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Sunuş

48. ODA OLAĞAN GENEL KURULU: 
ÇIKIŞ YOLU VE ÇÖZÜM KAMUCU POLİTİKALARDA, EMEK VE 

BİLİM TEMELİ ÜZERİNDE KURULACAK YENİ BİR DÜZENDEDİR!

Bildiğimiz üzere Odamızın 48. Olağan Genel Kuru-
lu 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde yapıldı. Seçimlerde 
Oda Yönetim, Onur ve Denetleme kurulları; Odamızı 
TMMOB Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu, Yüksek Onur 
ve Denetleme kurullarında temsil edecekler blok olarak 
seçildi. 

Delegelerin görüş ve önerilerinin özgürce dile getirildi-
ği genel kurulumuz; birlikte üretme, birlikte karar alma, 
birlikte yönetme perspektifimizin somutlandığı tam bir 
demokrasi atmosferinde gerçekleşti. 

Genel kurul’da Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetme-
liklerin TMMOB yönetmelikleri ile uyumlaştırılması, uz-
manlık alanlarımızdaki güncel gelişme ve gereksinimlere 
göre revize edilmesi kararları alındı. Bu kapsamda Mali 
İşler, SMM Büroları Tescili, SMM Hizmetleri ve Asgari 
Ücretler Yöneltmeliklerinin revize edilmesi için çalışma 
grupları kurulması kararları alındı. 

Ayrıca Oda Merkez ve Şubelerinde Demokratik Enerji 
Programı doğrultusunda çalışmaları yoğunlaştırma; laik-
liğin yeniden kazanılması; TMMOB Yasası değişikliği gi-
rişimlerine karşı olağanüstü genel kurul toplanması dahil 
Anayasal/yasal hakları kullanarak mücadele etmek; Co-
vid-19 salgını ile birlikte oluşturduğumuz İklimlendirme 
Teknik Kurulu’nun kurumsallaşması, geleceğe yönelik 
çalışmalarda bulunması, gerekli teknik şartname, norm 
ve standartları hazırlaması; işçi sağlığı ve iş güvenliği so-
runları ve  insanca bir çalışma yaşamı için mücadele ka-
rarları alındı ve iktidarın gerici, Cumhuriyet, laiklik, de-
mokrasi karşıtı uygulamaları kınandı. 

Genel Kurul’da yapılan konuşmalar, kabul edilen karar-
lar ve Çıkış Yolu ve Çözüm Kamucu Politikalarda, 
Emek ve Bilim Temeli Üzerinde Kurulacak Yeni 
Bir Düzendedir! başlıklı Sonuç Bildirisi, genel kurulu-
muzun gerici totaliter iktidara karşı mesleki ve toplumsal 
temelde Cumhuriyetçi, laik, demokratik, halkçı, toplum-
cu/kamucu bir yanıt olduğunu göstermiştir. Bu vesileyle, 
önceki delege buluşmaları ve Genel Kurul’a katılımdan 
ötürü bütün delege arkadaşlarımız ve örgütümüze teşek-
kür ediyoruz.

Seçilen OYK’nin ilk toplantısında görev dağılımı yaparak 
çalışmalara başladık. Şimdi sıra Genel Kurul’a sunulan 
Demokrat Mühendisler 48. Dönem Oda Çalışma 
Programı Taslağını Oda Yönetim Kurulu, Şubelerimiz 
ve Danışma Kurulu’nda görüşerek 48. Dönem Çalışma 
Programını oluşturmaya ve yeni dönem çalışmalarına 
programlı bir şekilde başlamaya geldi. 

  * * *

Corona Virüs salgını dolayısıyla bizlerin, sağlık meslek ör-
gütlerinin, bilim insanları, emek örgütleri ve halkın uya-
rılarını dikkate almayan iktidar uygulamalarının sonuçları 
Ağustos ayındaki hızlı vaka artışları ve insanlarımızın kaybı 
ile bir kez daha görüldü. İktidar gerek bu salgını gerekse 
ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk, iş ve kadın cinayetleri 
sorunlarını örtbas etmek için yanıltıcı “milli güvenlik” so-
runlarını öne sürmeye ve bu sayede oluşturmaya çalıştığı 
atmosfer üzerinden toplumsal muhalefeti baskı altında 
etkisizleştirme girişimlerine devam ediyor. 

Ayasofya’nın Covid-19 önlemlerine aykırı yığınsal bir 
törenle ibadete açılmasının ardından salgın bahanesiy-
le Türkiye’nin bağımsızlığının yolunu açan 30 Ağustos 
Dumlupınar Zaferi törenlerine yasaklama içerikli sı-
nırlamalar getirildi. Aynı şekilde 1 Eylül Dünya Barış 
Günü etkinliklerine izin verilmedi. Kadınlara/çocuklara 
yönelik tecavüz ve cinayetlere karşı çıkan milletvekili Ba-
rış Atay’a rejimin gerçek yüzünü gösteren bir saldırı dü-
zenlendi. Ancak ne 30 Ağustos Zaferi’nin kutlanması, ne 
ülke, bölge ve Dünya’da barış gerekliliklerinin dile getiril-
mesi ne de gerici rejime karşı mücadele engellenebildi. 

Bağımsızlık Savaşında; 17 Ağustos Marmara Depremi ve 
tüm depremlerde; bağımsızlık, emek, demokrasi, barış 
mücadeleleri; iş ve kadın cinayetleri ile Covid-19 salgı-
nında yitirdiğimiz bütün insanlarımızı saygı ile anıyoruz. 
Unutmayacağız, unutturmayacağız. 

Esenlikler dileklerimizle. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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ODA 48. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamızın 48. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri, Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi'nde 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da yönetim kurulunun çalışma raporu 
değerlendirilip, yeni dönem çalışma programının ana 
hatları belirlenirken 23 Ağustos Pazar günü yapılan 
seçimlerde ise Oda yönetim, onur ve denetleme kurulları 
ile MMO’yu TMMOB genel kurulu, yönetim kurulu, 
yüksek onur ve denetim kurullarında temsil edecek 
delegeler seçildi.

Genel Kurul'un açılış konuşmaları Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Başkanı Emin Koramaz 
tarafından yapıldı. 

Kıbrıs Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner 
de gönderdiği video mesaj ile katılımcıları selamladı. 

Konuşmaların ardından Oda Yönetim Kurulu Sekreteri 
Elif Öztürk, 47. Dönem Çalışma Raporunun sunumunu 
yaptı. 

Daha sonra çalışma raporu üzerine Oğuz Türkyilmaz, 
Ümit Galip Uncu, Hüseyin Atıcı, Serdar Işık, Ali Ekber 
Çakar, Birhan Şahin, Yılmaz Yıldırım, Bermