu Üyesi Fikret Çaral, Geçmiş Dönem 
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, Oda Enerji Çalışma 
Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz,  TMMOB Denetleme 
Kurulu Üyesi İlter Çelik, TMMOB Yönetim Kurulu Üye-
miz Tevfik Peker, TMMOB Yönetim Kurulu Y. Üyesi 
Hüseyin Atıcı, İstanbul Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu, 
Zonguldak Şube Başkanı Birhan Şahin, Bursa Şube Baş-
kanı Fikri Düşünceli, Adana Yönetim Kurulu Ümit Galip 
Uncu, Eskişehir Şube Başkanı Atilla Tomsuk, Trabzon 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Denizci, Diyarbakır 
Şube Başkanı Mehmet Emin Temur, İzmir Şube Başkanı 
Yüksel Yaşartekin, Kocaeli Şube Başkanı Murat Külekçi, 
Mersin Şube Başkanı İbrahim Yücesoy, Gaziantep Şube 
Başkanı Aykut Kocalar, Antalya Şube Başkanı İbrahim At-
maca, Denizli Şube Başkanı Harun Kemal Öztürk, Anka-
ra Şube Başkanı Yılmaz Yıldırım ve Edirne Şube Başkanı 
Aziz Hakan Altun söz alarak görüşlerini ifade ettiler. 

“Dosyalarımızın yaklaşık yüzde 80’i yapı 
denetimiyle ilgili”

Elif Öztürk’ün sunumunun ardından söz alan Oda Onur 
Kurulu Üyesi Nergiz Bilgin özetle şunları söyledi: “Ni-
san 2018’den bu yana onur kurulu 2017’ye ait 36, 2018’e 
ait 222, 2019’a ait 218 ve 2020 yılına ait 5 dosya görüş-
tü. Toplam 481 adet. Kapatılan dosyalarımız da ise 2017 
tamamen kapatıldı. 2018’e ait dosyalardan 219’u kapa-
tıldı, üçü çalışılıyor. 2019’a ait 212 kapatıldı 6’sı çalışılı-
yor. 2020’deki dosyalar da çalışılmakta. Dosyalarımızın 
yaklaşık yüzde 80’i yapı denetimiyle ilgili, yüzde 20 civarı 
mesleki denetim ve çok az diyebileceğimiz yüzde 1’lik 
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bir kısmı da, diğer disiplin konularıyla ilgili dosyalarımız 
olmaktadır. Sorularınız ve talepleriniz olur ise genel kurul 
öncesi bugünkü toplantıda alabilirsek, yapacağımız top-
lantıda arkadaşlarla görüşüp genel kurulda size daha iyi 
bilgi verebiliriz.”

“İyi bir denetleme geçiriyoruz”

Bilgin’in ardından konuşan Oda Denetleme Kurulu 
Üyesi Fikret Çaral ise özetle şunları söyledi: “Denet-
leme kurulu olarak 47. Dönemin son denetlemesine 
27 Şubatta Mersin Şube ile başladık. 31 Mart-1 Nisan 
tarihleri arasında genel merkez denetlemesi yaparak ta-
mamlayacağız. Bunun sonucunda 6. raporumuzu yazarak 
genel kurul öncesi Oda yönetim kurulumuza vereceğiz. 
Geçen hafta İzmir’e gitmiştim, bu hafta Kocaeli’ndeydim. 
İzmir ilgimi çekmişti onu söylemem lazım. 9. ay itibariyle 
eksi 454’lerdeydi, yılsonu itibariyle artı 500 küsürlerde-
ler. Bu demek ki artı 1 milyonları var. İzmir’de gördüğü-
müz bu şeyin bütün örgüte yansıması sekreterimizin söy-
lediği gibi aşağı yukarı gerçekleşiyor. Tabi sonuç itibariyle 
son denetlememizi yaptıktan sonra, esas olarak neyin ne 
olduğu ortaya çıkacak. 

Denetleme kurulu olarak söylemeden geçemeyeceğimiz 
bazı şeyler var. Bunların ilki aidat alacakları yani ödenti 
borçlarıdır. Bu merkezi olarak 60 milyon civarında. Bunu 
yönetmelik gereği almamız gerekiyor. Yoksa bu vebal 
yönetimler ve denetleme kurulunun üstündedir.  Denet-
leme kurulu belki bunları yazarak üstündeki yükü atıyor 
ama bütün yönetimler bunları bir şekilde almak zorunda. 
Bu önemli bir şey ve her seferinde bu gözüküyor. İyileş-
tirmelerle ilgili bizim raporlarda var. Son yapılan sekre-
ter-saymanlar kurulunda alınan kararlar var. Bu kararlar 
gelmeye başladı. Bunlar oldukça da bu değişiklikler veya 
arızaların bazıları süratle düzeliyor. İyi yönde gidiyor de-
netlemeler. Artık bütün denetlemeler çek listeler şeklin-
de yapıldığı için, hiçbir Şube birbirinden farklı şekilde de-
netlenmiyor. Denetçi arkadaşlar da buna dikkat ediyor. 
İyi bir denetleme geçiriyoruz.”

“İnsan, emek, hak, hukuk ve adalet kelimelerini 
söylemeliyiz”

Çaral’dan sonra söz alan Geçmiş Dönem TMMOB 
Başkanı Mehmet Soğancı ise özetle şunları söyledi: 
“Hemen her şubemizden odaya, örgütlülüğe sahip çıkan 
arkadaşlar bugün buradalar. Bu da şunu gösteriyor ki, 
Odanın gelecek dönemi iyi, neşeli, keyifli ve katılımcı yü-
rüyecek. İçinden geçtiğimiz son 25 yılın Türkiye’sine bak-
tığımızda hepimiz hep birlikte buralarda karar aldık, bu-
ralarda ürettik. Ülkenin okumuş çocukları olarak, insan, 
emek, hak, hukuk, adalet kelimelerini önümüze koyduk 
ve bu mesleğin yapılabilmesinin ancak bu ülkenin özgür, 
demokratik, laik, insan gibi yaşaması ile mümkün olabi-
leceğini söyledik. Yani bütün sorunlarımızın ülkemizin 
sorunlarından ayrı tutulamayacağını, ülkede yaşanan her 
türlü olayın doğrudan mesleği ve bizi ilgilendirdiğini ifade 
ettik. Danışma kurulunda çok sayıda yeni genç arkadaşı-
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mızın ve kadın arkadaşımızın olması çok önemli. Makina 
Mühendisleri Odası’nın fikriyatı, yaptıkları ve yapacakları, 
bu salondaki konuşmalarla şekilleniyor. Bizim yaptığımız 
her şey, yaşamın kendisinde olduğu gibi siyasetle ilişki-
lidir. İnsan, emek, hak, hukuk, adalet kelimelerini söy-
lemek gerekiyor. Bunalır biz mühendisler, kendi analitik 
düşüncemizle çözebilen insanlar olarak söylemeliyiz. 

475 teknik görevli 86 konuda sınavlı eğitim, laboratuvar-
lar, kamucu eğitim, kamucu denetim, yayınlar, dergiler, 
kitaplar, sempozyumlar, kongreler, basın açıklamaları 
ve gelişen teknolojinin Oda içyapısında sürdürülmesi. 
Geçmiş dönemin özet hikâyesi budur. Bunlar, salondaki 
arkadaşların ve yetki verdiğimiz arkadaşların yönlendir-
mesiyle ortaya çıktı. Onun için bu danışma kurulları çok 
önemli. Ben hepinizi ülkenin tek adam rejiminin olduğu 
bu döneminde, böylesi bir meslek odasında görev alma-
nın cesareti içerisinde olduğunuz için kutluyorum. Üyele-
rimizin yoksullaşmasının arttığı, ciddi bir işsizlik dalgasıyla 
karşılaşacağı bir dönem bekliyor hepimizi. Şube yöne-
timlerinin ve gelecek dönem için yetki vereceğimiz Oda 
yönetim kurulunun önündeki en önemli alanlar bunlar 
olacak. Bunlar bizim istesek de istemesek de bulaşacağı-
mız, çözüm önerileri getireceğimiz ve bir meslek örgütü 
olarak tavır alışımıza sebep olgular olacaktır.”

“Söz, yetki, karar çalışanlara demeye devam 
edeceğiz”

Soğancı’dan sonra söz alan Oda Enerji Çalışma Gru-
bu Başkanı Oğuz Türkyılmaz özetle şöyle konuştu: 
“Enerjiyle ilgili bir resim çizmeye çalışacağım. Ne yaşadık 
ve ne oluyor? Kamu elektrik dağıtım şirketleri özelleş-
tirildi. Kamu santrallerinin büyük bölümü özelleştirildi, 
kamunun kentsel gaz dağıtım şirketleri özelleştirildi ve 
kamu rafineleri özelleştirildi. Kayırma ekonomisi denen 
bir ekonomi, kollanan şirketler var, isimlerini söyleyemi-
yoruz. En fazla müsaadeye mazhar şirketleri sizler bili-
yorsunuz. Onlara ve onlar gibi olanlara 2017’de 32 mil-
yar lira, 2018’de 40 milyar lira enerji sektöründe kamu 
kaynaklarından aktarıldı. Bu şirketlerin yatırımları için 
milyarlarca liralara varan krediler var. Türkiye’de ilk defa 
bir doğalgaz santrali ve Gebze’deki yeni elektrik santrali 
iflas etti. Yabancı varlık fonları akbabalar gibi bekliyorlar. 
Batık kredileri devralacaklar ve şirketlere el konulması 
söz konusudur. Diğer bir sonuç yüksek enerji fiyatları ve 
enerji yoksulluğudur. Bu dönem yayınladığımız bütün ra-
porlarda bu soruna işaret etmeye çalıştık. 

Diyorlar ki enflasyon Türkiye’de 2018’de yüzde 20.35 
artmış 2019’da yüzde 11.84. Yalan söylüyorlar, bunun 
toplamı yüzde 32.80. Devlet kendi rakamını kendi ka-
bul etmiyor, vergi ve harçlar için artış oranı yüzde 52.67. 
Madem enflasyon yüzde 35, niye onun yüzde 50 fazlasını 
artırıyorsun? Demek ki kendi rakamına kendin güvenmi-
yorsun. Asgari ücretteki artış oranı yüzde 44,90, konut 
elektriği 58, doğalgaz 59 oranında artmış. İnsanlar elekt-
rik ve doğalgaz faturalarını ödeyemedikleri için elektrik-
leri, doğalgazları kesiliyor. Bir başarı hikâyesi yok. Tam 
tersine bir başarısızlık hikâyesi var. 

Geçen sene elektrik üretimi yüzde 6 artacak dediler ama 
artış yok. Yüzde 0,3 gerileme söz konusu. Dışa bağımlılık 
ise  2002’de yüzde 67,2 ile devraldılar, bugün yüzde 72’yi 
geçti. 18 yıldır izlenen ve başarısız olduğu, duvara tosla-
dığı ayan beyan ortada olan yanlış enerji politikaları var. 
Biz bunu yıllardır söyledik ve diyoruz ki artık yeter. Yeni 
bir paradigma, yeni bir yol haritası önerelim. Geçen sene 
enerji çalışma grubu olarak hazırladığımız enerji politika-
ları raporunda bir çağrıda bulunduk. Dedik ki kamusallık 
yeniden. Bunu her alanda tartışalım. TMMOB genel ku-
ruluna taşıdık ve genel kurul kararı haline getirdik. Ardın-
dan kamuculuk çalıştayı yaptık. 

Biz ne istiyoruz? Nelere son vereceğiz? Anlatmak du-
rumundayız. Öyle ürkek bir ifadeyle de değil, gür sesle, 
güvenle konuşacağız. Nelere son vereceğiz? Acele ka-
mulaştırma denilen soytarılığa son vereceğiz. İkili ticari 
sözleşmeleri meclis onayından geçirerek uluslararası söz-
leşme haline getiren uygulamalara son vereceğiz. Çev-
reyi kirleten tesislerin faaliyetlerine son vereceğiz. Ve-
rimli tarım arazilerine, ormanlara santral kurulmasına izin 
vermeyeceğiz. Hak aramanın önündeki idari yargılama 
usulündeki değişiklikleriyle ilgili engellere, yüksek bilirki-
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şilik ücreti uygulamalarına son vereceğiz. Bilgiye erişimin 
önündeki engellemelere son vereceğiz. Açık bilgi, açık 
kaynak her türlü bilgiye erişilmesini sağlayacağız. Soyut 
bir kamu yararı yerine, somut toplum çıkarları esasını 
getireceğiz. İlgili tüm toplumsal kesimlerin temsil edildiği 
ulusal enerji platformlarını, ulusal enerji strateji merkez-
lerini, planlamayı tekrar kuracağız. Şeffaf, açık, erişilebilir, 
hesap veren yeni bir kamu işleyişi inşa edecek ve “söz, 
yetki, karar çalışanlara” demeye devam edeceğiz.”

“Hep birlikte yan yana ve dik durmalıyız”

Türkyılmaz’ın ardından konuşan TMMOB Denetleme 
Kurulu Üyesi İlter Çelik ise özetle şunları söyledi: 
“Öncelikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayı-
sıyla, mücadelenin içinde bulunan tüm kadınları selamlı-
yorum. Tek adam rejiminin bizleri getirdiği yeri hepiniz 
biliyorsunuz. AKP’li cumhurbaşkanının oy kaybettiğinde 
ne kadar hırçınlaştığını, yurtiçindeki bütün kurumlarla, 
kuruluşlarla, muhaliflerle, bütün komşu ülkelerle nasıl 
kavga ettiğini ve hatta bazen kendi gölgesiyle de kavga 
ettiğini biliyoruz. Ülkenin geldiği durumda hepimizin bu 
yıkılan şeyleri tekrar eski haline getirmek ve daha ileriye 
götürmek için çaba göstermesi gerekiyor. 

Muhalefete de tek bir lafım var, daha dik, daha müca-
deleci, daha dirayetli olmaları gerektiğini düşünüyorum. 
Onlar da TMMOB’u örnek alsınlar. Hepimiz dik dur-
malıyız. Bizim yerellerdeki mücadelemiz çok önemlidir. 
Özellikle Tabipler Odası, Mali Müşavirler Odası gibi di-
ğer akademik odalar ve diğer toplum örgütleriyle birlikte 
mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. “Şehitler tepesi 
boş kalmasın diyenlere” karşı da savaş ortamının bitirile-
rek, barışın hemen şimdi getirilmesi gerektiği fikrini her 
yerde ve her zaman söylememiz gerekiyor. Bu savaşlar 
bitmeli. Artık sanayi kongrelerinde ifade ettiğimiz gibi, 

sanayileşerek, ülke imkânlarının tekrar ülke halkı ve tüm 
insanlar için kullanıldığı ortamlara dönmeliyiz. Son olarak 
da bizlerin TMMOB içindeki mücadelemizin, diğer oda-
lara örnek olması gerektiğini düşünüyorum.”

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya 
hiçbirimiz” 

Çelik’ten sonra söz alan TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Tevfik Peker de özetle şöyle konuştu: “Odamı-
zın meslek ve meslektaş sorunlarından yola çıkarak ülke 
gerçeklerini dile getiren bir anlayışı vardır. Oda üyeleri-
mizin tescil belgelerini belediyeler istememektedir. Me-
sela İstanbul Belediyesi Makina Mühendisleri Odasından, 
İnşaat Mühendisler Odasından, Elektrik Mühendisleri 
Odasından ve Mimarlar Odasından gelen hiçbir projeye 
bakmamaktadır, önemsememektedir ve Oda onayı iste-
memektedir. Depremini bekleyen bir ülkeden bahsedi-
yoruz ve kimin yaptığı belli olmayan projelerle binalar, 
AVM’ler ve kentler yapılıyor. Bu projelerin müellifleri 
belli olmadığı için, bu binalar depremde çöktüğü zaman 
insanların katilleri de bu projelere onay veren belediye-
lerimiz ve onu yönetenler olacak maalesef. Siyaset böyle 
bir şey işte, buradan kalkıp siyaset yapıyoruz. Yani diyo-
ruz ki arkadaş bu bina yıkılınca sen bu insanların katili ola-
caksın. İşte bu bir siyaset. 

Öbür yandan bir yerde sel felaketi oluyor. Bir bakıyoruz 
ortaçağ çadırları kuruluyor. Hani uzun seferlerde, fetih-
lerde, işgallerde kurulan çadırlardan. Artık dünya bunları 
çoktan aştı. İki odalı ve yaşam kalitesini yükselten kon-
teynırlara döndü ve bu konteynırların hangi afet alanına 
konulacağı da dünyada belli. Bunlar yapılmıyor, söyleyin-
ce de biz siyaset yapıyoruz oluyor.

Şimdi korona denilen bir virüs olayı var. Bu hepimizi il-
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gilendiren, insan sağlığını tehdit eden bir olay ve tam da 
bizim konumuz. Hastanelerdeki izolasyon odaları, ka-
rantina odaları, hasta odaları, bunların durumlarını ancak 
makina mühendisleri ve bunların üyeleri adlandırabilirler. 
Şehir hastanelerine gelen korona virüslü bir insan bütün 
hastaneye bu virüsü bulaştırıyor. Devlet hastanesine ge-
lince izolasyon odası yok ki. O halde ne yapılmalı? Mesela 
Odamız önümüzdeki hafta, “Mesleğimizi ilgilendiren ko-
nular nelerdir? Neler yapılması lazım?” konularını açıkla-
yan bir basın açıklaması yapacak. Bu da bir siyaset ve sol 
siyasettir. Çünkü sağ siyaset bireysel çıkarları ve zümre 
çıkarlarını öne alır. Sol siyaset ise emekten ve halktan 
yana, halkın çıkarlarını öne koyan bir siyasettir. Burada 
olmayan bir arkadaşımız varsa “sen yoksan bir eksiğiz” 
diyoruz. Eğer hep beraber yaşam kalitemizi artıracaksak 
o zaman da “kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya 
hiçbirimiz”  diyoruz.

“Türkiye akıl ve bilimle yönetilmiyor”

Peker’den sonra konuşan TMMOB Yönetim Kurulu 
Y. Üyesi Hüseyin Atıcı özetle şunları söyledi: “Bu örgüt 
aynı zamanda bir emek örgütüdür. Çünkü üyelerimizin 
çok büyük bir kısmı kamu ya da özel sektörde çalışan, 
yaşamak için emeğinden başka satacağı bir şeyi olmayan 
üyelerden oluşuyor. Odamız aynı zamanda Türkiye’nin 
her yerinde emek mücadelesinin bir parçasıdır ve bir 
kamu kuruluşu sayılabilir. Üzerinde siyasi baskı olmayan 
kamucu bakış açısıyla çalışan, kamusal denetimi ön planda 
tutan bir örgüt. Yani bizler meslek, emek ve demokrasi 
mücadelesini, kamucu anlayışla yürüten bir bakış açısıyla 
hareket etmeliyiz. Ancak böyle yaparsak dosta düşmana 
da meslek örgütlerinin mücadele alanlarının nasıl yöneti-
leceğine ilişkin çok güzel örnek oluruz. 

Türkiye akıl ve bilimle yönetilmiyor. Aynı şey dış politi-
kada da geçerlidir. İdlib’de yaşananları ve şehitler tepesi 
söylemlerini görüyoruz. Böyle bir dış politika olabilir mi? 
Kendi gücünün gerçek değerini bilmeyen, karşısındaki 
güçlerin pozisyonlarını bilmeyen, akla ve bilime uygun 
bir şekilde hareket edip politika üretemeyen bir iktidar 
var. Dış politikada yaptığı hatanın aynısını, iç politikada 
da sürdüren bir iktidar var. Halkımız, her konuda uzman 
olmayabilir. Ama meslek odası olmanın en önemli özel-
liklerinden birisi, bizim uzman olduğumuz konular var. 
Öyleyse uzman olduğumuz alanlarda ısrarla ve inançlı bir 
şekilde doğruları söyleyerek halkı ve yöneticileri bilgilen-
dirmemiz gerekiyor. Sempozyumlar, kongreler ve miting 
alanlarında sokakta mücadele ederek, bu görevimizi ye-
rine getirmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye akıl, bilim ve 
mantığa uygun bir şekilde yönetilmezse, çok hızlı bir şe-
kilde çöküşün eşiğine doğru gidecek. Bunu hep beraber 
görüyoruz.”

“Dijital dönüşüm üyelerimizle örgütlenme ve 
mesleki ilişki kurmak için alan açıyor”

Atıcı’nın ardından konuşan İstanbul Şube Başkanı 
İbrahim Tataroğlu özetle şunları söyledi: “Odamızın 
genel kurul sürecinde önüne düşen en önemli görev, 
ülkemizin ve mesleğimizin önünü açacak kararlara imza 
atmaktır. Genel kurullar odamızın mesleki ve ülke poli-
tikalarına dair çok önemli kararlarının tartışıldığı ve kara-
ra bağlandığı önemli günlerdir. TMMOB’nin en önemli 
gücü olan odamızın faaliyetlerini geliştirmek, Şubelerde 
görev almış arkadaşlarımızın en önemli görevidir. Dün-
yamız ve mesleğimiz dönüşüyor, bu dönüşümden en çok 
meslektaşlarımız ve insanlar etkileniyor. Bu değişim ve 
dönüşüm dalgasında Odamız, kendisinden başlayarak 
ülkeyi ve dünyayı dönüştürme yolunda önemli bir pozis-
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yon edinmek zorundadır. Zaman, mekân ve ideoloji kav-
ramlarının bu bütünlükle ele alınması Şubemiz tarafından 
kendisine adadığı ve atfettiği en önemli görevdir. 

Şube olarak son 4 yıldır ana odağımızda; zamanı yakala-
mak, zamanın önüne geçmek ve zamanı bir araç olarak 
toplumla ve üyelerimizle buluşturmanın bir aracı olarak 
ele almak vardı. Bu da belli dönüşümleri ve değişimleri 
beraberinde getirdi. SMM üyelerimizin bütün faaliyet-
lerinin Odamızın yürüttüğü çalışma ile dijitale dönmesi, 
bize artık yeni olanaklar ve imkânlar sağlıyor. SMM üye-
lerimiz ile yürüttüğümüz bu bürokratik ilişkiyi ortadan 
kaldırmak, hepimize üyelerimizle örgütlenme ve mesleki 
ilişki kurmak için önemli alanlar oluşturuyor. Sekiz adet 
ilçe temsilciliğimiz var. Oradaki bütün faaliyetler SMM 
faaliyeti ile sıkışıyordu. Biz oralarda da bu alandan doğan 
boşluğu kolektif mekânlar inşa edip, temsilciliklerimizi 
eğitim merkezine dönüştürerek ilerledik. Bu dönüşümün 
sonunda üyelerimizin ortak çalışma ofisleri haline gelen 
Şişli Temsilciliğimizde adına Makina Fabrika dediğimiz bir 
alanımız var. Bunu çoğaltmak ve geliştirmek en önemli 
hedeflerimizden birisi olacak. 

Eduardo Galeano geleceğin geleneklerinde yarını şöyle 
tarifliyor: “Dün ve bugünün bir araya geldikleri tek bir 
yer var. O da yarın” Yarınları birlikte üretmek, birlikte 
yönetmek, dün ve bu günü bir araya getirerek oluştur-
mak hepimizin elinde. Bu mücadelenin ülkemiz, mesleği-
miz ve hayatımız için ne kadar kritik olduğunun farkında-
yız. Yarın Taksim’de feminist gece yürüyüşü olacak. Vali 
bu geceyi yasaklamış ben orada binlerce kadının Taksim’i 
özgürlüğe boyayacağına inanıyor ve kadınların yaşam 
mücadelesinin hepimiz tarafından selamlanarak destek-
lenmesi gerektiğini düşünüyorum.” 

“İnsanlar için bir tane vatan var, o da 
yeryüzüdür”

Tataroğlu’ndan sonra söz alan Zonguldak Şube Başka-
nı Birhan Şahin ise özetle şöyle konuştu: “Uğursuz bir 
hava çökmüş üstüne memleketimin; Uğursuz ve karan-
lık. Çocuklar gülmemiş artık, sessiz sessiz ağlamış ana-
lar.” Atilla İlhan’ın bu dizesi ne kadar güzel anlatıyor son 
bir haftada yaşadıklarımızı. Anneler yürekleri ağızlarında 
bekliyorlar. Böyle bir ortamda yaşıyoruz. Bu çılgınlığa 
getirildi ülke. Bu tesadüf de değil, emperyalizm çağı sa-
vaşlar üretiyor ve üretecek. Sömürge pazarlarını elinde 
tutması, hammadde kaynaklarını güvence altına alması 

gerekiyor. Bunun için de savaş gerekiyor. Fas’tan başla-
yıp Tunus’a kadar Altın Boynuz denilen enerji kaynakları-
nın olduğu yerlerin ana hedefi bu, “böl, parçala ve yönet” 
politikası. Arap Baharı denildi ama bölge halkları için kara 
kışa dönüştü. En son Suriye’ye geldi ve kapımıza dayandı.  
İnsanlar için bir tane vatan var, o da yeryüzüdür. Barışı 
savunmak zorundayız. Sevindirici olan şu ki; bu coğraf-
yada bütün yasaklamalara, kara propagandalara rağmen, 
insanların çoğu savaşa karşı.

Şube olarak biz de temel ilkeler koyuyoruz önümüze. 
Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülke ve toplum so-
runlarından ayrılmayacağını biliyoruz. Bağımsız, üreten, 
kalkınan, sanayileşen ama adil bir şekilde paylaşılan ülke 
için politikaların yaşama geçmesi gerektiğini savunuyo-
ruz. Karar alırken “tartışmada özgürlük ama eylemde 
birlik” diye özetlenecek bir tarzda çalışma programımızı 
hazırladık. Aklımda kalan iki önemli konu var. İlki hepimi-
zin ortak derdi olan bütçemiz. Ama sevindirici olan, oda 
sekreterimizin sunumunda da gördük ki, iyileşme var. 
Bunu da birlik ruhu içerisinde aşacağımıza inanıyoruz. 
İkinci olarak, biz öğrenci üye örgütlenmesine çok önem 
veriyoruz ve geliştirmeye çalışıyoruz. Sözlerimi Adnan 
Yücel’in dizeleriyle bitirmek istiyorum: Saraylar saltanat-
lar çöker, kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşelerde 
açılır üstümüzde, leylaklarda güler. Bugünlerden geriye, 
bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler...” 

“Yerli otomobilin Gemlik’te üretileceği 
söyleniyor” 

Şahin’in ardından konuşan Bursa Şube Başkanı Fikri 
Düşünceli de özetle şunları söyledi: “Tek adam rejimi-
nin nelere mal olabileceğini ve Türkiye’nin başına nasıl 
çoraplar örebileceğini “Evet-Hayır” kampanyalarında 
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görmüştük. Süreç öngördüğümüz şekilde emperyalizme 
endekslenmiş dış politika ve bunun ürettiği savaşlarla ge-
lişiyor. Aslında çok büyük bir savaş olmasa bile, bu yan-
daşları konsolide etmek ve muhalefetin sesini bastırmak 
için kullanılıyor. Bu ara muhalefete yüklenmesinin sebebi 
de önümüzdeki günlerde seçim olasılığındandır. Çünkü 
yönetemez duruma geldiler. 

Bursa’da hava kirliliğinden, sanayileşmeye, çevre sorun-
larından ulaşıma kadar pek çok sorunla baş başayız. Bu 
sorunlarla ilgili raporları kamuoyuyla paylaştık, resmi ku-
rumlara çözüm önerilerini ilettik. Önümüzdeki dönemde 
de raporlarımızı güncelleyip çözüm önerilerinde ısrarcı 
olmaya devam edeceğiz. Yerli otomobilin Gemlik’te 
üretileceği bilgisi verildi. Bununla ilgili de imar planlama 
değişiklikleri büyükşehir meclisinden geçmiş. Aslında bir 
kişinin kararnamesiyle seçilen yerin doğruluğu yanlışlığıy-
la ilgili İKK olarak bir çalışma yürütüyoruz. Yer seçilmiş 
olmasına rağmen, bu konuda çekincelerimizi dile getire-
ceğimiz bir rapor hazırlıyoruz. 

Ayda bir deneyimli ve mesleğinde başarılı olmuş üyeleri-
mizi genç meslektaşlarımızla, öğrenci üyelerimizle buluş-
turuyoruz. Geçtiğimiz dönem başarılı gitti. Bir de önemli 
gördüğümüz her kentte olduğu gibi ekonomik krizin vur-
duğu işsiz üyelerimiz konusu var. Yeni mezun üyelerimiz 
işsiz ve bunlar çoğalacak. Bu dönemlerini faydalı geçir-
mek adına yeni mezun ve işsiz meslektaşlarımıza verdiği-
miz ücretsiz eğitimleri tekrarlıyoruz. Kent yöneticilerine 
akademik bir kurulun oluşturulmasını önerdik. Her pro-
jede değil ama önemli projelerde bu kurulun görüşünün 
alınması, akademik meslek odalarının, TMMOB’nin ön-
cülüğünde bir kurulun oluşturulmasında ısrarcıyız. Bazı 
projelerde alınmıyor değil ama ne kadar dikkate alındığını 
biliyoruz. Bunda ısrar etmeye devam edeceğiz.”

“Sömürüye karşı emek, savaşa karşı barış, 
diktatörlüğe karşı demokrasi”

Düşünceli’den sonra konuşan Adana Şube Başkanı 
Ümit Galip Uncu özetle şunları söyledi: “Yeni dönemin 
en önemli görevi, en önemli gücü üyeleri olan odamızın, 
üyeleriyle olan ilişkilerini geliştirecek projeler oluştur-
maktır. Hâlihazırda Şubelerin pasif metotlar kullandığı 
ancak diğer yandan üye profilinin yarısının 2004 ve son-
rası mezun üyelerden olduğu, daha proaktif yaklaşımlara 
ihtiyaç olduğunu dikkate almalıyız. Aynı kaygıları duyan, 
ancak farklı fikir ve yöntemlere sahip insanlara ulaşarak 
bir senfoniye ulaşmak esas olmalıdır.

Makina mühendislerinin gerek ekonomik ve özlük so-
runları, gerekse mesleki sorunları, ülke ve dünya sorun-
larının ayrılmaz parçasıdır. Dolayısıyla çözümler de genel 
çözümlerin, ülke siyasetinin bir parçasıdır. Kapitalizmin 
kar hırsının insanlığı karşı karşıya bıraktığı sorunları nasıl 
aşacağımız, bu dönem daha fazla tartışacağımız, birlikte 
karar alacağımız konulardandır. Şehir, ülke, dünya, çevre, 
fabrika, üretim ve hizmet alanı düzeyinde tüm sorunlara 
bu perspektifle birlikte bakacağız. Makine mühendisleri 
emperyalizme karşı mücadele yürüten diğer örgütlerin 
oluşturacağı her platformda onlarla birlikte olmaya de-
vam edecek ve çözümün bir parçası olacaktır. Daha az laf 
söyleyip daha çok eylem koyacaktır. Şubede oluşturduğu 
her çözümü de, merkeziyetçi demokratik yapının meka-
nizmalarını kullanarak tüm örgütlülüğe yayacaktır. 

Devlet yöneticilerinin, iktidar ve muhalefetin son üç ayda 
ülkede yaşananlarla ilgili söylediklerine lütfen bakınız. Ya-
rısı vatan-millet-bayrak-ezan hamaseti, diğer yarısı baş 
sağlığı ve taziye söylemlerinden oluşuyor. Ülkemizin yıl-
lardır biriktirdiği sorunlar artık ardı ardına patlamaktadır. 
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2020 yılı felaketler yılı değil, ocağın, şubatın, martın da 
bahtı aynı, üzerimizde kara bulutlar gezmiyor. Tüm fe-
laketler bizi bulmuyor. Sadece kötü yönetilmeye devam 
ediyoruz. İnsanlığa, kardeşliğe ve bilime karşı koyuyoruz. 
Yaşama ve doğaya değil emperyalizme odaklanmanın acı 
sonuçlarını yaşıyoruz. Odamızın dili barıştır, bundan da 
ödün vermeyecektir. Sömürüye karşı emek, savaşa karşı 
barış, diktatörlüğe karşı demokrasi diyoruz.” 

“SMM’ci sayısında çok ciddi azalma var” 

Uncu’dan sonra konuşan Eskişehir Şube Başkanı Atil-
la Tomsuk özetle şunları söyledi: “Önce 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Gününü kutlamak istiyorum. Bu ülkenin 
kötü günlerinde emekçi kadın arkadaşlarımızla birlikte, 
ülkemizi daha güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. İyi 
ki varlar, iyi ki beraberiz. Ülkenin yönetimi gittikçe tek 
adam düzeyine düştü. Bu faşist yönetimlere karşı bizim 
ayakta beraber, dimdik durmamız çok önemli. Özellikle 
TMMOB gibi örgütlere baskının artacak. Hep beraber 
danışarak bu zor günleri atlatacağız. İnşallah bilime ina-
nan, laik, demokratik, insanların birbirini sevdiği, savaş-
madığı ve barış içinde bir arada yaşayabileceği bir ülke 
oluruz. İnşallah bu dönem bunu görürüz ve bu kötü yö-
netimlerden kurtuluruz.

Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik krizden geçiyor. İşsizlik 
çok yüksek seviyelere çıktı. Yüzde 25 olan işsizlik, mes-
lektaşlarımız arasında yüzde 45’leri buluyor. Yeni mezun 
arkadaşlarımızın iş bulma olanakları çok zayıfladı. Üstelik 
gereğinden fazla ve kalitesiz mühendis yetiştirilmektedir. 
Bu ülkenin ihtiyacı olan mühendis sayısından daha fazlası 
maalesef şu anda ülkemizde yetiştirilmektedir. Siyasiler 
okullara yalnızca eğitim görülen yerler olarak baktıkları 
için, bilimsel niteliklerinden yoksun kılıyorlar ve ülke ger-
çek mühendislik eğitiminden uzaklaşmış durumdadır. Bu 

genç ve üniversiteye giden arkadaşlarımızın hiçbir suçu 
yok. Ama buralardan kalitesiz eğitimle çıkıyorlar. Eği-
timlerini tam tamamlamadıkları için iş bulmakta sıkıntı 
çekiyorlar. Ciddi anlamda psikolojisi bozuk, kendine ve 
geleceğine güvenmeyen, yurt dışına çıkmak için uğraşan 
meslektaşlarımız haline geliyorlar. Bunu bu dönemin 
önemli problemi olarak görüyorum ve üzerinde ciddi ça-
lışmamız gerektiği kanısındayım.

 SMM’ci arkadaşlarımızın sayısında çok ciddi azalma var. 
Maalesef SMM’ci arkadaşlarla Odamızın arasını açmak 
için çıkarılmış yasalar amacına ulaşmıştır. Kendi şubele-
rimizde bile bazen aynı kanunlara, aynı kurallara uyamı-
yoruz. Hatta Mimarlar Odası, Makina Mühendisleri Oda-
sı, İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri 
Odası olarak oturup SMM’ci arkadaşların problemlerini 
çözmekten uzağız. Bu konuda dört oda el ele vererek 
bu sorunu çözmeliyiz. Yoksa SMM’ci arkadaşların sayısı 
ciddi anlamda azalacak ve maalesef meslektaşlarımız bu 
iş alanından uzaklaşmaya devam edecekler.”

“Temsilciliklerimizin aktif olmaları ve 
kendilerine yetebilmelerini hedefliyoruz”

Tomsuk’un ardından konuşan Trabzon Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Dilek Denizci ise özetle şunları söyledi: 
“Şube başkanımız Fulya Bankoğlu randevuları daha ön-
ceden alınmış olan Erzurum’daki resmi kurum ziyaretleri 
sebebiyle burada bulunamıyor. Size sevgi ve selamlarını 
gönderdi. Ben de aramıza yeni katılan ve devam eden 
tüm yönetici arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Biz de 
sizler gibi yeni bir seçim dönemi geçirdik. Seçime tek lis-
te girdik. Ama tek liste girene kadar çok çaba sarf ettik 
ve sıkıntılar çektik. Bizim yönetim kurulumuz yeni katılan 
arkadaşlarla birlikte daha genç ve dinamik bir ekip oldu. 
Şubemize daha aktif, çağdaş, demokratik ve yepyeni bir 
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yönetim anlayışı gelmiştir. Yeni dönemimizde Şube de 
olduğu gibi Temsilciliklerimizde de aktif ve tanınan bir 
Oda anlayışıyla çalışacağız. Özellikle Şubeye uzak olan 
Temsilciliklerimizin aktif olması ve mali olarak kendile-
rine yetmesi en büyük hedeflerimiz arasındadır. Bütün 
kadın meslektaşlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 
kutluyorum.”

“Mühendislik hizmetlerinin 
toplumsallaştırılması için çok çaba sarf 
etmeliyiz”

Denizci’nin ardından konuşan Diyarbakır Şube Baş-
kanı Mehmet Emin Temur ise özetle şunları söyledi: 
“Türkiye’de yaşadığımız demokrasi bir tiyatrodan ibaret-
tir. Biliyorsunuz 94 belediyeye kayyumlar atanarak bele-
diye eş başkanlarımız tutuklandı ve görevlerinden uzak-
laştırıldı. Bu noktada özellikle birlik başkanım, TMMOB 
yönetimi ve Oda Başkanımın Diyarbakır Meydanına gele-
rek gerçek demokrasinin ne olduğunu orada ifade etme-
leri bizler açısından, bölge açısından önemliydi. TMMOB 
çatısı altında görev yürüten, faaliyette bulunan arkadaşlar 
Türkiye için birer şanstır diye düşünüyorum. Buradan 
çıkan düşünceler ve birlik beraberlik mesajlarının tüm 
Türkiye’de ve tüm Şubelerimizde yaygınlaştırılarak ifade 
edilmesi gerekiyor.

Biraz önce teknolojinin gelişmesinden ve bizim bunları 
çok takip edemediğimizden bahsedildi. Bu noktada ben 
bir öneri de bulunmak istiyorum. Bilimsel çalışmalar eğer 
toplumsallıkla ilişkilendirilemezse, emperyalist güçlere 
hizmet etme durumuna düşeriz. O noktada da bilimin, 
özellikle mühendislik hizmetlerinin daha çok toplumsal-
laşmasına dönük çabalarımız olmalıdır. Şu gerçekliği de 
görmekte fayda var. Bizler TMMOB çatısı altında çalış-

malar yürütüyoruz. Çok ciddi emekler veriyoruz ama 
yetmiyor. Türkiye’nin adım adım karanlığa götürüldüğü 
son 20 yılda, neler yapılması gerektiği sıklıkla ifade edil-
di ama maalesef yetmiyor. O yüzden daha çok çalışmak, 
daha çok insana ulaşmak ve anlatmak gerekiyor. 

Türkiye’nin Suriye’ye asker göndermesi, tezkereyle bu-
nun TBMM’de onaylanması ve bu faşist iktidarların hiç 
kimseye hayat hakkı tanımamasının yanında, sosyal de-
mokrat olduğunu iddia eden partilerde bile ciddi tepki ol-
muyor. En son 33 askerimizin Suriye’de şehit edilmesiyle 
bir kez daha acı sonucu yaşadık. Bu iktidar kendi yan-
daşını besleyen ve dünya emperyalizmine hizmet eden 
nitelikler taşıyor. Biraz önce sunumda görüldüğü üzere, 
biz coğrafik olarak çok büyük bir alana hizmet götürüyo-
ruz. Bu yüzden örgütlenme noktasında sıkıntılarımız söz 
konusu oluyor ve ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz.”

“Meslektaşlarımız krizden en fazla etkilenen 
kesimlerdendir”

Temur’un ardından söz alan İzmir Şube Başkanı Yük-
sel Yaşartekin özetle şöyle konuştu: “Toplumdaki yor-
gunluk, yılgınlık, siniklik ve belki de tüm bunların kaynağı 
sayılabilecek güvencesizlik had safhadadır. Yığınlar krizin 
ağır faturası altında yaşam mücadelesi veriyor. Kriz sade-
ce bizim ülkemize özgü de değil,  dünyada kapitalizmin 
krizi söz konusudur. Pazarın yeniden paylaşımı bölgesel, 
küçük küçük savaşlarla çözülemezse, yeni bir dünya sa-
vaşına doğru gidişin belirtileri gözükmeye başladı. İktidar 
krizin faturasını emekçilere yıkmaya çalışıyor. Meslektaş-
larımız krizden en fazla etkilenen kesimlerden ve işsizlik 
mühendisler arasında çok yaygınlaşmıştır. Ücretli çalışan 
meslektaşlarımıza güvencesiz çalışma ortamlarında dü-
şük ücretler, uzun çalışma saatleri dayatılmaktadır. Ser-
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best çalışan arkadaşlarımızın tamamı yatırımların durma-
sı, kriz koşullarında projelerin iptali gibi sorunlarla karşı 
karşıyadır. Çıkış yolumuzun ne olacağı konusunda kafa 
yormamız gerekecek. 

Sermayenin taleplerine karşı ekonomik alandaki müca-
delelerimiz doğrultusunda bir şeyler yaratmalıyız. Şu 
anda Fransa’daki grevde 35 saatlik haftalık çalışma süre-
si gündemde, bunları dillendirebiliriz. Haftalık 60 saate 
yakın çalışıyoruz. “İşsizlik maaşı yaşanabilir bir miktar 
olmalı ve işsiz olunan sürenin tamamında verilmelidir” 
talebi dile getirilebilir. İşsizlik zamanında katkı sağlayacak 
bir fondur, ancak bu fon sermaye tarafından yağma edi-
liyor. Yine “5510 sayılı sosyal güvenlik yasası tamamen 
geri çekilmelidir” talebini yükseltmeliyiz. Özellikle işsiz 
olduğumuz zamanda sosyal güvenlik primini cebimizden 
ödeyeceğimiz günler gelecek. Sosyal yaşamın temel araç-
ları olan elektrik, doğalgaz ve internete devletin istediği 
zaman zam yapmasının önüne geçmeliyiz. Meslektaşları-
mızın hayatına dokunacak ekonomik talepler geliştirdiği-
mizde, çok büyük oranda Şubelerimize çekme şansımız 
artacaktır. Emperyalist yağmaya, talana ve haksız savaş-
lara her zaman karşı olduk. Haklı bir savaşta cephenin en 
önünde olacağımız kesindir. Ancak sermayenin çıkarları 
için dünyanın yoksullarının birbirini öldürmemesi gere-
kir.”

“Dünyada üretilenlerin paylaşımında büyük 
adaletsizlikler yaşanıyor”

Yaşartekin’in ardından konuşan Kocaeli Şube Başkanı 
Murat Kürekçi özetle şunları söyledi: “Dünya nüfusu-
nun 7,5 milyar ve 26 adet zengin servet sahibi, dünya nü-
fusunun yarısının servetine sahiptir. 2018 yılında bu kriz 
dünyada yaşanırken, zenginler servetlerine 9 milyar do-
lar daha kattı. Dünyada üretilenlerin paylaşımı konusun-
da büyük adaletsizlikler yaşanıyorken Türkiye’de durum 
bundan farklı değildir. Çelişkiler ülkemizde dünyaya pa-
ralel olarak derinleşmektedir. Baktığımızda 7,5 milyona 
yakın yükseköğrenim mezununun yaklaşık 1 milyon 162 
bini mühendis, mimar ve şehir plancısı. Yine aynı şekilde 
2018 yılında 951 bin işsiz yükseköğrenim mezunu insanın 
130 bini yine mühendis, mimar ve şehir plancısı. Yani biz 
gerek Türkiye’deki gerek dünyadaki ekonomik durum-
dan aslında nasibini en yüksek alan meslek gruplarından 
bir tanesiyiz. Şimdi süreç böyleyken Odalarımızın önü-
müzdeki döneme yönelik örgütsel bütünlük ve gücünü 
artırabileceği ana zemin, ücretli çalışan ve işsiz mühen-

dislerimize yönelik aktivitelerden geçmek zorundadır. 
Önümüzdeki dönem mücadele hattını, Şubelerimiz hatta 
TMMOB bu zemin üzerinde var etmelidir. 

Eylem ve etkinliklere katılımın Şube düzeyinde ve baş-
ka düzlemlerde de azaldığını görüyoruz. İşyeri temsilci-
liği mekanizmamızın yeniden etkin hale getirilmesi, üye 
hareketliliğinin yeterince izlenmemesi gibi durumlardan 
bahsetmek gerekiyor. Kadın mühendislerle ilgili çok te-
mel bir sorun yaşıyoruz. Kadın mühendis komisyonu kur-
makta ve yönetimlere kadın mühendis bulabilme konu-
sunda zorluk yaşıyoruz. Bu alan yine aynı şekilde önemli 
ama sevinçle şunu söyleyebilirim. Gelecekle bağı kuracak 
öğrenci üye arkadaşlarımıza yönelik neredeyse bütün şu-
belerimiz bunu önemsiyor ve bu alanla ilgili çok değerli 
çalışmalar da yürütüyor. Şube olarak enerji uygulamaları 
merkezinin yanı sıra son dönemde bakımla ilgili de uygu-
lamalı eğitim merkezimiz var. Deprem bekliyoruz, dep-
rem bölgesiyiz. Birçok kurumun koordinasyon merkezi 
var ve deprem anında neler yapacağına dair hedefleri 
var. Bizlerin deprem anında hangi aksiyonları alacağına 
dair yazılı bir şey var mı? Bu konunun da belki genel ku-
rulumuzda önerge olarak gelip bir karar altına alınması 
ve bununla ilgili planlarımızın hazır olması, çabalarımızın 
görünür hale gelmesi açısından önemlidir.” 

“Birleştirici bir güç olmak istiyoruz”

Külekçi’den sonra konuşan Mersin Şube Başkanı İb-
rahim Yücesoy özetle şunları söyledi: “Siyasi iktidar 
çok yanlış bir iç ve dış politika uyguladı ve bunu en çok 
hisseden kentlerden biri de Mersin oldu. Ülkemiz ateş 
çemberinde ve bu çembere en yakın kentlerden birisi-
yiz. Mersin inanılmaz göç aldı ve meslektaşlarımızın ça-
lıştığı yerlerde ciddi bir rekabet ortamı yaratıldı. Bizde 
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önce “yurtta barış dünyada barış” diyerek yolarak çıktık 
Mersin Şubede küskünlük kalmayacak diyoruz. Aidiyet 
duygusunu sağlayarak birleştirici bir güç olmak istiyoruz. 
Mesela nükleer santral konusu var. Bir mühendisin enerji 
üretimine karşı çıkması mümkün değildir, tam bağımsız-
lığımız için kendi enerjimizi kendimizin üretmesi gereki-
yor. Ancak hatalı uygulamalar ve sözleşmeler söz konusu. 
Tersane konusunda da bir hata var. Onun da yeri yanlış 
seçildi. Denize sıfır güzel bir yerde tersane kurulmaya 
çalışılıyor. Bununla ilgili detaylı bir çalışmaya başlayacağız. 

Biz de diğer arkadaşlar gibi mezun olan öğrencilerin çok 
ciddi iş bulma sıkıntıları olduğunu gözlemledik. İşe baş-
larken tecrübe istendiği için, yeni başlayan arkadaşlara 
uzman ve tecrübeli arkadaşlarımızdan tecrübe aktarımı 
yapacağız dedik. Önemli faktörlerden biri de il koordi-
nasyon kurulu. Biz Mersin’de bu konuda biraz zayıf kal-
mışız. Ama bu dönem Odamızın orada lokomotif olabil-
mesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. 
Çünkü bizim temel çıkış noktası kentimizin sakini değil 
sahibi olmak istiyoruz. O yüzden İKK’yı çok önemsiyo-
ruz.” 

“Savaşa hayır demek suç olduysa, biz de barışa 
evet diyeceğiz”

Yücesoy’dan sonra söz alan Gaziantep Şube Başkanı 
Aykut Kocalar özetle şöyle konuştu: “Kadın meslektaş-
larımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlu-
yorum. Biz bugün farklı bir etkinlik olarak kadın üyeleri-
miz adına birer fidan bağışında bulunduk ve fidan dikim 
sertifikalarını kendileriyle mail yoluyla paylaştık. Bunu 
kalıcı hale getirip bütün kadın üyelerimizin en azından bir 
dikili fidanı olmasını hedefliyoruz. 

Bildiğiniz üzere Gaziantep tekstil ve halı sektöründe sı-

kışmış sanayisiyle, kentleşmesiyle, ulaşımıyla, eğitimiyle 
ve mültecilerin göçüyle uzun süredir ciddi sorunlar ya-
şıyor. Bu kadar yoğun sorunların yaşandığı kentte de, 
TMMOB İKK’ya çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Bu 
dönem İKK sekreterliği Şubemiz tarafından yürütülecek. 
Bu dönem içerisinde TMMOB İKK vasıtasıyla, az önce 
saydığım problemlerin tartışıldığı ve çözüm önerilerinin 
arandığı bir kent sempozyumu düzenlemeyi düşünüyo-
ruz. Şube olarak bu dönem önümüze koyduğumuz en 
önemli sorunlardan biri işsiz meslektaşlarımıza destek 
olmaktır. Düzenleyeceğimiz seminerler, bilgilendirmeler 
aracılığıyla işsiz meslektaşlarımıza teknik bilgi vermeyi 
hedefliyoruz. Yeni mezun olan meslektaşlarımızın mes-
lek ile ilk tanıştıkları anlarında yanlarında olarak Oda, üye 
ve aidiyet bağını güçlendirmeyi hedefliyoruz. 

Bildiğiniz üzere Suriye topraklarında emperyalistlerin 
güç yarıştırdığı kirli ve kanlı iç savaş yaşanıyor. Gazian-
tep olarak bu savaşın tam ortasında yaşıyoruz. Maalesef 
bugün ülkemizin bu savaşın tarafı haline getirilmesinin acı 
sonuçlarını yaşıyoruz. Mülteci sorunu ciddi boyutlarda in-
sanlık dramına dönüştü. Artık savaşa hayır demenin bile 
suç sayıldığı bir gündemde söyleyecek tek bir sözümüz 
kaldı: Barışa evet!” 

“Bölgemizde en önemli sorunlarından biri 
mühendis istihdamıdır”

Kocalardan sonra konuşan Antalya Şube Başkanı İb-
rahim Atmaca özetle şunları söyledi: “Yakın zamanda 
İdlib’te yaşananlar ve şehitlerimiz için üzüntümü bildiri-
yorum. Üreten ve üretimi destekleyen bir mesleğe sa-
hip olan bizler, dışa bağımlılığın tamamen bitirilmesi için 
tüm gücümüzle çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu 
bilinçle yapacağımız çalışmalar ülkemizin önünü açacak, 
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yaşadığımız manevi acıları yok edecektir. Mesleki so-
rumluluğum ve hayat görüşüm çerçevesinde, Odamız 
aracılığıyla Şubelerde görev alarak tüm kariyer deneyim-
lerimi özellikle genç meslektaşlarımla paylaşma fırsatı 
yakaladım. Bunun yanında akreditasyon sürelerinin sür-
dürülebilirliği için kamu kurum ve kuruluşlarıyla istişare 
süreçlerinde de aktif roller oynadık. Bizim için en önemli 
konulardan biri, meslektaşlarımızın meslek içi gelişim sü-
reçleriyle ilgiliydi. Bunun için de Şubemizde sürekli eği-
timler düzenlemeye çalıştık. Meslektaşlarımızın mesleki 
ve sosyal iletişimi için çok farklı organizasyonlar gerçek-
leştirdik. 

Bölgemizin en önemli sorunlarından biri mühendislerin 
istihdamıdır. Bu doğrultuda günümüz dinamiklerine uy-
gun, bilgisayar destekli eğitimleri başlatabilmek için Şu-
bemizde çalışmalar başlattık ve desteklerinizi bekliyoruz. 
Zamandan ve mekândan bağımsız Oda-üye işbirliğini 
sağlamak için dijitalleşen bir Şube olmaya çalışıyoruz. 

Özellikle mühendis arayan iş yerleri ile mühendisleri bu-
luşturacak portallar için çalışmamızı sürdürüyoruz. Bu-
nun yanı sıra Şubemizde her perşembe teknik veya sos-
yal bir seminer düzenliyoruz. İstanbul Şubemizin yaptığı 
gibi biz de büyükşehir belediyemizle istişaremizi sürdü-
rüyoruz ve özellikle toplu taşıma araçlarının kontrolüne 
talip olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. 

Asansör periyodik kontrollerini sorumluluğumuzda olan 
bölgelerde yaygınlaştırmak için de yoğun çaba sarf ediyo-
ruz. İKK ile eşgüdümlü olarak Antalya gündemini yaka-
lamaya çalışıyoruz. Şehrimizin en büyük problemi halka 
ait plajların imar dönüşümleriyle turistik tesislere dönüş-
türülmesidir. Yakın zamanda Belek bölgesinde böyle bir 
imar dönüşümü söz konusuydu, burada da tepkimizi gös-
tererek gerekli adımları attık.” 

“Öğrencilerle ilişkimiz büyük önem arz ediyor”

Atmaca’dan sonra konuşan Denizli Şube Başkanı Ha-
run Kemal Öztürk özetle şöyle konuştu: “Önümüzdeki 
dönemde ekonomik ve politik anlamda çok sıkıntılı gün-
ler geçireceğimizi bilmekle birlikte dayanışma ve birlik 
içerisinde bu zorlukları aşacağımızı düşünüyorum. Oda 
açısından iki konuyu çok önemsiyorum. Birincisi mali 
konular, ikincisi üye ilişkileri. Mali sıkıntılarla ilgili geçen 
yıl çok başarılı bir dönem geçirdiğimizi görüyorum. Üye 
ilişkileriyle ilgili öğrenci üyelerin kazandırılması ve öğren-
ci ilişkilerinin çoğaltılması, yani üyeler kazandırılması aynı 
zamanda eski üyelerimizle de ilişkilerin güçlendirilmesi 
çok önemli. Çok geniş bir yelpazede meslek gruplarına 
sahibiz. Bu dönem Şube’de aldığımız bir kararla komis-
yon kurarak farklı alanlarla ilgili bir komisyon kurulması 
ve arkadaşlarımızın sorunlarına çözüm bulabilmek, on-
larla dayanışma içerisinde olabilmek için ve bu komisyon-
da arkadaşlarımızın bulunmasıyla ilgili bir çalışma başla-
tacağız. 

Yeni üye kazanılmasında öğrencilerle ilişkimiz büyük 
önem arz ediyor. Çünkü öğrencilere yaptığımız yatırım, 
iki üç sene sonra üye olarak bize dönüyor. Eski üyeler-
le ilgili yapacağımız çalışmalarda ise eğitimin çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Burada bugün duyduğum ve 
içinde bulunmaktan gurur duyduğum Mühendis ve Ma-
kina Dergisinin taranır olmasını gerçekten çok başarılı 
bir gelişme olarak görüyorum. Ancak bu dergimizin çok 
daha iyi noktalarda olma kabiliyetinin ve kapasitesinin ol-
duğunu düşünüyorum. Çünkü 1957 yılından beri bir biri-
kimi var. Aynı zamanda da arkasında dünyanın en büyük 
örgütlerinden birisi Makina Mühendisleri Odası var. O 
nedenle de ben dünyada yakın zamanda hak ettiği yeri 
alacağını düşünüyorum. 
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Nasıl bir mühendislik eğitimi olmalı? Bu konuyu tartış-
maya açmamız gerektiğine inanıyorum. Aslında sadece 
ülkemizde değil dünyada da eğitim sistemi 1700-1800’lü 
yıllardan çok farklı değil. O yıllarda nasıl bir eğitim veri-
liyorsa şu anda da aynı eğitim veriliyor. Oysa dünya ve 
teknoloji çok değişti. Bu anlamda mühendislik eğitimi 
nasıl olmalı konusunu Makina Mühendisleri Odası, belki 
TMMOB ve Şubeler olarak düşünmeli, tartışmalı, toplu-
mun ve üniversitelerin önüne koymalıyız. Çünkü üniver-
sitelerin, YÖK’ün ne kabiliyeti, ne isteği ne de yapabile-
cek birikimi var. Oysa Makine Mühendisleri Odasının ve 
TMMOB’nin bu konuda çok büyük bir birikimi var.” 

“Bilim insanlarıyla tekrar ortak çalışmalıyız”

Öztürk’ün ardından söz alan Ankara Şube Başkanı 
Yılmaz Yıldırım özetle şunları söyledi: “İlk olarak et-
kinliklerimizin, Oda ya da Şubelerin tesisleri içinde yapıl-
masından ziyade, fabrikalarda, yani sanayi bölgelerindeki 
eğitim salonlarında yapılmasına dönük çalışmalara ağırlık 
vermek gerektiği düşüncesindeyiz. İkincisi MMO’nun 
tüm eğitimlerinin gözden geçirilerek güncellenmesi, 
günün koşullarına göre interaktifliği, görselliği ve içerik 
zenginliği açısından yeniden elden geçirilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Eğitimde bizim önümüzü açacak şeylerden 
biri makina, endüstri ve havacılık mühendislerinin yete-
nek matrisinin iyi bir analizle ortaya çıkarılması olacaktır. 
Kendi üyelerimizin neye ihtiyaç duyduğunu, mühendislik 
hayatları boyunca, ilk kademe yöneticilik sonrasında ve 
daha üst düzey yöneticilik seviyesine kadar gereken eği-
tim ihtiyaçlarını belirleyerek, onlar için bir eğitim takvimi 
çıkarmamız gerekiyor. Böylece eğitimlerimizin tamamını 
modelleyebiliriz. İmalatta çalışan mühendisin ihtiyaç du-
yacağı eğitimleri belirleyip, Şubelerimizde buna uygun 
eğitimleri hazır edebiliriz. 

İkinci önemli alan verimlilik konusudur. Türkiye’de özel-
leştirme gerçeği diye TMMOB’nin 2005 yılında yapılmış 
bir sempozyum çalışması var. Üzerinden yıllar geçti ve o 
günlerin kamu kurumlarının, KİT’lerin, toplumun parasıy-
la yapılmış kurumların peşkeş çekilmesi özelleştirilmesi 
kapatılması süreçlerinden ne kadar verimlilik ve kazanç 
kaybı yaşadık? Türkiye için bu muhasebeyi yapmak, önü-
müzdeki hayat için de tekrardan bir gerekliliktir. O açı-
dan üzerime bir şey düşerse tekrar bu çalışmalara destek 
verebiliriz. 

Türkiye bilim kanalında eksik bir yaşam sürüyor. O açı-
dan mühendislerin tekrar bilim insanlarıyla birlikte yoğun 
bir çalışma yaşamasının, üretmesinin kıymetli olduğunu 
ve bağımsız iktisatçılarla yapılan çalışmaların MMO açı-
sından çok güzel söylemler üretecek yerler olduğunu 
düşünüyoruz. O açıdan da bu çalışmalara gerek ev sa-
hipliği gerek katkıda bulunmak açısından adayız. Hem de 
bu çalışmaların daha güçlü bir şekilde ilerlemesini talep 
ediyoruz, öneriyoruz. Oda raporlarının bugüne kadar 
hazırlandığı platformlarda çok kıymetli bilgiler oluştu, o 
açıdan çok değerlidirler. Ama bunların gelecek dönemde 
çeşitli görsel çalışmalarla, simülasyon programlarıyla zen-
ginleştirilmesinin çok faydalı olacağını ve toplumun farklı 
kesimlere ulaşılabilirliğini arttıracağını düşünüyoruz.” 

 “Meslek etiği ve meslek yetkinliğini temel 
almalıyız”

Şubeler adına son konuşmayı yapmak üzere Yıldırım’dan 
sonra söz alan Edirne Şube Başkanı Aziz Avukatoğ-
lu özetle şunları söyledi: “Ben bizim odağımızda olan 
üyemizle ilgili, bazı şeyler söylemek istiyorum. Çünkü şu 
anda Türkiye’de yaklaşık 120 tane makina mühendisliği 
bölümü olan üniversite var ve yılda yaklaşık 20 bin tane 
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mezun çıkıyor. Eğitim giderek düştü, köhne bir eğitim 
içerisindeyiz. Yeterli sayıda öğretim üyesi daha doğrusu 
iyi uzman öğretim kurulu yok. Bunun için de şöyle bir 
destek yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Öğrencile-
re, Odamızda ya da okullarda mesleğinde uzmanlaşmış 
arkadaşlar tarafından çeşitli eğitimler ve dersler verile-
bilir. Yeni mühendis olmuş arkadaşlara da; mesleki eği-
timlerin belli bir miktarına mali yönden düşük fiyat talep 
edilmesi, belli bir oranda da ücretsiz verilmesi gerektiği 
taraftarıyım. 

Meslektaşlarımızda iki şeyi baz almalıyız. Birincisi mes-
lek etiği, ikincisi meslek yetkinliğidir. Meslek etiği konu-
sunda mesela SMM’ler, ya müteahhitlerin, mimarların 
veya ustaların elinde esir pozisyondalar. Bunun için de 
bizim mesleği bilerek yapmamız gerekiyor. Vatandaşın 
bir marketten klima almak için bile gelse, bir proje bir 
hesap yaparak müşteriye teslim etmemiz gerektiğine ina-

nıyorum. Bizim bundan dolayı saygınlığımızı yitirdiğimizi 
görüyorum. Emin olun bir yere gittiğimde iş yaparken 
ustaya danışılıyor ama mühendise danışılmıyor. Bundan 
dolayı mühendisliklere yönelik her mesleki dala ilişkin 
eğitimlerin sıklaştırılması ve bunların geliştirilmesi adına 
şubelerimizde etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Mesleki 
yetkinliği deyince de, birçok yeni arkadaş mühendisliği 
öğrenmeden elektroniği öğreniyor ve kopyala yapıştır 
tekniği ile projeler üretiyor. Bunlar da bizim kendi mes-
leğimizi değersizleştirdiğimizi ön plana çıkarıyor. Bunun 
için de bir araya gelip üyelerimize dokunup, bunların ya-
pılmaması gerektiğini doğru şeylerin üretilmesi gerektiği-
ni paylaşmalıyız ve bunlara çözüm üretecek çabalar sarf 
etmeliyiz. Bir yandan maalesef talan devam ediyor. İğ-
neada Longozu’na nükleer santral kurmaya uğraşıyorlar. 
Mahkemeye verdik ve bu gibi sorunlara da İKK olarak 
çözüm üretme çabası içindeyiz.”

47. DÖNEM 5. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI KATILIM LİSTESİ

TMMOB
Emin Koramaz   TMMOB Başkanı
Hüseyin Atıcı  TMMOB YK Y. Üyesi
Tevfik Peker  TMMOB YK Y. Üyesi
Melih Şahin  TMMOB Yüksek Onur Kurulu
İlter Çelik  TMMOB Denetleme Kurulu
Mehmet Soğancı  Geçmiş Dönem TMMOB Bşk.

Oda Merkezi
Yunus Yener   OYK Başkanı
A. Selçuk Soylu  OYK Başkan Vekili
Elif Öztürk  OYK Sekreter Üyesi
Bedri Tekin  OYK Sayman Üyesi
Harun Erpolat   OYK Üyesi
İsmail Odabaşı  OYK Üyesi
Haydar Şahin  OYK Üyesi
Oğuz Türkyılmaz  Oda Enerji Çalış. Grubu Bşk.
Evren Sağ  Oda Müdürü
Aslı Çağlayan Turan Oda Teknik Görevli
Aylin Sıla Ağca  Oda Teknik Görevli
Bülent Göksülük  Oda Teknik Görevli
Derya Baran  Oda Teknik Görevli
Egemen Ceylan  Oda Teknik Görevli
H. Cem Şavur  Oda Teknik Görevli
Meltem Özdemir Çınarel Oda Teknik Görevli

Oda Denetleme Kurulu 
Satılmış Göktaş
Hüseyin Kaya
Osman Çakıl
Fikret Çaral
Kahraman Dağdeviren
Muharrem Tanju Sarıca
Oğuz Kepez
Orhan Tevfik Okuducu
Ahmet İlbaşı
Levent Tanrısever
Gürsel Yayla
Hüseyin Kalantar
Alaaddin Eksin
Nihat Çapoğlu
İbrahim Özçakır
Gültekin Keskin
Mahmut Köse
Adil Kesten

Oda Onur Kurulu
Nergiz Bilgin 
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Adana
Ümit Galip Uncu   ŞYK Başkanı
Ataol Torun Öztorun  ŞYK Sekreter Üyesi
Mehmet Samim Aldık ŞYK Üyesi
Burcu Kırkın  ŞYK Yedek Üyesi
Mert Can   ŞYK Yedek Üyesi
Hikmet Pekdur  Şube Müdürü

Ankara
Yılmaz Yıldırım  ŞYK Başkanı
Mehmet Serdar Ulu ŞYK Başkan Vekili
Seyit Ali Korkmaz  ŞYK Sekreter Üyesi
Niyazi Kantar  ŞYK Sayman Üyesi
Tülay Yener  ŞYK Üyesi
İzzet Seferbeyoğlu ŞYK Yedek Üyesi
Anıl Uçar  ŞYK Yedek Üyesi
Halil Mert Bulan  ŞYK Yedek Üyesi
Cenk Lişesivdin  Şube Müdürü

Antalya
İbrahim Atmaca  ŞYK Başkanı
Devrim Kılıç  ŞYK Başkan Vekili
Şenay Demiralay  ŞYK Sekreter Üyesi
Barış Tuncer  ŞYK Sayman Üyesi

Bursa 
Fikri Düşünceli  ŞYK Başkanı
Devrim Tutku Ateş ŞYK Başkan Vekili
Feridun Tetik  ŞYK Sekreter Üyesi
A. İhsan Taşkınsel  ŞYK Üyesi
Filiz Engin Tambova ŞYK Üyesi
Kaan Özten  Şube Müdürü

Denizli
Harun Kemal Öztürk ŞYK Başkanı
Ali Pala   ŞYK Sayman Üyesi
Mehmet Sarıca  ŞYK Üyesi
Burak Ökünç  ŞYK Üyesi
Beycan Tekkoyun  ŞYK Üyesi
Behice Çetin Dilbaz Şube Müdürü

Diyarbakır
Mehmet Emin Tümür ŞYK Başkanı
Nevruz Kayran  ŞYK Başkan Vekili
Serdar Işık  ŞYK Sekreter Üyesi
Nejdet Kaya  ŞYK Sayman Üyesi
Arin Zümrüt  ŞYK Üyesi
Nevroz Mızrak  ŞYK Yedek Üyesi
Sıdık Akman  Şube Müdürü

Edirne
Aziz Avukatoğlu   ŞYK Başkanı

Eskişehir
Atila Tomsuk   ŞYK Başkanı
Nezihe Hanecioğlu ŞYK Başkan Vekili
Neşet Aykanat  ŞYK Sekreter Üyesi
Esra Turan  ŞYK Sayman Üyesi
Metin Uçkun  ŞYK Üyesi
Nergis Uygun Baş  ŞYK Üyesi
Hakan Öztürk  ŞYK Yedek Üyesi
Fadime Gökkütük ŞYK Yedek Üyesi
İlker Özcan  Şube Müdürü

Gaziantep
Aykut Kocalar  ŞYK Başkanı
Özge Renklidağ  ŞYK Başkan Vekili
Kemal Keskin  ŞYK Sekreter Üyesi
Çetin Külah  ŞYK Sayman Üyesi
Kerem Yelekçi   Şube Müdürü

İstanbul
İbrahim M.Tataroğlu ŞYK Başkanı
Ali Haydar Karaçam ŞYKBaşkan Vekili
C. Ahmet Akçakaya ŞYK Sekreter Üyesi
Aydan Adanır   ŞYK Sayman Üyesi
Seyfettin Avcı  ŞYK Üyesi
Tuncay Korkmaz  ŞYK Üyesi
İbrahim Zafer  ŞYK Üyesi
Hasan Y. Özger  Şube Müdürü
Battal Kılıç  32-33. Dönem ŞYK Başkanı

İzmir
Yüksel Yaşartekin  ŞYK Başkanı
Evrim Aksoy Göçebe ŞYK Sekreter Üyesi
İlkin Boz   ŞYK Sayman Üyesi
Necmi Varlık  Şube Müdürü

Kayseri
Akif Aksoy  ŞYK Başkanı
Süleyman Varol  ŞYK Sekreter Üyesi
Osman Mıhçıokur ŞYK Yedek Üyesi
İsmail Hatipoğlu  ŞYK Yedek Üyesi
Muhammed Gümüş ŞYK Yedek Üyesi
Dursun Ayyıldız  Şube Müdürü
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Kocaeli
Murat Kürekci   ŞYK Başkanı
Taylan Özkan  ŞYK Başkan Vekili
Mehmet Ali Elma  ŞYK Sekreter Üyesi
Hüseyin Çelik  ŞYK Sayman Üyesi
Sinan Yücel  ŞYK Üyesi
Onur Öztürk  ŞYK Üyesi
Uğur Kandıra  ŞYK Yedek Üyesi
Alpaslan Güven  Şube Müdürü

Konya
A. Hakan Altun  ŞYK Başkanı
Erdal Tozoğlu  ŞYK Sekreter Üyesi
Nurettin Yıldıran  ŞYK Sayman Üyesi
Ömer Aksoğan  ŞYK Üyesi
Furkan İncelli  ŞYK Üyesi
Oğuzhan Pamukçu ŞYK Üyesi
M. Levent Şam  Şube Müdürü

Mersin
İbrahim Yücesoy  ŞYKBaşkanı
Kader Metin  ŞYK Başkan Vekili
Mehmet Çakmak  ŞYK Sekreter Üyesi
İsmail Oğuz  ŞYK Sayman Üyesi
Tolga Çolak  ŞYK Yedek Üyesi
Muhammed Mikdat Boğa  ŞYK Yedek Üyesi
Ayşe İşdar   Şube Müdürü

Samsun
Hasan Bozal  ŞYK Başkan Vekili

Trabzon
Dilek Denizci  ŞYK Üyesi
Sena Sağlam  ŞYK Üyesi
Hüseyin İncel  ŞYK Üyesi

Zonguldak
Birhan Şahin  ŞYK Başkanı
Ahmet Zoroğlu  ŞYK Vekili
Melih Başören  ŞYK Sekreter Üyesi
Soner Sinoplu  ŞYK Sayman Üyesi
Hasan Andaç Acar ŞYK Üyesi
Ufuk Ertek  ŞYK Üyesi
Büşra Dada  ŞYK Üyesi
Nergizhan Anaç  ŞYK Yedek Üyesi
Özlem Sarııya Aytaç ŞYK Yedek Üyesi
Fırat Baran  ŞYKYedek Üyesi
Ayhan Hilalci  Şube Müdürü
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CORONA VİRÜS VAKASINDAN HAREKETLE HASTANELER VE 
TOPLU BULUNULAN MEKANLARDA YAPILMASI GEREKEN BAZI 

ACİL DÜZENLEMELERE DAİR ÖNERİLERİMİZ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 12 Mart 2020 tarihinde bir açıklama yaparak Odamızın, Hastaneler 
ve Toplu Bulunulan Mekanlarda Yapılması Gereken Bazı Acil Düzenlemelere Dair Önerilerini kamuoyu ile 
paylaştı.

Yetkililerin açıklamalarından Corona Virüs vakasının ül-
kemizde de görüldüğünü öğrenmiş bulunuyoruz.

Kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşu 
olan Makina Mühendisleri Odası (MMO), olarak 
meslek ve uzmanlık alanlarımızdan hareketle aşa-
ğıdaki açıklamayı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Daha önce birçok kez sunduğumuz hastanelerin iklim-
lendirme (ısıtma, soğutma, havalandırma) tesisatı ile il-
gili görüş ve önerilerimizi Corona Virüs önlemleri bağ-
lamında toplu bulunulan mekanları da içerecek şekilde 
kamoyu ile paylaşmayı kamusal hizmet sorumluluğumuz 
gereği olarak yerine getiriyor ve yetkililerce dikkate alın-
masını diliyoruz. Bu konuda havalandırma sistemleriyle 
ilgili standartları içeren teknik bir yayınımız bulunduğunu 
da belirtmek isteriz. (“Hastane İklimlendirme Tesisatı ve 
Denetim Esasları”, MMO Yayın No 481/2)

Corona Virüsü ve diğer bulaşıcı hastalıklar konusunda 
sağlık merkezlerimizin hazır olup olmadığını bilmiyoruz. 
Bu nedenle meslek disiplinimizi ilgilendiren iklimlendir-
me ve atık su sistemleri ile diğer teknik gerekliliklere 
dair önerilerimizi dile getireceğiz. Bazı hastanelerimizde 
izole odaların olduğunu ancak yeterli sayıda olmadığı bi-
linmektedir. Diğer yandan izole odaların iklimlendirme 
sistemlerinin nasıl tasarlanacağı ve yapımı çok önemli bir 
konudur. 

Dünyada sağlık kuruluşlarının mimarisi ve tasarım kri-
terleri olarak belirlenen temiz oda standartları, işletme 
şartları ve standart işletme prosedürleri, çapraz ve hava 
yoluyla hastalıkların bulaşmasını önlemek için yapının 
mimarisi ve havalandırmasına yönelik standartların uy-
gulanıp uygulanmadığı mutlaka denetlenmeli, bakım ve 
periyodik kontrolleri tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. 

Corona virüsünün sadece hastanelerde yatan hastala-
rı değil ayakta tedavi görenler, ziyaretçiler, refakatçiler 
ve hastane çalışanları için büyük tehlike yaratacağı bilin-
mektedir. Dolayısıyla bulaşıcı hastalık taşıdığı düşünülen 

hastaların izolasyonu için hastanelerin hasta, ziyaretçi, 
personel yoğunluğundan uzak alanlarında enfeksiyon 
odaları yada izolasyon odaları bulunması gerekli önlem-
ler arasındadır.

Uluslararası standartlarda üç tip izole oda tanımı 
vardır.

1. Enfeksiyon kapma riski olan hastalar için. Yani yanık 
tedavisi gören ya da organ nakli yapılan hastalar gibi her 
an enfeksiyon kapabilme riski olan hastalar için yapılan 
izole odalar. Bunlara pozitif basınçlı izole odalar diyoruz. 
Yani havanın odanın içinden dışarıya doğru yayıldığı odalar.

2. Enfeksiyon yayma riski olan hastalar için şu anki Coro-
na gibi bulaşıcı hastalıklar için yapılan izole odalardır. Bu 
odalarda iklimlendirme ve havalandırma sistemi, negatif 
basıncı sağlayacak şekilde, yani havanın dışarıdan odanın 
içine doğru yayılmasına yönelik olarak tasarlanır.

3. Çok az rastlanan kombine tip odalar denilen, enfeksi-
yon kapma ve aynı zamanda yayma riski de olan hasta-
lar için yapılan ve sızdırmaz odalar olarak da anılan özel 
odalar.

700-3.000 yataklı şehir hastanelerinde odaların yüzde 
2-3’ünün izole oda olarak tasarlandığı bilinmektedir. 
Bunların bir kısmı pozitif basınçlı, bir kısmı da negatif ba-
sınçlı olarak tasarlandığından hastanelerimizdeki negatif 
basınçlı odalar oranı yüzde 1 civarındadır denilebilir. An-
cak mevcut negatif basınçlı izole odaların, Corona Virü-
sü gibi çok yaygın ve hızlı şekilde yayılan virüsleri taşıyan 
hastalara hizmet verebilecek nitelikte olduğu tartışmalı-
dır. Dolayısıyla bu tip virüsü taşıyan hastaların 700-3.000 
yataklı hastanelerde tedavi edilmesi risk taşımaktadır. Bu 
nedenle Corona gibi virüslerle başa çıkabilmek için hasta-
neler ve sağlık merkezlerinin nasıl tasarlanması gerektiği 
konusunda birkaç önemli noktaya değinmek istiyoruz.

Önerimiz büyük hastaneler yerine, mevcut ve bazıları 
100-150 yataklı olan küçük hastaneleri esas alarak enfek-
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siyonla mücadele amaçlı İzolasyon Hastaneleri (karantina 
hastaneleri) tasarlamak ya da mevcut hastanelerden ba-
zılarını karantina hastaneleri haline dönüştürmektir. 100-
150 yataklı bir hastanenin havalandırma ve iklimlendirme 
tesisini, komple negatif basınçta tutacak şekilde yeniden 
tasarlayıp, hızlı bir şekilde uygulaması yapılabilir.

Diğer yandan, Corona Virüsünün aynı zamanda dışkı ve 
idrar yoluyla bulaşma riski de gözetilerek atık suların özel 
havuzlarda bekletilip, yeni özel sistemlerle deşarj edil-
mesi gerekmektedir. Ayrıca önerilen ve tamamı enfek-
siyonlarla mücadeleye yönelik 100-150 yataklı karantina 
hastanelerinin bilgi ve işletme birikimi ile özel tıbbi giysi 
ve donanıma sahip olması da önemlidir. Bu hastaneler 
olağan zamanlarda normal hastane hizmeti verebilirler, 
ihtiyaç halinde, hızlı bir şekilde iklimlendirme ve atık su 
tesisatında düzenlemeler yapılarak karantina hastaneleri 
haline dönüştürülmesi mümkündür. Önerdiğimiz bu tip 
hastanelerin oluşturulması ve sayısının artırılması gerek-
mektedir. 

Sağlık Bakanlığı acilen ilgili uzmanlarla bir araya gelerek 
mevcut hastanelerin, karantina (enfeksiyonla mücadele 
merkezi) hastanelerine dönüştürülmesine yönelik proje-
lere başlamalıdır. Diğer taraftan Corona Virüsünün hızlı 
yayıldığını dikkate alarak özellikle iklimlendirme tesisatıy-
la ilgili önlemlerin yaşamsal öneme sahip olduğunu be-

lirtmek isteriz. Hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, 
okullar, iş merkezleri, büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi 
genel ve büyük hacimli mahallerin iklimlendirme tesisat-
larında uygun düzenlemeler ve ayrıca bunların bakım ve 
periyodik muayeneleri tekniğine uygun olarak yapılmalı-
dır. Bu konuda hastaneler ve tüm sağlık merkezleri, ilgili 
kurum ve kuruluşlardan destek alarak gerekli iyileştir-
meleri yapmalı; ayrıca hastanelerin bakım personeli ve 
ilgili bakım firmalarının elemanları uygulama konusunda 
eğitilmelidir. Odamız bu konuda ve hastanelerin, bütün 
tesislerin ve araçların hijyenik sistemleri için görev alma-
ya ve teknik destek vermeye hazırdır.

Bu vesileyle belirtmek isteriz, yapı üretim sürecinde yer 
alan Mühendislerin yeterli bilgi ve beceriye sahip olması, 
Odalarınca Belgelendirilmesi ve sicillerinin tutulması ge-
rekir. Ancak imar mevzuatında yapılan değişiklikle proje 
yapan üyelerimizin Oda ile ilişkisi koparılmak istenmiş, 
bu nedenle tasarım niteliğinde düşme yaşanmıştır. Bu du-
rumda binaların ve hastanelerin yapım kriterlerine uygun 
olup olmadığından bahsetmek mümkün değildir. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nı yol açtığı bu yanlışı derhal dü-
zeltmeye ve gerekli mevzuat değişikliğini Odalarla birlik-
te yapmaya davet ediyoruz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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CORONA VİRÜS SALGININA YÖNELİK SOSYOEKONOMİK 
ÖNLEMLER HALKTAN YANA KÖKLÜ VE BÜTÜNCÜL BİR 

ŞEKİLDE YAYGINLAŞTIRILMALIDIR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Corona Virüs’e karşı acil alınması gereken önlemlere ilişkin 21 Mart 
2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

Odamız, ülkemiz ve bütün dünya toplumları için çok cid-
di bir tehlike oluşturan Corona Virüs (Covid 19) salgını 
üzerine 12.03.2020 tarihinde “Corona Virüs Vakasın-
dan Hareketle Hastaneler ve Toplu Bulunulan Mekan-
larda Yapılması Gereken Bazı Acil Düzenlemelere Dair 
Önerilerimiz”i; 19.03.2020 tarihinde de “Kırılgan Ekono-
miye Corona Virüs Yükü” açıklamasını yapmıştır. 

Bu arada 17 Mart 2020 günü ekonomik tedbirler açık-
lanmıştır. Ancak ilgili toplantıya ne yazık ki Türk Tabipler 
Birliği (TTB), Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), Türk Ec-
zacıları Birliği (TEB) başta olmak üzere TMMOB, DİSK 
ve KESK davet edilmemiştir. Toplumun her kesimini il-
gilendiren bir konuda bu vd. ilgili kuruluşların temsilcile-
rinin karar süreçlerinde bulunmaması yaşamsal bir eksik 
oluşturmuştur.

Açıklanan tedbirler incelendiğinde:

- Bankacılık-finans sektörünün özel sektörlere yönelik 
kredi mekanizmalarının güçlendirildiği,

- Konut satışlarına yönelik kararın bu süreçle ilgisinin bu-
lunmadığı, inşaat sektörünün canlandırılmaya çalışıldığı,

- “Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, 
Mayıs ve Haziran ödemelerini 
6’şar ay erteleme” maddesinde 
belirtilen sektörlerin ekonomik 
yaşamın ve sektörlerin bütünü-
nü kapsamadığı, eşitsizlik oluş-
turduğu,

- Desteklenenlerin tamamen 
özel sektör olduğu, kamusal 
hizmet üretimi yapan kamu 
kurumu niteliğinde meslek ku-
ruluşları ve yerel yönetimlerin 
kapsam dışı bırakıldığı,

- Halka “evlerinizden çıkmayın” 

denilirken “Konaklama vergisinin Kasım ayına kadar uy-
gulanmayacağı”, “İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle 
KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e indirileceği”nin 
ifade edilmesi, Corona Virüs salgınından korunmada ge-
rekli olan “Sosyal Mesafe ve İzolasyon” uygulamasıyla 
açık bir çelişki oluşturduğu,

- “Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modelle-
rinin daha etkin hale getirilmesi”nin daha fazla sömürü 
ve kâr peşinde koşan sermaye güçlerine açık bir destek 
olarak gündeme geldiği; Corona virüs ve sağlık krizinin 
işverenler için fırsata dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.

- Diğer taraftan 100 Milyar TL içinde halka ve halk sağlı-
ğına desteğin oldukça az olduğu görülmektedir. “En dü-
şük emekli maaşının 1.500 liraya yükseltilmesi” (kaç kişiyi 
kapsadığı belirtilmemiştir) emeklilerin sorununu çözme-
diği gibi, “ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar 
için ilave 2 milyar lira” gibi çok az bir kaynak ayrılmış ol-
ması ve “65 yaş üstüne bedava kolonya ve maske” ve-
rilmesi, halk sağlığının yeterince gözetilmediğini ortaya 
koymaktadır.

Bu noktada alınan ya da alınmayan kararların halkımızın 
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ve halkın bir parçası olarak üyelerimizin mağdur olmasına 
yol açtığı görülmektedir. Çalışma İlkelerinde ülke, halk, 
üye ve meslektaş sorunlarının çözümünü birlikte olarak 
ve öncelikleri arasına alan Odamızın gerekli olan tüm 
konularda halkımız ve üyelerimizle/meslektaşlarımızla 
dayanışma içerisinde olacağını bu vesileyle duyuruyor ve 
aşağıdaki önlemlerin alınması için merkezi yöneti-
me çağrıda bulunuyoruz.

- Bilindiği üzere salgın ülkemizde de hızlı yayılma aşa-
masına gelmiştir. Bu nedenle bütün ekonomik yaşamın 
durdurulması seçeneği gecikmeksizin değerlendirmeye 
alınmalıdır. Bu değerlendirme süreci çok kısa tutulmalı 
ve bu arada kamu–özel sektör ayrımı olmaksızın çalışma 
süreleri günlük en fazla 6 saat olacak şekilde düzenlen-
melidir.

- İşe başlama ve işin son bulacağı saatler, iller bazında 
toplu taşıma ve trafik yükünü farklı zaman dilimine yaya-
cak ve rahatlatacak şekilde yerel idarelerce farklı saatlere 
kaydırılmalıdır.

- Esasen salgın nedeniyle gündeme gelmesi gereken 
uzaktan çalışma, salgın kontrol altına alınıncaya kadar 
mümkün olan en yaygın biçimde organize edilmelidir.

- Mutlaka işyerine gidilmesini veya evden çıkılmasını ge-
rektiren durumlara yönelik taşıma araçlarının hijyenik 
koşulları olup olmadığı yerel yönetimlerce her gün kont-
rol edilmelidir. Her tür toplu taşıma araçlarında ayakta 
yolcu alınması yasaklanmalıdır.

- Tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi ve acil durum 
planları yenilenmeli, tüm çalışanlara COVİD 19 bilgilen-
dirmesi ve eğitim yapılmalıdır. Yenilenen risk değerlen-
dirmelerinde alınması önerilen ve alınan önlemler tüm 
çalışanlara duyurulmalıdır.

- İşyerlerinin çalışma organizasyonu hijyen kuralları gö-
zetilerek düzenlenmelidir. Kişisel hijyen malzemeleri ve 
kişisel koruyucu donanımlar işçiler ve halka ücretsiz ola-
rak dağıtılmalıdır.

- Sağlık hizmetleri ücretsiz ve herkesçe erişilebilir hale 
getirilmelidir. Sağlık taramaları yaygınlaştırılmalı; testler 
ve muayeneler kamu ve özel hastanelerde ücretsiz ola-
rak yapılmalıdır.

- İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin önerileri göz 
önünde bulundurularak, işyerlerinde gereken tedbirler 
alınmalı, sosyal mesafe kavramına dikkat edilmeli, işyeri 
ortamları sık sık dezenfekte edilmelidir.

- İşyerlerine çalışanların dışında girişler tamamen önlen-
meli ya da kontrollü olarak yapılmalıdır.

- Kamuda çalışanlar için bazı düzenlemeler yapılmış ol-
makla birlikte özel sektörde de hamilelere, süt iznini 
kullananlara, engellilere, kronik rahatsızlığı olanlara ve 60 
yaş ve üzeri çalışanlara idari izin; 12 yaşından küçük ço-
cuğu olanlara ise talepleri halinde ücretli izin verilmelidir.

- İşverenlerin kriz bahanesi ile işten çıkarma, ücretsiz 
izin, ücret düşürme vb. uygulamalara başvurması yasak-
lanmalıdır.

- İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma koşulları yeni-
den değerlendirilmeli, fon sadece işsiz kalanlara yardım 
için kullanılmalıdır.

- İşsizlik ödeneğine hak kazanmak için işyerinde üreti-
min/hizmetin en az dört hafta durması yeterli sayılma-
lıdır. Ayrıca işsizlik sigortasından yararlanma koşulları 
aranmaksızın üretimin durduğu tüm işyerlerindeki çalı-
şanlar ücretlerinde herhangi bir kesinti olmadan kısa ça-
lışma ödeneğinden yararlanmalı; bunun için iş müfettişi 
inceleme şartı aranmamalıdır.

- Salgını kullanarak fahiş fiyatlarla ürün satanlara devlet 
tarafından gereken müeyyideler mutlaka uygulanmalıdır. 
- Gıda ve hijyen ürünlerine yapılan fahiş zamlar geri çe-
kilmeli, temel gıda malzemelerinde KDV kaldırılmalıdır.

- Elektrik, su, doğalgaz, tüketici kredisi ve prim borçla-
rı ertelenmelidir. Özellikle salgın süresince temel kamu 
hizmetleri ücretsiz olmalıdır.

- Coronavirüsle mücadele ancak kamu hizmetlerini ge-
liştirmekle mümkündür. Bu yönde bütün hastanelerin 
salgın hastanesi ilan edilmesi olumlu olmakla birlikte bu-
nunla yetinilmeyerek radikal ve bütüncül adımlar atılarak 
öncelikle özel sağlık kuruluşları kamulaştırılmalı ve bütün 
sağlık kuruluşlarında tanı ve tedavi hizmetleri tamamen 
ücretsiz olmalıdır.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkan
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CORONA VİRÜSÜ SALGINI İLE ANCAK TOPLUM ÇIKARINI GÖZETEN 
KAMUCU POLİTİKA VE UYGULAMALARLA BAŞ EDEBİLİRİZ

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 27 Mart 2020 tarhinde “Corona Virüsü Salgını ile Ancak Toplum 
Çıkarını Gözeten Kamucu Politika ve Uygulamalarla Baş Edebiliriz” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Her türlü bilgiye açık erişim imkânı sağlanmalı, 
tüm çalışmalar şeffaf olmalı, dar siyasi çıkar 
ve hesaplar bir kenara bırakılmalı, ilgili bilim 
kurulları muhalif-yandaş ayrımı yapılmadan 
yetkin ve nitelikli uzmanlardan oluşturulmalı, 
geliştirilen politikalar ve planlarda bilimsel 
çalışmaların sonuçları dikkate alınmalıdır.

Türkiye nitelikli ve birikimli uzmanlarının, 
yaratıcı sanayi yapısının ve özveriyle çalışan 
insanlarının ortak aklı ve çabasıyla salgına dur 
diyebilir.

İktidar corona virüsü salgını çıktığından beri kararlı ve 
sorumlu davranmamış, çok ivedi olarak alınması zorun-
lu tedbir ve yapılması gerekli uygulamalar konusunda 
şaşırtıcı bir rahatlık ve aldırmazlık göstermiştir. Salgınla 
ilgili bilgilerde şeffaflık sağlanmamış, bilgiye erişim Sağlık 
Bakanı’nın gece yarıları yaptığı açıklamalar ve 280 vuruşlu 
Twitter mesajlarıyla sınırlı kalmıştır.

TTB, SES, TDHB, TEB vb. hekim ve sağlık çalışanlarının 
örgütlerinin, uzmanların, öğretim üyelerinin, emek ve 
meslek örgütlerinin önerilerine önce kulak verilmemiş, 
zaman içinde bir bölümü gecikmeli ve eksik olarak uygu-
lanmıştır. Merkezi yönetim organları ve bazı kuruluşlar 
değil bir gün, bir saat bile gecikmenin bedelinin çok ağır 
olduğunu bildikleri halde; eğitim kuruluşlarının kapatıl-
ması, karantina merkezlerinin hazırlanması, yurtdışından 
gelişlerin sınırlanması, gelenlerin tıbbi kontrolden geçiril-
meleri ve karantinaya tabi tutulmaları, ticari işletmelerin 
faaliyetlerinin sınırlandırılması, işyerlerinin çalışma şart ve 
saatlerinin değiştirilmesi vb. birçok karar mutlak gecikme 
ile uygulanmıştır

Bilim Kurulu’nun bilimsel içerikte değerlendirme ve öne-
rileri bile ancak siyasi iktidarın, başka bir ifade ile Cum-
hurbaşkanlığının onayına sunulup uygun görüldükten 
sonra uygulanabilmiştir.

Yaşanan süreç, salgın hastalıklara karşı mücadelede uygu-
lanmak için hazırlanmış bir “Kriz Yönetimi ve Acil Eylem 
Planı”nın bulunmadığını, kararların nerede ise günübirlik 

alındığını göstermiştir. Aynı şekilde salgına karşı sağlık 
kurumlarında, başta uygun nitelikte maske, eldiven, ko-
ruyucu giysi, başlık, gözlük, tulum, ayakkabı, önlük olmak 
üzere gerekli koruyucu sağlık gereçlerinin yeterli düzey-
de olmadığı ortaya çıkmıştır. Tanı konulması için gerekli 
test kitlerinin yeterli sayıda olmadığı, bu husus bilindiği 
halde temini için zamanında yeterli girişimlerde bulunul-
madığı, bütün dünyada ilgili sağlık kuruluşları “daha çok 
test” derken ülkemizde yapılan test sayılarının sembolik 
düzeyde olduğu görülmüştür. Sağlık kurumlarının hasta-
lara müdahale ve tedavi süreçlerinde kullandığı ilaç, araç 
ve gereçlerin de yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir.

İktidarın açıkladığı ekonomik destek paketi ve izleyen ka-
rar ve uygulamalar; çalışanlara ve emekçi halka yönelik 
kayda değer bir destek içermemektedir.

Yurttaşların yaşamlarını sürdürebilmelerine 
yönelik önlem önerilerimiz

Siyasi iktidara çağrımız var. Tüm çalışanlar ve ça-
lışmayan, çalışamayan, çalışma çağında olmayan, 
kısaca tüm yurttaşların yaşamlarını sürdürebilme-
leri için:

- Her ne sebeple olursa olsun işten çıkarmalar yasaklanmalı,

- Tüm işsizlere işsizlik maaşı ödenmeli,

- En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılmalı,

- Konut abonelerinin ve kapanan, faaliyeti sınırlanan kü-
çük işyerlerinin su, elektrik, doğal gaz hizmetlerinden 
ücretsiz yararlanmalarına imkân sağlanmalı, bu hizmetler 
ödenmemiş fatura gerekçesiyle hiçbir şekilde kesilme-
meli, bu kesimin faturaları en az altı ay kamu tarafından 
bütçeden karşılanmalı,

- Tüm hanelere yeterli miktarda maddi devlet desteği 
verilmeli,

- Özel sağlık kuruluşları kamu denetimi ve işleyişi kapsa-
mına alınmalı, tüm sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetleri 
ücretsiz olmalı,

- Bugün 65 yaş üstü ve rahatsızlığı olanları, yarın belki 
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tüm yurttaşları kapsayacak olan “Evde Kal” uygulamaları-
nın doğurabileceği tüm ekonomik ve toplumsal maliyet-
ler kamu yönetimi tarafından karşılanmalı,

- Evde kalma, uzaktan çalışma, eğitim, iş takip vb. süreç-
lerle yükü ağırlaşacak internet altyapısı hızla güçlendiril-
meli, bedeli kamu tarafından karşılanmak üzere telefon 
ve internet hizmetleri en az altı ay bedelsiz olmalı,

- Kâr, yolcu, kazanç garantili ve sermayeye kaynak ak-
tarım amaçlı bütün Kamu Özel İşbirliği projeleri mücbir 
sebep nedeniyle askıya alınmalıdır.

Çalışanları ve kurumlarıyla sağlık sistemi için 
alınacak önlem önerilerimiz

Temel kural şeffaflık olmalı, her türlü bilgi erişime açık 
hale getirilmelidir. Birçok ülkede olduğu gibi bakanlık 
web sitesinde anlık ve günlük ve kümülatif olarak iller 
ve kurumlar bazında başvuran, test yapılan, virüs tanısı 
konulan, tanı konulamayıp gözlem altına alınan, virüs ol-
madığı karar verilen hasta sayıları açıklanmalıdır. Mevcut 
verileri bilimsel modellemelerle ve diğer ülkelerin verile-
riyle kıyaslayarak virüsün yayılımına yönelik tahmin çalış-
maları ve bu çalışmaların sonuçlarına göre gerekli planla-
malar yapılmalıdır. Bu amaçla, üniversitelerdeki Bilgi ve 
Belge Yönetimi, Veri Bilimi, Epidemiyoloji, Halk Sağlığı 

vb. ilgili bölümlerle ortaklaşa çalışmalar yapılmalıdır.

“F tipi terör örgütü” üyelerini tasfiye amacıyla yürürlüğe 
konulduğu iddia edilse de çok sayıda kamu çalışanını, sol 
dünya görüşleri ve etnik kökenlerinden ötürü işlerine son 
verilen hukuk dışı uygulamanın mağdurlarından hakların-
da kesinleşmiş hüküm olmayanlar göreve iade edilmeli, 
bu kapsamda sağlık kadroları takviye edilmeli ve uygun 
hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.

Sağlık personelinin uygun nitelikte maske, eldiven, koru-
yucu giysi, başlık, gözlük, tulum, ayakkabı, önlük olmak 
üzere gerekli tüm koruyucu sağlık gereçlerinin karşılan-
ması için gerekli tedbirler derhal alınmalı, salgının daha 
da yaygınlaşması halinde artacak ihtiyaçların steril olarak 
hızla temini için imalatçılarla anlaşmalar yapılmalı, ilave 
imalat kapasitesine ihtiyaç duyuluyorsa benzer üretim 
yapan işletmeler de üretim hattına sokulmalı, imalat, ta-
şıyıcıya teslim, taşıma, ilgili sağlık kuruluşuna teslim vb. 
unsurları kapsayan stratejik planlar derhal hazırlanmalı ve 
uygulanmalıdır.

Aile hekimlerinden başlayarak üniversite hastanelerine 
kadar her aşamadaki sağlık kuruluşlarında, başvuranla-
rın şikâyetlerinin alınacağı ve ilk kontrolün yapılacağı tri-
aj alanlarının, hastalar ve sağlık çalışanlarının sağlığı için 
tedavi birimlerinden ayrılmasına yönelik çalışmalar hızla 
sonuçlandırılmalıdır.
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Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve ihtiyaç halinde gö-
rev yerlerine yakın barınma imkânı sağlanmalıdır.

Sağlık kuruluşlarında tanı, müdahale, ameliyat ve tedavi 
aşamalarında kullanılan tüm araç ve gereçlerin bakım ve 
onarımları hızla yapılmalıdır.

Özellikle ameliyathane ve yoğun bakım servislerinde kul-
lanılan mekanik respiratör, ventilatör, defibratör vb. suni 
solunum cihazları ve gereçleri ile tanı aşamasında kullanı-
lan Magnetik Rezonans(MR), Bilgisayarlı Tomografi(BT) 
vb. ekipmanlara artabilecek ihtiyacın karşılanması 
için:

1. Çok ivedi olarak, salgının değişik yayılma alternatifleri-
ni göz önüne alan ve kurum, ilçe, il, ülke bazında ihtiyaç 
duyulacak ana ve yardımcı ekipman tip ve adetleri belir-
lenmelidir.

2. Acil ihtiyaç nedeniyle temin edilmesi gereken ana ve 
yardımcı ekipmanlardan,

2.1 Ülkemizde halen üretilenler, prototip aşamasını geç-
miş olup seri imalatına başlanabilecekler, henüz Ar-Ge 
aşamasında olanlar ve bu gruplardaki ekipmanların mev-
cut ve potansiyel imalatçıları ve üretim kapasiteleri sap-
tanmalıdır.

2.2 Halen üretilen ekipmanların mevcut üretim kapasite-
leri ihtiyacı karşılamıyorsa, gerek mevcut hatların kapasi-
telerinin artırılmasına, gerekse mevcut imalat altyapı ve 
imalat hatları konu imalata uygun olan tesislerin dönüştü-
rülerek devreye alınmasına çalışılmalıdır.

2.3 Protototip aşamasını geçmiş olup seri imalatına baş-
lanabilecek ekipmanların ihtiyacı karşılayacak miktarda 
imali için mevcut imalat altyapıları ve imalat hatları konu 
imalata uygun tesislerden yararlanılmalıdır.

2.4 Bu çalışmaların yanı sıra gerekli ekipmanların bütün 
dizayn bilgilerinin ve nasıl üretileceğini anlatan bilgilerin 
açıkça paylaşılmasını amaçlayan açık donanım çalışmala-
rı desteklenerek gerekli ekipmanların hızlıca üretilmesi 
sağlanmalıdır.

3. Bu çalışmalara karşın kısa vadede yerli imalatla temin 
edilmesi mümkün olmayan ve hızlı bir şekilde temin edi-
lebilme imkânı bulunmayan ekipmanlarla ilgili olarak aşa-
ğıdaki çalışmalar yapılmalıdır.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin üretim kapasitesi ve bu ülkede 
salgının hızının yavaşlamasından hareketle ülkemizdeki 

acil ihtiyaçları karşılamak üzere gerekli cihaz ve ekipman-
lar ikili anlaşma çerçevesinde uygun şartlarda kamu eliyle 
temin edilmelidir.

Genel olarak yalnız bugün değil, yarın da ihtiyaç duyu-
lacak bu tür özel ve ileri teknolojiye dayalı ekipmanla-
rın; mevcut sanayi altyapısından yararlanarak, yurtiçinde 
üretimi için; mevcut cihazların imalatçısı olup Türkiye’de 
değişik yatırımları ve projeleri olan uluslararası firmalarla 
lisans anlaşmaları yapılmalı, teknik destek vermeleri ta-
lep edilmeli; ilgili tüm taraflar bir araya getirilmeli, kamu-
nun da ortak olacağı işletmelerde mümkün olan en kısa 
zamanda azami yerli muhteva ile yurtiçi üretim imkânı 
araştırılmalıdır.

Yabancı imalatçıların bu tür bir işbirliğine yanaşmamala-
rı halinde ilgili kamu ve özel kuruluşlarla akademinin ve 
meslek örgütlerinin katılım, katkı ve destekleriyle yapı-
lacak yoğun ve hızlı bir tersine mühendislik çalışması ile 
yerli üretimi öngören bir çalışma yapılmalı, yol haritası 
belirlenmeli, bu çalışmanın sonuçlarını imalat sürecinde 
uygulayacak kurumsal yapılar oluşturulmalıdır. Gerçekçi 
plan ve programlar oluşturularak bir takvim dâhilinde ça-
lışmalara başlanmalıdır.

Yurtiçi aşı, ilaç vb. üretiminin desteklenmesi 
için önerilerimiz

Uzun yıllar boyunca aşı üretimini başarıyla sürdüren an-
cak 2011’de kapatılan Ulusal Aşı Merkezi güçlü bir alt-
yapı ve nitelikli kadrolarla yeniden kurulmalı; bu merkez 
bir yandan her zaman ihtiyaç duyulan aşıların üretimini 
yaparken aynı zamanda bilinen ve tekrarlanan salgınlara, 
türevlerine ve mutasyonlarına karşı yeni aşılar geliştirme 
çalışmalarını da yapmalıdır.

Bugüne değin yaşananlar, sağlığın kamusal bir hizmet ol-
duğunu, piyasaya bırakılamayacak kadar ciddi bir faaliyet 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Karşı karşıya olduğumuz corona virüs salgını ve başka 
belaları da tüm toplum el ele vererek, ortak akıl, daya-
nışma ve toplumsal imece ile toplum çıkarlarını gözeten 
bir kamusal planlama, kamucu politika ve uygulamalarla 
aşabiliriz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
KADINLARIN EŞİTSİZLİKLERE VE SÖMÜRÜYE KARŞI 

MÜCADELESİNİN YANINDADIR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle bir basın açıklaması 
yaptı.

Ülkemizde aile, eğitim, çalışma yaşamı ve istihdam başta 
olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında kadınlara 
yönelik eşitsizlik ve şiddeti meşrulaştıran yaklaşımlar son 
yıllarda oldukça artmıştır. 

Ekonomik ve sosyal sömürü, kadınları toplumun alt bi-
reyleri olarak görme, cinsel istismar ve şiddet toplumda 
yaygınlaşmaktadır. 

Gerici rejimin inşasında eşitsizliğe yapılan vurgu önemli 
bir yer tutmaktadır. 

Kadın cinayetlerindeki büyük artış, iktidarın açıklamaları 
ve uygulamalarındaki kadını ifade etme biçiminden ba-
ğımsız değildir.

Yaşamın tüm alanlarına yukarıdan aşağı müdahalelerle 
ve toplumu dinsel gericilikle kuşatan iktidar; bedenlerin-
den emeklerine kadar kadınları denetlemeye, kaç çocuk 
doğuracaklarından hangi yaşlarda evleneceklerine, hangi 

okullarda okuyacaklarına karışmakta; yaşamlarını ken-
dilerinin belirleme özgürlüğünü yok eden uygulamaları 
dayatmaktadır.

Ancak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kez 
daha belirtmek isteriz ki kadınların ekonomik, siyasi, 
toplumsal yaşamda daha şiddetli bir sömürü ve eşitsiz-
liğe tabi tutulması sadece kadınların değil tüm toplumun 
sorunudur. 

Kadınlar özgürleşmeden hiçbir toplum özgürleşemez. 
Bu nedenle eşit, özgür, demokratik, uygar bir Türkiye 
mücadelesi, kadınların örgütlü mücadelesi ile birlikte ba-
şarıya ulaşabilecektir.

Kadınların her alanda eşit ve özgür yurttaşlık mücadelesi 
aynı zamanda ülkemizin laiklik, demokratikleşme ve öz-
gürleşme mücadelesidir. 

Odamız bu onurlu mücadelelerinde kadınlarla birlikte ve 
dayanışma içinde olmayı sürdürecek-
tir. 

Birlik ve dayanışmanın en güzel gün-
lerinden biri olan 8 Mart’ta ülkemizin 
birçok yerinde gericiliğe, sömürüye, 
baskıya, şiddete, taciz ve tecavüzlere 
karşı seslerini yükseltecek olan ka-
dınların ve kadın meslektaşlarımızın 8 
Mart’ı kutlu olsun diyor, baskı ve şid-
det sonucu yaşamlarını kaybeden tüm 
kadınları sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Başkanı
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Mart 2020  
Odamız tarafından yayınlanan Türkiye’nin Enerji Görünümü 
Oda Raporu, Bütün Dünya Dergisi Yazarı Necdet Pamir’in 
makalesinde “Türkiye’nin Enerji Görünümü” başlığıyla haber 
yapıldı. 

13/17.03.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Corona Virüs Vakasın-
dan Hareketle Hastaneler ve Toplu Bulunulan Mekânlarda 
Yapılması Gereken Bazı Acil Düzenlemelere Dair Önerileri-
miz” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Havalandırma 
tesisatı büyük öneme sahip,” Evrensel Gazetesinde “Hasta-
ne tuvaletinde pencere bile yok,” Aydınlık Gazetesi’nde “Kli-
malar gözden geçirilmeli” ve (17.03.2020) Ankara Başkent 
Gazetesinde “Hastanelerde iklimleme tesisatına dikkat!” 
başlıklarıyla haber yapıldı.

20/21.03.2020
Odamız tarafından yayınlanan “Kırılgan Ekonomiye Korona 
Virüs Yükü” başlıklı araştırma raporu, Birgün Gazetesinde 
“Kırılgan ekonomiye koronavirüs yükü,” Gaziantep Sabah 
Gazetesi’nde “MMO raporu: Koronavirüs nedeniyle büyüme 
hızı düşecek,” Yeni Mesaj Gazetesinde “Türkiye ekonomisine 
koronavirüs yükü” ve (21.03.2020) Ankara Başkent Gazete-
sinde “Koronavirüs nedeniyle büyüme hızı düşecek” başlık-
larıyla haber yapıldı. 

22.03.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Corona Virüs Salgınına 
Yönelik Sosyoekonomik Önlemler Halktan Yana Köklü ve Bü-
tüncül Bir Şekilde Yaygınlaştırılmalıdır” başlıklı açıklama, Bir-
Gün Gazetesinde “Mühendislerden alternatif tedbir paketi,” 
Sözcü Gazetesinde “Temel gıdada KDV tamamen kaldırılma-
lı” ve Korkusuz Gazetesinde “Temel gıdada KDV kaldırılmalı” 
başlıklarıyla haber yapıldı. 

28.03.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Corona Virüsü Salgını 
ile Ancak Toplum Çıkarını Gözeten Kamucu Politika ve Uy-
gulamalarla Baş Edebiliriz” başlıklı açıklama, BirGün Gaze-
tesinde “Makina Mühendisleri Odasından iktidara: Salgınla 
mücadelede ayrım yapılmamalı” başlığıyla haber yapıldı.

31.03.2020
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın Söz-
cü Gazetesi Muhabiri Taylan Büyükşahin’e verdiği demeç, 
“Hazine garantili projeler yerine faturalar ödensin” başlığıyla 
haber yapıldı. 

20 Mart 2020 BirGün

12 Mart 2020 Evrensel
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21 Mart 2020 Ankara Başkent

22 Mart 2020 Sözcü22 Mart 2020 BirGün
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28 Mart 2020 BirGün
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Mart 2020'de Eğitimlere Katılım
Mart ayı boyunca 13 şubemizde, 12 konu başlığı altında düzenlenen eğitimlere 481 kişi katıldı.

Eğitim Adı Eğitim Tarihi Verildiği Şube Katılımcı Sayısı

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu

16-17 Mart 2020 Konya 16

12-13 Mart 2020 İstanbul 7

4-5 Mart 2020 Adana 17

4-5 Mart 2020 Samsun 9

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu

13-15 Mart 2020 Samsun 9

10-12 Mart 2020 Bursa 10

6-8 Mart 2020 Adana 17

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi 3-6 Mart 2020 Bursa 6

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu 2-5 Mart 2020 Ankara 14

Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü 7-10 Mart 2020 Ankara 16

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

11-13 Mart 2020 Diyarbakır 20

9-11 Mart 2020 Gaziantep 6

2-4 Mart 2020 Kayseri 10

2-4 Mart 2020 Ankara 11

Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 4-8 Mart 2020 İstanbul 7

Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

25-27 Mart 2020 Diyarbakır 12

18-20 Mart 2020 Denizli 18

11-13 Mart 2020 Denizli 13

10-12 Mart 2020 İzmir 18

6-8 Mart 2020 Antalya 16

4-6 Mart 2020 Gaziantep 27

Mekanik Tesisat 2-8 Mart 2020 Konya 8

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi
7-15 Mart 2020 Ankara 19

6-15 Mart 2020 İstanbul 9

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

16-17 Mart 2020 Gaziantep 20

13-14 Mart 2020 Diyarbakır 30

12-13 Mart 2020 Ankara 29

7-8 Mart 2020 Kayseri 18

6-7 Mart 2020 İstanbul 24

5-6 Mart 2020 Mersin 20

5-6 Mart 2020 İzmir 22

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 16-17 Mart 2020 Bursa 3

Toplam 481
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Nisan 2020 Eğitimleri Programı
Webinarlarımızı incelemek ve ücretsiz kayıt yaptırmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz: https://makina.mmo.org.tr/egitimler/12   

Eğitim Adı Eğitmen Adı Tarih / Başlama Saati

İklimlendirme Tesisatında Sistem Seçimi Levent Yılmaz 7 Nisan 2020 / 14.00

TPS Yalın Düşünce Kenan Berkdemir 7 Nisan 2020 / 18.00

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yönetim Sistemi İlker Ergün 7 Nisan 2020 / 18.00

360 VR İle Isı Merkezi Mekanik Tesisat Ekipmanları Levent Yılmaz 9 Nisan 2020 / 16.00

Sıcak Su Sistemlerinde Otomasyon Cevat İşlik 9 Nisan 2020 / 19.00

Proje Yönetimi Sadık Nazik 9 Nisan 2020 / 20.00

Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Satın Alma Tayfun Erdem 10 Nisan 2020 / 18.00

Buhar Sistemlerinde Otomasyon Cevat İşlik 10 Nisan 2020 / 19.00

Pompa Teorisi-1 Cüneyt Deniz Küheylan 11 Nisan 2020 / 14.00

Kriz zamanı İş Sürekliliği ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (ISO 22301) Aydan Karadaş 13 Nisan 2020 / 13.00

Yalın Altı Sigma Metot Ve Araçları Kenan Bakkaloğlu 13 Nisan 2020 / 20.00

Mekanik Tesisat Tasarımcıları için Otomasyonun Temelleri Atalay Türkeş 14 Nisan 2020 / 10.30

Yüksek Performaslı Binalar ve HVAC Sistemleri Levent Yılmaz 14 Nisan 2020 / 14.00

Fizibilite Nedir, Nasıl Yapılır? Tayfun Erdem 14 Nisan 2020 / 18.00

Merkezi İklimlendirme Sistemlerinde Yeni Nesil Hidronik Balanslama ile Enerji Verimliliğinin Yükseltilmesi Atalay Türkeş 15 Nisan 2020 /10.30

ISO 45001:2018 Temelinde İş Güvenliğinde Yönetim Sistemi Yaklaşımı Yahya Kemal Kösalı 15 Nisan 2020 /17.30

Sonlu Elemanlar Analizinin Mühendislik Süreçlerine Katkısı Yasin Gargı 15 Nisan 2020 / 18.00

VAV(Variable Air Volume) Çalışma Prensipleri ve HVAC Sistemlerindeki Uygulamaları Atalay Türkeş 16 Nisan 2020 / 10.30

İçme Suyu Ana Boru Hattı Yapımı Rüstem Yağcı 16 Nisan 2020 / 13.00

Mobil Valflerde Seçim Kriterleri Onur Çelik 17 Nisan 2020 / 17.00

Fikir Geliştirme Atölyesi - Modül1 Tpud Modeli Ve Örnek Olay Çalışması Yasemen Çalışkan 17 Nisan 2020 / 18.00

Pompa Teorisi-2 Cüneyt Deniz Küheylan 18 Nisan 2020 / 14.00

Dünyada ve Türkiye' de Su Kıtlığı Muzaffer Başaran 20 Nisan 2020 / 14.00

Cfd; Küçük Boşluklarda Ve Dar Kanallarda Akışkanlar & Sızıntı Simülasyonları Sinan Soğancı 20 Nisan 2020 / 18.00

NZEB Binalarda HVAC Sistem Tasarımı ve Uygulama Esasları Levent Yılmaz 21 Nisan 2020 / 14.00

ISO 50001 Yaşanmışlıklar Üzerine Sohbetler A. Saim Paker 22 Nisan 2020 / 13.00

Petrol Ürünleri ve Madeni Yağlar Cemal Koyunoğlu 24 Nisan 2020 / 14.00

Fikir Geliştirme Atölyesi - Modül2: Oscar Modeli Ve Örnek Olay Çalışması Yasemen ÇALIŞKAN 24 Nisan 2020 / 18.00

Güneş Enerji Sistemleri Recep Özgür Koç 27 Nisan 2020 / 14.00

Yangın Kaçış Merdiveni Basınçlandırma Sistem Elemanlarında Test,Ayar ve Dengeleme (TAB) & 
Commissioning

Levent Yılmaz
28 Nisan 2020 / 14.00

Hastahanelerde Hijyenik İklimlendirme Burhan Taş 29 Nisan 2020 / 19.00

DRON Nedir-Ne değildir Naci Cansun 30 Nisan 2020 / 14.00

DRON Mühendisliği Bora Çağdaş Barış 30 Nisan 2020 / 19.00

Fikir Geliştirme Atölyesi - Modül3: Goal Modeli ve Örnek Olay Çalışması Yasemen Çalışkan 30 Nisan 2020 / 18.00

Güneş Enerjisi Sistem Tasarımı ve Seçim Esasları Sercan Kurtuluş 6 Mayıs 2020 / 15:00

Buhar Kazanlarında Verimlilik Artırıcı Dijital Çözümler Buğra Serinyel 7 Mayıs 2020 / 15:00
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: HALKIN SESİNE KULAK 
VERİN,YAŞAMSAL TALEPLERİ KARŞILAYIN!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu ve Türk Tabipleri Birliği hükümete seslenerek Koronavirüs salgını altındaki 
ülkemizde yapılabileceklere ilişkin önerilerini 23 Mart 2020 tarihinde yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdular.

Dünyanın pek çok ülkesinde yüksek oranda ölümler ya-
şanmasına yol açan, artık bir kitle imha silahı gibi işlev 
gören koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almış du-
rumda. Dünya genelinde farklı ülkelerde yaşananlara 
baktığımızda konunun belirsizliğini koruduğunu görebi-
liriz. 

Bu süreçte ülkemizde şimdiye kadar yaşananlara baktığı-
mızda ise sürecin doğru yürütüldüğüne ve yeterli önlem 
alındığına dair kaygılarımız artmaktadır.

Çin’de ve ardından İran’da başlayan salgın krizinin he-
men başında bu ülkelerle irtibatın kesilmemesi, umreye 
gideceklere izin verilmesi ve dönüşlerinde kesin bir ka-
rantina uygulaması yapılmaması, enfekte olan hasta sayı-
larının şeffaf olarak toplumla paylaşılmaması, hükümete 
yönelik güveni iyice yok etmiştir.

Hükümetin verdiği bilgilere güvenmeyen halk, doğru bil-
gi almak için sosyal medyaya yüklendiğinde konu daha da 
karışık hale gelmiş; yanlış, kasıtlı, teyit edilmemiş bilgiler 
ortamı kaosa sürüklemiş, vatandaşın panik yapmasına 
neden olmuştur. 

Öncelikle bu salgın ile mücadele toplumsal bir mücadele 
olarak örgütlenmelidir. 

Mesele siyasi ikbal ve ekonomik kar ekseninde ele alın-
dığı ölçüde bütün bir ülkenin “bağışıklığı” zarar görmek-
tedir.

18 Mart 2020 tarihinde Çankaya Köşkünde düzenlenen 
“Koronavirüs ile Mücadele Eşgüdüm Toplantısı”na davet 
edilmeyen ve bu salgının ilk gününden itibaren konuya 
dair kapsamlı çalışmalar yapan emek ve meslek örgütleri 
olarak şunu ifade etmek isteriz ki; koronavirüs salgını-
nın yol açabileceği sosyal tahribat, ayrımcı, kutuplaştırıcı 
yaklaşımlarla daha da derinleşmekte, ülkenin ve halkın 
sağlığını onarılması zor bir biçimde tehdit etmektedir.

Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamalar toplumda güveni 
tesis etmemiş, tam tersine sadece sermayeye güven ve-
ren, çalışanı, işsizi, esnafı, kriz mağdurlarını, yoksulu yok 
sayan bu tedbirler devlete olan güvene de son noktayı 
koymuştur.

Yaşananlar açıkça göstermektedir ki, bu kriz aslında, 
sağlık alanının ticarileştirilerek halkın nitelikli, eşit, ulaşı-
labilir, ücretsiz sağlık hizmeti almasını engelleyen neoli-
beral anlayışın bir sonucudur. 

Bu krizden ancak toplumsal dayanışmayı yükselterek en 
az hasarla çıkabiliriz. 

Biz emek ve meslek örgütleri  DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB olarak, üyelerimize ve halka karşı 
görevimizin bilinciyle, iktidara bir kez daha sesle-
niyor, bu bağlamda yapılabileceklere ilişkin öneri-
lerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz:

1. Bu süreçte bir kez daha görülmüştür ki; bilime, 
eğitime ve sağlığa daha fazla değer verilmelidir. Bu-
günlerde kısıtlı imkânlarla, canla başla çalışan sağlık 
çalışanlarına özellikle çok teşekkür ediyoruz ve on-
ların daha güvende görev yapabilmeleri, moralleri-
nin yüksek tutulması için her türlü imkânın öncelikle 
seferber edilmesini talep ediyoruz.

2. Önümüzde kötü örnek oluşturan ülkelerde yaşa-
nanlar da dikkate alınarak olası en kötü senaryoya 
göre eylem planları hazırlanmalı, kriz anında kentin 
tüm imkânları (mekân, araç, ekipman vb.) kullanılabil-
melidir.

3. Mümkün olan işlerde ve işyerlerinde uzaktan çalış-
maya geçilmeli, zorunlu mal ve hizmetlerin üretil-
mediği ve virüsten korunma koşullarının sağlanama-
dığı tüm işyerlerinde çalışanlar derhal ücretli izne 
çıkarılmalıdır.
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4. Zorunlu mal ve hizmetlerin üretildiği veya gerekli 
önlemlerin alınabildiği faaliyetini sürdüren işyerle-
rinde çalışan ebeveynlerden birine ve risk grubun-
da olanlar ile 60 yaş üstü çalışanlara acil ücretli izin 
verilmeli; çalışmak durumunda olanların sağlık ko-
şulları için önlemler artırılarak azami düzeye yüksel-
tilmelidir.

5. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekil-
melidir. Koronavirüsle mücadele döneminde 1000 
TL destek eklenerek risk grubundaki bu kesimler 
korunmalıdır.

6. Kamu ve özel sektörde bireysel ve toplu işten çıkar-
malar yasaklanmalıdır.

7. Fahiş fiyatlarla fırsatçılık yapanlara göz yumulmama-
lı, denetimler artırılmalı, fırsatçılık yapanlara yaptı-
rımlar uygulanmalıdır.

8. Alt gelir gruplarının temel gıda ve hijyen maddele-
rine erişimi için kamu kaynaklarına başvurulmalıdır. 
Virüsten koruyucu ürün ve malzemeler (maske, ko-
lonya, sıvı sabun vb.) başta dar gelirliler olmak üzere 
halka ücretsiz dağıtılmalıdır.

9. Yoğun kalabalıkların bir arada bulunduğu mülte-
ci geri gönderme merkezlerinde gerekli tedbirler 
maksimum düzeyde alınmalı, bu merkezlerde ol-
mayan mülteciler için de alt gelir gruplarıyla benzer 
şekilde hijyen ve temel gıda malzemesi temini kamu 
kaynaklarıyla sağlanmalıdır.

10. Ekonomideki olumsuz gelişmelere paralel olarak 
işsizlikte yaşanabilecek artışlara karşı işsizlik sigor-
tası ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırıl-
malıdır. İşsizlik sigortası ödeneği alabilmek için son 
üç yılda 600 gün çalışma koşulu virüsle mücadele 
döneminde 90 güne indirilmelidir. Salgın sürecinde 
işsizlik maaşı kesilecek olan çalışmayan yurttaşlara 
bu maaş verilmeye devam edilmelidir.

11. Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borç-
ları ve elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları sal-
gın riski boyunca ertelenmelidir.

12. Bu süreçte vatandaşların sağlığa erişimi ücretsiz ol-
malıdır.

13. Sağlık kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesi sağ-
lanmalı ve Covid-19 şüphesi olan her olguya test 
yapılabilecek duruma getirilmelidir.

14. Salgın sürecinde, özel sağlık kuruluşları kamu kont-
rolüne geçirilmelidir.

15. Yerellerde, il/ilçe bazında belediyelerin ve muhtar-
lıkların önderliğinde DKÖ, meslek odası ve sendika 
temsilcilerinin de içinde yer aldığı kriz masaları ku-
rulmalıdır.

16. Adalet Bakanlığı açıklamalarına göre Ocak 2020 
itibariyle 355 hapishanede 11 bin civarında kadının 
içinde olduğu 294 bin tutuklu/hükümlübulunmak-
tadır. Cezaevlerinde 3 bin 100 çocuk hükümlü ve 
tutuklu bulunurken, 780 çocuk ise anneleri ile bir-
likte cezaevlerinde kalmaktadır. Korona virüsü sal-
gını nedeniyle birçok ülkede cezaevlerinde ayrım-
sız tahliyeler başlatılırken ülkemizde iktidarın siyasi 
tutuklu ve hükümlüler dışındakileri kapsayacak bir 
çalışmayı hızlandırdığını açıklaması kabul edilemez. 
Biliyoruz ki, son yıllarda çok sayıda muhalif gazete-
ci, akademisyen, aydın, milletvekili, belediye başka-
nı, avukat, öğrenci, sendika yöneticisi/üyesi “terör 
soruşturması” adı altında tutuklanmıştır. Dolaysıyla 
cezaevlerinde öncelikle tutukluların hızla tahliye-
si sağlanmalı; yaşam hakkı ve ifade özgürlüğü esas 
alınarak siyasi tutuklular, gazeteciler, yaşlılar, hasta 
mahkûmlar, çocuklar tahliye edilmeli, infazlar erte-
lenmelidir.

17. Sağlık emekçileri için alkışlar yetmez, koruma ön-
lemleri artırılmalı ve ek tazminat verilmelidir.

Biz DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak bir kez 
daha bu acil ve tarihi uyarımızı yapmayı bir sorumluluk 
olarak görüyor, duanın, kolonyanın yeterli olmayacağı-
nı, küresel krizin aşılması için bilimi esas alan toplumsal 
dayanışmaya ihtiyacımız olduğunu bir kez daha vurgula-
yarak, ülkeyi yönetenleri yarın çok geç olmadan yuka-
rıda sıraladığımız önlemleri hayata geçirmek için somut 
adımlar atmaya davet ediyoruz.

 
DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’NİN 
YEDİ ACİL ÖNLEM METNİ İMZAYA AÇILDI

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Covid-19 salgını ile etkin mücadelede halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için 
7 önlem açıkladı. Kişi ve kurumların imzasına açılan ortak metni ve imza formunu yayımlıyoruz.

Biz aşağıda imzası bulunan konfederasyonlar, birlikler, 
sendikalar, odalar, barolar, dernekler, demokratik kitle 
örgütleri ve inisiyatifleri, siyasi partiler ve kişiler olarak 
Covid-19 salgını ile etkin mücadele için, halkın sağlığını, 
işini ve aşını korumak için aşağıdaki 7 önlemin aciliyetini 
bir kez daha hatırlatıyor iş işten geçmeden gereğinin ya-
pılması için Hükümet’i uyarmayı tarihsel bir sorumluluk 
olarak görüyoruz:

1. Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler 
dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen 
durdurulmalıdır.

2. Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı, kü-
çük esnaf desteklenmeli, çalışanlara ücretli izin veril-
meli ve işsizler için ise koşulsuz işsizlik maaşı öden-
melidir.

3. Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borç-
ları ve elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları sal-
gın riski boyunca faiz işletilmeden ertelenmelidir.

4. Bu süreçte özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne 
geçirilmeli, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi 

istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalıdır.

5. Salgınla mücadelede koordinasyonda katı bir disiplin 
uygulanmalı, bilimsel yaklaşım ve bilgi paylaşımında 
açık ve şeffaf olunmalıdır. Güven kriteri haline gelen 
Covid-19 Testleri konusunda bilimsel-yaygın-hakka-
niyetli ve sonuçların hızla açıklandığı bir işleyiş hakim 
kılınmalıdır.

6. Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak 
üzere, tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman başta 
olmak üzere bütün eksiklikler giderilmeli, herhangi 
bir aksama yaşanmayacağına dair güven verilmeli ve 
bu işlerde çalışan herkes düzenli olarak testten ge-
çirilmelidir.

7. Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak ka-
bul edilen; hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, 
göçmenler ve tutuklu/hükümlüler için yaşamlarını ve 
sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler ha-
yata geçirilmelidir.

DİSK - KESK - TMMOB - TTB
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kormaz’ın 
TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü nedeniyle yaptığı basın açıklaması metni:

EMEKÇİLERİN HAYATI DAHA FAZLA KAR İÇİN 
FEDA EDİLEMEZ,

İŞ CİNAYETLERİNE SON

Bundan tam 28 yıl önce 3 Mart 1992 tarihinde, Zongul-
dak Kozlu Kömür Ocağında meydana gelen grizu patla-
masında 263 emekçi hayatını kaybetti. 

TMMOB, Ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekebil-
mek, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak 
için 3 Mart tarihini,  “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü” olarak ilan etmiştir. Kozlu’dan günümüze iş cina-
yetlerinde hayatını kaybeden emekçileri saygıyla anıyoruz.

Aradan yıllar geçti, 2020’ler Türkiye’sinde emekçiler, 
işyerlerinde can vermeye devam ediyor. Her yıl, Kozlu 
faciasında kaybettiğimiz yurttaşlarımızın en az 6 katı iş ci-
nayetlerinde hayatını kaybediyor.

İşyerlerinde insanlar ölüyor;  işverenler ve devlet ölüm-
leri seyrediyor.  Önlem almayan işverenlere yaptırım uy-
gulanmıyor, işyerleri yıllardır, işçi sağlığı, iş güvenliği yö-
nünden denetlenmediği gibi, ölümlü iş kazalarının olduğu 
işyerlerinde, iş kazalarını incelemek üzere bile iş müfettişi 
görevlendirmiyor. 

Her gün en az 5 işçinin işyerlerinde iş cinayetlerinde ha-
yatını kaybetmesi artık haber niteliği bile taşımıyor. Hü-
kümet yetkililerinin iş cinayetleri ile ilgisi baş sağlığı dile-
menin ötesine geçmiyor.

Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin istatis-
tikler SGK tarafından tutularak kamuoyu ile paylaşılmak-
tadır. En son 2017 yıllarına ilişkin veriler açıklanmıştır. 
2020 yılı Mart ayına gelinmiş olmasına rağmen 2018 ve 
2019 yıllarına ait veriler kamuoyu ile paylaşılmamıştır.

HER 3 MART’TA DEDİĞİMİZ GİBİ; 
EMEKÇİLERİN HAYATI DAHA FAZLA KAR İÇİN FEDA EDİLEMEZ!

İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki 2013 yılında düzenlenen “TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü”nde İKK`ların bulunduğu kentlerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirerek “İş Cinayetlerine ve İşci 
Katliamlarına HAYIR” denildi. 

SGK tarafından 2017 yılına kadar açıklanan istatis-
tiklere göre;

• 2012 yılında 74.871 kazada 744 emekçi,

• 2013 yılında 191.389 kazada 1.360 emekçi,

• 2014 yılında 221.336 kazada 1.626 emekçi,

• 2015 yılında 241.547 kazada 1.252 emekçi,

• 2016 yılında 286.068 kazada 1.405 emekçi,

• 2017 yılında 359.766 kazada 1.636 emekçi,

İş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2017 yılında bir ön-
ceki yıla göre iş kazası sayısı %25 oranında, iş kazaları 
sonucu ölüm % 16 oranında artmıştır. 2017 yılına kadar 
açıklanan rakamların seyrine baktığımızda henüz açıklan-
mamış 2018 ve 2019 verileri korku uyandırmaktadır. Bu 
verilerin SGK tarafından açıklanamamasının sebebi nedir? 
Ülkemizde emekçilerinin hayatlarının önleyici çalışma-
lardan daha ucuz olduğu kamuoyundan gizlenmek mi 
istenmektedir? Bir kez daha Sosyal Güvenlik Kurumu’nu 
göreve, emekçilerin hayatını ilgilendiren bu bilgileri ka-
muoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz!

2012 yılında, “iş sağlığı güvenliğinde devrim” söylemleri 
ile 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu çıkartıldı. 2012 
yılından bu yana iş kazaları ve ölümlerde azalma bir yana, 
hem kaza sayısı hem de ölümler arttı. 6331 sayılı İş Sağlığı 
Güvenliği Yasasında ” işyerlerinde iş sağlığı güvenliğinin 
sağlanması işveren yükümlülüğündedir” denilmesine rağ-
men,  uygulamada iş sağlığı güvenliği hizmetleri hem pi-
yasalaştırıldı hem de sorumluluk iş güvenliği uzmanlarının 
omzuna yüklendi. Her kazadan sonra mutlaka iş güvenli-
ği uzmanları gözaltına alındı, hatta tutuklandı. Oysa 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8. Maddesinde de 
belirtildiği üzere, iş güvenliği uzmanlığı hizmeti “İşverene 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve da-
nışmanlık yapmak”; yine Kanunun 6. Maddesi gerekçe-
sinde belirtildiği üzere de işverene “profesyonel yardım” 
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kapsamındadır. Bu hükümlere rağmen ikincil mevzuatta 
iş güvenliği uzmanının görev kapsamını rehberlik dışın-
da değerlendiren hükümler değiştirilmelidir. İş Güvenliği 
Uzmanları; işverenin yapmadığı veya yapamadığı çalışma-
ların takipçisi ve sorumlusu olmamalıdır.

Bu anlayışla, iş güvenliği uzmanları ve meslektaşlarımızın 
iş yeri kaynaklı kazalara meslek ve hastalıklarına yakalan-
madığını, etkilenmediğini düşünmek, kamuoyuna böyle 
yansımasına sebep olmak akıl dışıdır. İşverenin ihmali, 
devletin üzerine düşeni yapmaması nedeniyle, uzman-
lar ve meslektaşlarımız da tüm emekçilerle aynı kaderi 
paylaşmaktadır. Sadece bu yıl basına yansıyan haberlerde 
meslektaşlarımızın yüksekten düşme, elektrik çarpması, 
yük altında kalma, iş makinesi altına kalma, mekanik arı-
zalar sebebiyle yaşamlarını kaybettiklerini, sakat kaldıkla-
rını görmekteyiz.

Bu nedenle, çalışma yaşamı düzenleyen yasa yalnızca 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan ibaret sa-
yılmamalıdır. Çalışma yaşamı, başta 4857 sayılı İş Kanunu, 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nunu olmak üzere birçok yasa ile biçimlendirilmektedir. 
2003 yılında yürürlüğe konulan 4857 sayılı yasa ile çalış-
ma yaşamı tamamen esnekleştirilmiş, işlerin alt işveren/
taşerona yaptırılması olağan çalışma biçimi olmuştur. 
, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan “telafi çalışması”, 
“denkleştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, “kısmi süreli ça-
lışma”, “asıl işveren-alt işveren ilişkisi” başta olmak üzere 
kuralsız çalışma koşulları olduğu sürece işçi sağlığı ve iş 
güvenliği alanındaki düzenlemeler bir anlam ifade etme-
yecektir. “İstihdam büroları” ile de iş ilişkileri tamamen 
“bırakın yapsınlar” “bırakın geçsinler” anlayışına dönül-
müş, tüm bunların sonucunda örgütsüzlük artmıştır. 

İş cinayetlerinin artmasında 4857 sayılı yasa ile getirilen 
esnek çalışma biçimlerinin önemli bir payı olmuştur. Do-
layısı ile asıl üzerinde durulması gereken mevzuat bu ol-
malıdır.

İş kazaları, meslek hastalıkları “kader” değildir. İş kazala-
rını, meslek hastalıklarını “işin doğal bir sonucu “ olarak 
görülmesi, yeni iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktadır. 

İş güvencesi ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin birbirini ta-
mamladığı gerçeğinden hareketle, tüm çalışanlar insana 
yakışır “norm ve standartta” bir sosyal güvenlik şemsiyesi 

altına alınmalıdır. Sigortasız ve sendikasız çalıştırma ön-
lenmeli, kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır. Sen-
dikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı, çalışanların 
sosyal ve ekonomik yaşamları iyileştirilmelidir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda iyileştirici adımlar 
atılabilmesi için öncelikle işverenlerin sorumluktan kaç-
masının önünde geçilmelidir. İşverenlerin temel sorum-
luluklarından kaçtıkları, kendi yerlerine birer günah keçisi 
olarak iş güvenliği uzmanlarını koydukları bir çalışma ya-
şamında, önleyici ve engelleyici hiçbir çalışmanın yapıla-
mayacağı açıktır.

Ülkemizde iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek has-
talıklarının bu denli yaygın olmasının bir diğer nedeni de, 
emekçilerin sendikal haklarının baskı altında tutulmasıdır. 
Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller tüm çalışanlar 
için kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 
yol almak mümkün olmayacaktır. Sendikasız uzman, sen-
dikasız işçi, örgütsüz bir çalışma yaşamı ile emekçiler tüm 
olumsuzluklara karşı açık ve savunmasızdır.

İş kazaları ve iş cinayetleri ile mücadelenin temel bir kül-
tür olarak topluma kazandırılması gereklidir. Yaşanan 
kaza ve cinayetlerde, ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişilerin 
sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi zorunluluğu, 
devlet politikası olarak toplumun tüm kesimlerine çocuk 
yaştan itibaren eğitimle birlikte kazandırılmalıdır.

Meslek hastalıkları tespiti ise hemen hiç yapılmamakta-
dır. SGK İstatistiklerine göre, yıllardır ülkemizde meslek 
hastalıkları nedeni ile ölüm hiç yoktur. Oysa bilimsel ger-
çeklikler göstermektedir ki; ülkemizde her yıl binlerce 
insan meslek hastalığından ölmekte, ama bu gerçeklik 
tespit edilmemekte, kamuoyuna açıklanmamaktadır

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin 
ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların alınması-
nın önünde bir engeldir. 

Bu nedenle düzenleme ve denetleme; Aile, Çalışma Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, üni-
versiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari 
ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine 
getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler 
bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştı-
rılmalıdır.
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Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bu gün de iş cinayetle-
ri ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm, 
yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalışma 
hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onuruna yakışır, 
güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız için sesimizi yük-
seltiyoruz.  İnsanlar işyerlerinde ölmemeli, her gün işyer-
lerinden cenazeler çıkartılmamalıdır.

Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemlerinin artırılması, bağımsız denetim sis-
teminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının 
durdurulması için yılmadan mücadele edeceğimizi kamu-
oyuna saygı ile duyururuz.”

ADANA:

Adana’da Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde 
gerçekleştirilen basın açıklamasıyla İş Cinatetlerine Dur 
denildi. Açıklamayı Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekre-
teri Erol Salman okudu.

ANTALYA:

Antalya’da Mimarlar Odası Antalya Şubesi Mehmet Öz-
kurt konferans salonunda gerçekleşen basın açıklamasını 
Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özge Köksal 
okudu.

ANKARA:

Ankara`da Makina Mühendisleri Odası’nda düzenlenen 
basın açıklamasını Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekre-
teri Özgür Topçu okudu.

AYDIN:

3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü dolayısıyla 
Makina Mühendisleri Odası Aydın Şubesi’nde bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi. Açıklama metni Aydın İl Koor-
dinasyon Kurulu Sekreteri Necdet Evlimoğlu tarafından 
okudu.

BATMAN:

Batman’da gerçekleştirilen basın açıklaması Mimarlar 
Odası Batman İl Temsilciliğinde yapıldı. Açıklama metni 
Batman İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Eyyüp Yağız 
tarafından okundu.

BOLU: 

Makina Mühendisleri Odası Bolu il Temsilciliğinde ger-
çekleştirilen 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü açıklaması, İKK Sekreteri Murat Ataman tarafından 
okundu.

BURSA: 

TMMOB Bursa İKK’nın BAOB yerleşkesinde gerçekleş-
tirdiği basın açıklamasını TMMOB Bursa İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik okudu.       

DENİZLİ :

Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Acar Konfe-
rans salonunda  İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü 
dolayısıyla basın açıklaması ve forum gerçekleştirildi. ba-
sın açıklaması metni Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sek-
reteri Mehmet Sarıca tarafından okundu. 

DİYARBAKIR:

TMMOB Diyarbakır İKK’nın Maden Mühendisleri Odası 
Diyarbakır Şubesinde gerçekleştirdiği basın açıklamasını 
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Doğan Hatun okudu.       

EDREMİT:

Mimarlar Odası Edremit İlçe Temsilciliğinde gerçek-
leştirilen 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü 
açıklaması Edremit İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Mustafa Akal tarafından okundu.
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ESKİŞEHİR: 

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu, Makina Mü-
hendisleri Odası Eskişehir Şubesinde yaptığı basın toplan-
tısıyla 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü dola-
yısıyla “İş Cinayetlerine Dur!” dedi. Açıklamayı TMMOB 
Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Neşet Ayka-
nat okudu.

İZMİR:

TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günün-
de TMMOB İzmir İKK tarafından 3 Mart 2020’de yapılan 
açıklama İKK Sekreteri Melih Yalçın tarafından okundu.

KIRKLARELİ:

TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” 
nedeniyle, TMMOB Kırklareli İKK tarafından basın açık-
laması yapıldı. Açıklama öncesi Kırklareli İKK Sekreteri 
Dr. Erol Özkan tarafından ülkedeki gündeme yönelik de-
ğerlendirmelerde bulunuldu ve ardından İnşaat Mühendi-
si Erdem Erdin tarafından okunan basın metni kamuoyu 
ile paylaşıldı.

KOCAELİ: 

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu İş Cinayetlerine 
Karşı Mücadele Günü’nde İzmit Sabri Yalım Parkında (İn-
san Hakları Parkı) kitlesel basın açıklaması gerçekleştirdi. 
Açıklamayı İKK Sekreteri Murat Kürekçi okudu.

MALATYA:

TMMOB Malatya İl Koordinasyon Kurulu, İş Cinayetleri-
ne Karşı Mücadele Günü’nde Malatya’da bir basın açıkla-
ması gerçekleştirdi. Açıklamayı İKK sekreteri Erdal Yavaş 
okudu.

MARDİN: 

İnşaat Mühendisleri Odası Mardin İl Temsilciliğinde ger-
çekleşen açıklamayı Mardin İl Koordinasyon Kurulu sek-
reteri Mehmet Aslan okudu.

MERSİN:

TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü 
nedeniyle kamuoyuyla paylaşılan basın açıklaması Mersin 
İl Koordinasyon Kurulu sekreteri Seyfettin Atar tarafın-
dan okundu.

RİZE:

Makina Mühendisleri Odası temsilcilik binasında gerçek-
leşen açıklamayı Rize İl Koordinasyon Kurulu sekreteri 
Metin Bıçakçı okudu.

SAMSUN:

Samsun İl Koordinasyon Kurulu bir basın açıklaması ya-
parak İş cinayetlerini kınadı. Açıklama Samsun İl Koor-
dinasyon Kurulu Sekreteri İshak Memişoğlu tarafından 
okundu.

VAN:

Van’da gerçekleştirilen basın açıklamasını Van 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri İsmet Bilmez 
okudu. 

 ZONGULDAK:

Zonguldak Maden Mühendisleri Odası’nda dü-
zenlenen basın toplantısında açıklamayı Zongul-
dak İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erdoğan 
Kaymakçı okudu.
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EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ MEYDANI ANIT MEYDAN VE 
ANMA YERİ TASARIMI ULUSLARARASI FİKİR VE TASARIM 
PROJESİ YARIŞMASINDA KAZANAN PROJE BELLİ OLDU

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB ile10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği yürütücülüğünde gerçekleştirilen 
Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarımı Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi 
Yarışması sonuçları ve sergisi 3 Mart 2020 tarihinde Mimarlar Odası Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Ankara’da 103 kişinin can verdiği katliamın gerçekleştiği 
Ankara Garı önünün anıt meydan haline dönüştürülmesi 
için TMMOB, DİSK, KESK, TTB ve 10 Ekim-Der tarafın-
dan düzenlenen “Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı 
ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarış-
ması” tamamlandı. 

Yarışma ile, 10 Ekim Ankara Katliamı’nın toplumsal düz-
lemde unutulmamasını sağlamak; hayatını kaybetmiş ve 
hayatta kalan bireylerin anısını onurlandırmak; hafızayı 
mekânda ve gündelik yaşamda yeniden üretmek amaç-
landı. Ayrıca Ankara Garı ve meydanının kuşaklar boyun-
ca emek, barış ve demokrasiye adanarak, yurttaşların bir 
araya geleceği bir kamusal mekân olarak yeniden üretimi 
hedeflendi.

Yarışmayı, Mimar Pınar Kesim Akbaş’ın ekip başı oldu-
ğu, Şehir Plancısı Özge Uysal, Peyzaj Mimarları Mehmet 
Cemil Aktaş, Şeyma Kahraman, Ecem Sevin, Rumeysa 
Konuk, Bengisu Doğru, Nagihan Damgacı, Okan Mutlu 
Akpınar, Hüseyin Hilmi Kezer, Lokman Turunç ve Emre 
Gökçe’nin hazırladığı proje kazandı.

İkincilik ödülü; Peyzaj Mimarı Doruk Görkem Özkan’ın 
ekip başı olduğu, Mimar Berker Cem Bozbaş, Şehir Plan-
cıları Beyzanur Akkuş, Çisem Seyhan, Regaip Yılmaz ve 
Peyzaj Mimarları Selçuk Özkaya, Emre Kul’un hazırladığı 
projeye verildi.

Üçüncülük ödülü; Peyzaj Mimarı Süleyman Can Çinkılıç’ın 
ekip başı olduğu, Mimar Halil Eroğlu, Şehir Plancısı Başak 
İncekara ve Peyzaj Mimarları Ferdi İnanlı ve Burak Baş’ın 
hazırladığı projeye verildi.

Mansiyon ödülleri; Mimarlar Cem Üstün, Öykü Arda, 
Şehir Plancısı Nur Kardelen Öztürk; Peyzaj Mimarı 
Melike Üresin’in hazırladığı proje ile Mimarlar Görkem 
Demirok, İzzet Furkan Gezegen, Şehir Plancısı Didem 
Türk ve Peyzaj Mimarı Bahar Aslan ve Mimarlar Cemre 

Önertürk, Zeynep Ece Şahin, Şehir Plancısı Ecem Kutlay 
ve Peyzaj Mimarı Gülçin Özdemir’in hazırladığı projeye 
verildi. Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma 
Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması so-
nuçlarını açıklamak üzere TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, KESK Eş Genel Başkanı Aysun 
Gezen,  KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Gezen, TTB 
Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, DİSK Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa Aguş ve Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreteri Baki Kerimoğlu ve Jüri üyesi Mimar 
Güven Arif Sargın divanı oluşturdular.

KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Der-
neği adına konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, yarışmaya 39 proje ile başvuru yapıldığını 
söyledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
şöyle konuştu:

“DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış ve Da-
yanışma Derneği olarak düzenlediğimiz “Emek, Barış ve 
Demokrasi Meydanı Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarımı 
Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması”nın Jüri 
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Fikir Alışverişi Toplantısına hepiniz hoş geldiniz.

10 Ekim Katliamı, yakın geçmişimizin en sarsıcı kitle kıyı-
mı olarak tarihe geçti. IŞİD üyesi iki canlı bomba tarafın-
dan yapılan bu alçak saldırıda 103 arkadaşımızı kaybettik. 
500’ün üzerinde arkadaşımızın ise çeşitli biçimlerde yara-
landı ve sakat kaldı. Bizler, yani o meydandan sağ çıkanlar 
ise katliamın içimizde bıraktığı derin boşlukla ve tarifsiz 
kederle birlikte yaşıyoruz.

Geçmişi unutturmaya, bulanıklaştırmaya, tahrif etmeye 
yönelik sistematik politikalar, toplumsal belleği canlı tut-
ma görevini de bizlerin omuzlarına yüklüyor.

Saldırıya uğrayanların yaralarının sarılması, hukuki süre-
cin yürütülmesi ve dayanışma ilişkilerinin örgütlenmesi ve 
katliamda kaybettiklerimizin anılarını yaşatma çabası en 
öncelikli gayretimiz oldu.

Bildiğiniz gibi 10 Ekim Katliamı sonrasında Ankara Bü-
yükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla, Ankara Garı 
önündeki alana, “Demokrasi Meydanı” adı verildi. Bu 
alanın ortasına da üç ayrı yüzünde katliamda kaybettiği-
miz arkadaşlarımızın fotoğraflarının olduğu geçici bir anıt 
yerleştirildi.

Bugüne kadar anmalarımızı gerçekleştirdiğimiz bu ge-
çici sembolik anıt,  katliamın neden olduğu derin acının 
temsili için yeterli olmadığı gibi, faşist saldırılar nedeniyle 
sıklıkla tahribata uğruyordu. Gar Meydanı’nın 10 Ekim 
sonrası ihtiva ettiği yeni anlam, bu kentsel mekâna ve 
mekânın unsurlarına farklı bir bakış açısı ve müdahaleyi 
gerektiriyordu.

Her defasında içimizdeki derin yarayı yeni-
den kanatan bu soruna çözüm bulabilmek, 
önemli gündemlerimizden birisiydi. 

Yerel seçimler sonrasında Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı ile yürüttüğümüz 
görüşmelerde, katliamın yaşandığı meydan-
da kalıcı bir mekânsal düzenleme yapılması 
konusunda fikir birliğine vardık.

Bu doğrultuda hazırlanacak projenin belir-
lenmesi için de “Emek, Barış ve Demokrasi 
Meydanı Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarı-
mı Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Ya-
rışması” gerçekleştirdik.

Gar önü ve çevresinin bir bütün olarak yeni-
den ele alınmasına ve alanın anıtsal biçimde yeniden dö-
nüştürülmesini öngören proje yarışmasına yurt içinden 
ve dışından toplam 39 proje katıldı. Bu anlamlı yarışmaya 
katılan tüm eser sahiplerine teşekkür ediyoruz.

Yarışmaya katılan eserler, yurt içinden ve dışından çok 
sayıda değerli akademisyen ve uzmanın aralarında bulun-
duğu ve değerli hocamız Baykan Günay’ın başkanlığını 
üstlendiği jürimiz tarafından değerlendirildi. 

Değerlendirmede estetik unsurların yanı sıra ulaşım, 
mekânın dokusu, geleceğe yönelik planlar ve uygulanabi-
lirlik gibi kriterler de gözetildi.

Emek meslek örgütü başkanlarımızın ve Ankara Büyük-
şehir Belediyesi’nin temsilcisinin de bulunduğu danışman 
jürimizle bu süreci paylaştık.

Kazan ve katılan tüm eser sahiplerini tebrik ediyorum.

Bu önemli ve tarihsel proje yarışmasına emek veren tüm 
akademisyenlerimize, kurumlarımıza ve teknik görevli-
lerimize yarışmayı düzenleyen kurumlar adına teşekkür 
ediyorum.

“Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış” mücadelesi yitir-
diğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. 

Bizler bu emanete sahip çıkacağız. Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemizi 
sürdüreceğiz.

Hepimize kolaylıklar diliyorum.”
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TMMOB YAPI RUHSAT FORMLARINDA HUKUK 
MÜCADELESİNİ KAZANDI

TMMOB tarafından açılan dava sonucu Danıştay’ın üçüncü kez verdiği yürütmenin durdurulması kararının 
ardından bu kez Bakanlıkça, 11.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapı ruhsatları yeniden düzenlenerek; formlarda imza hanelerine ve 
ruhsat formlarının meslek odalarına gönderilmesi kuralına yeniden yer verildi.

02.05.2018 tarihli, 30409 sayılı mükerrer Resmi Gaze-
tede yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin 
Belgesi Standardına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardına 
ilişkin Tebliğ ile Yapı Ruhsatlarında değişiklik yapılmış ve 
yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı 
denetçilerinin ve proje müelliflerinin ıslak imzaları ruhsat 
formundan kaldırılmıştı. 

Bunun üzerine Birliğimiz tarafından açılan davada Danış-
tay Dairesince 17/04/2019 tarihli karar ile “yapılaşmaya 
ilişkin sürecin can ve mal güvenliği açısından  hayati oldu-
ğu dikkate alındığında, fenni mesullerin, şantiye şeflerinin 
ve proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında imzalarının bu-
lunması son derece önem arz etmektedir.” gerekçesiyle 
yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti.

Davanın devamı esnasında; 27.10.2018 tarih ve 30578 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile yapı ruh-
satı formu ile yapı kullanma izin belgesi, Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliğine Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu ve Ek-9 
Yapı Kullanım İzin Belgesi olarak eklenmişti. Yönetmelik 
ekinde yer alan Yapı Ruhsatı Formunda da yapı sahibinin, 
yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin 
ve proje müelliflerinin imza hanelerine yer verilmemiş; 
her iki formun açıklama bölümünden de daha önceki 
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi formu açıkla-
malarında yer alan “İdareler sorumluluk alan mimar ve 
mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın 
ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirir.” hükmü 
çıkarılmıştı. 

Hukuka ve kamu yararına aykırı bu düzenlemenin ipta-
liyle açtığımız davada da Danıştay Dairesince 24/04/2019 
tarihli karar ile deprem kuşağında yer alan ülkemiz açı-
sından sağlıklı bir çevre ile can ve mal güvenliğinin sağla-
nabilmesinin önemi vurgulanarak “yapı ruhsatı formu ve 
yapı kullanma izni formu eki föylerde yer alan uyuşmazlık 
konusu ifadelerin, dava konusu işlemle kaldırılmasında 

hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır….” 
gerekçesiyle dava konusu düzenlemelerin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verilmişti.

Anayasanın 138. maddesinde; “Yasama ve yürütme or-
ganları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorunda-
dır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 
suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini 
geciktiremez.” kuralı öngörülmüş; Yine 2577 sayılı Ya-
sanın 28. maddesinde de; “Danıştay, bölge idare mah-
kemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürüt-
menin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre 
İDARE, GECİKMEKSİZİN İŞLEM TESİS ETMEYE VEYA 
EYLEMDE BULUNMAYA MECBURDUR.” ifadesine yer 
verilmiştir. Kaldı ki, bu durumun Anayasanın 2. madde-
sinde öngörülen hukuk devleti ilkesinin gereği olduğu da 
kuşkusuzdur.

Anayasal ve Yasal düzenlemeler uyarınca Danıştay karar-
larının gereğinin gecikmeksizin yerine getirilmesi; hukuka 
aykırılığı ortaya konan ve yürütmesi durdurulan düzen-
lemelere dayalı uygulamalara bir an evvel son verilmesi; 
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kararlarda belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden 
düzenleme yapılması gerekirken; Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığınca 25.07.2019 tarih 30842 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Danıştayca verilen 
yürütmenin durdurulması karar gerekleri yerine getiril-
memiş, aksine Daire kararlarında hukuka aykırılığı açık-
ça ortaya konan ve yürütmesi durdurulan düzenlemeler 
25.07.2019 tarihli değişiklik ile aynı şekilde yeniden yü-
rürlüğe konmuştu. 

Birliğimiz tarafından Anayasaya ve kamu yararına aykırı 
bu düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada da Danış-
tay Dairesince “Anayasanın 138. ve İdari Yargılama Usu-
lü Kanununun 28.maddesi uyarınca davalı idarece yargı 
kararını gecikmeksizin yerine getirmek zorunda olma-
sına karşın Danıştay Altıncı Dairesinin 17.04.2019 tarih 
ve E:2018/5260 sayılı kararı ile bu karara yapılan itirazın 
reddine ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 

19/09/2019 tarih ve E:2019/899 sayılı kararına, Danıştay 
Altıncı Dairesinin 18.02.2019 tarih ve E:2018/4999 sayılı 
kararı ile bu karara yapılan itirazın reddine ilişkin Danış-
tay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19/09/2019 tarih ve 
E:2019/845 sayılı kararına ve Danıştay Altıncı Dairesinin 
24.04.2019 tarih ve E:2018/9566 sayılı kararı ile bu kara-
ra karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Danıştay İdari dava 
Daireleri Kurulunun 16.10.2019 tarih ve E:2019/901 sa-
yılı kararına aykırı olarak yapılan düzenlemede hukuka 
uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin dur-
durulmasına karar verilmişti.

Danıştay’ın üçüncü kez verdiği yürütmenin durdurulması 
kararının ardından bu kez Bakanlıkça, 11.03.2020 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapı 
ruhsatları yeniden düzenlenmiş ve formlarda imza hane-
lerine ve ruhsat formlarının meslek odalarına gönderil-
mesi kuralına yeniden yer verilmiştir.

HALKIN İRADESİNİ HEDEF ALAN KAYYUM ATAMALARINI KINIYORUZ
Batman, Silvan, Lice, Eğil, Ergani, Güroymak, Halfeli ve Gökçebağ belediyelerine kayyum atanarak belediye 
başkanlarının göz altına alınmasına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 24 

Mart 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Türkiye bir bütün halinde Koronavirüs Salgını ile mü-
cadele ederken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 
yönetiminde bulunan Batman, Silvan, Lice, Eğil, Ergani, 
Güroymak, Halfeli ve Gökçebağ  belediyelerine kayyum 
atanarak belediye başkanları göz altına alındı.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yerel seçimlerde HDP ta-
rafından kazanılan belediyelerin iktidar tarafından birer 
ikişer gasp edilmesinin demokrasi ve hukuk devletiyle 
bağdaşır tarafı bulunmamaktadır.

Yerel seçimler sonrasında önce seçilmiş belediye başkan-
larının KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle mazbataları-
nın verilmemesi, ardından göreve gelen 3 büyükşehir, 2 
il, 31 ilçe ve 2 belde belediye başkanı yerine kayyumlar 
atanması AKP’nin iradesine yönelik yok sayıcı yaklaşımı-
nın ve HDP’yi hedef alan kindar tutumunun göstergesidir.

Bütün Türkiye biliyor ki, HDP’li Belediye Başkanlarına 
yönelik bu uygulamalar hukuki değil, siyasi kararların 
ürünüdür. 

Siyasi iktidarı bu faşizan anlayışa bir son vermeye, yurt-
taşların özgür seçimlerine ve sandık iradesine saygılı ol-
maya çağırıyoruz.

Siyasi iktidarın bu fırsatçı, antidemokratik ve hukuksuz 
uygulamasını kınıyoruz. 

Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle muhalif 
siyasetçileri etkisizleştirme anlayışı terk edilmelidir. 

Siyasi gerekçelerle hukuksuz biçimce cezaevinde tutu-
lan tüm siyasetçiler serbest bırakılmalı, seçilmiş belediye 
başkanları derhal görevlerine dönmelidir.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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NEVRUZ KUTLU OLSUN!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 21 Mart 2020 tarihinde yayınladığı mesajla tüm 

üyelerimizin Nevruz’unu kutladı.

Dünyanın en eski ve en yaygın kültürel geleneklerinden 
birisi olan Nevruz, doğanın uyanışını, baharın gelişini ve 
yaşamın yeniden canlanmasının temsil ettiği için herkes 
için umudun simgesi olmuştur.

Bizim coğrafyamızda Nevruz aynı zamanda barışa, kar-
deşliğe ve bir arada yaşama duyulan bir özlemin de sim-
gesidir. Halkların eşitlik içinde özgürce yaşama iradesinin 
kültürle yoğrulmuş dışavurumudur.

Bugün dünyamız bir yandan küresel bir yangınla mücade-
le ederken, diğer yandan da özellikle Ortadoğu’nun farklı 
coğrafyalarında devam eden savaşların tehdidiyle yaşıyor. 

3 ay gibi kısa bir sürede tüm dünyaya yayılan salgın, in-
sanların birbiriyle etkileşiminin ne denli yaygın olduğunu 

gösterdiği gibi, insanların birbiriyle yardımlaşmaya ve da-
yanışmaya ne kadar ihtiyaç duyduğunu da gösterdi. 

Bu kötü günlerde nevruzun barış, kardeşlik ve dayanışma 
ruhunun yaygınlaşmasına her zamankinden daha fazla ih-
tiyaç duyuyoruz.

Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışın sağlan-
ması, tüm dünya halklarının huzurlu ve sağlıklı yaşaması, 
baharın tüm dünyada umudu ve kardeşliği yeşertmesi di-
leğiyle Nevruz Kutlu Olsun!

 
Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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G ü n c e

Mart 
2020

Günce

3 Mart Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 
İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki 2013 yılında dü-
zenlenen "TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü"nde TMMOB İl Koordinasyon Kurullarının bulunduğu 
kentlerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirerek “İş Cina-
yetlerine ve İşci Katliamlarına HAYIR” denildi. 
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB ile 10 Ekim Barış ve Dayanış-
ma Derneği yürütücülüğünde gerçekleştirilen Emek, Barış ve 
Demokrasi Meydanı Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarımı Ulus-
lararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması sonuçları ve sergisi 
Mimarlar Odası Konferans salonunda gerçekleştirildi. Etkinli-
ğe Oda Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu Sekreter 
üyesi Elif Öztürk katıldı.

6 Mart Cuma
Odamızın akredite muayene kuruluşu Asansör Kontrol 
Merkezinin TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre TÜRKAK 
tarafından 02-27.12.2019 tarihleri arasında Ankara, Bursa, 
Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Mersin, Samsun, Trabzon ve 
Zonguldak Şubelerimizde yapılan re-akreditasyon denetimi 
başarıyla tamamlandı.

7 Mart Cumartesi
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. 
Oda Danışma Kurulu 47. Dönem 5.Toplantısı, "Tanışma, 
Ülke Gündemi ve Oda Çalışmalarının değerlendirilmesi" gün-
demi ile İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu'nda gerçek-
leştirildi.

8 Mart Pazar
Odamız 47. Dönem IV. Sekreterler Saymanlar Toplantısı, 
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle çeşitli kentlerde ey-
lem ve açıklamalar yapıldı. 

10 Mart Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

12 Mart Perşembe
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Corona Virüs 
Vakasından Hareketle Hastaneler ve Toplu Bulunulan Mekan-
larda Yapılması Gereken Bazı Acil Düzenlemelere Dair Öneri-
lerimiz başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

17 Mart Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

Odamız 48. Olağan Genel Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü'nün 
pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınının yarattığı 
riskler göz önüne alınarak TMMOB Ana Yönetmeliğinin 5. 
Maddesi uyarınca ertelendi.

19 Mart Perşembe
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar 
Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları 
bülteninin 57’ncisini, kırılgan ekonomiye korona virüs yükü 
konusuna ayırdı.

21 Mart Cumartesi
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Corona Virüs'e 
karşı acil alınması gereken önlemlere ilişkin bir basın açıkla-
ması yaptı.

24 Mart Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

27 Mart Cuma
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, "Corona Virüsü 
Salgını ile Ancak Toplum Çıkarını Gözeten Kamucu Politika 
ve Uygulamalarla Baş Edebiliriz" başlıklı bir basın açıklaması 
yaptı.

31 Mart Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Covid-19 salgını ile etkin müca-
delede halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için 7 önlem 
açıkladı.



48. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ 
ERTELENDİ

11-12 Nisan 2020 tarihlerinde çoğunluklu,  
18-19 Nisan 2020 tarihlerinde ise çoğunluksuz 

 yapılması planlanan  
Odamız 48. Olağan Genel Kurulu,  

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan edilen 
koronavirüs salgınının yarattığı riskler göz önüne alınarak 

TMMOB Ana Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca ertelenmiştir.




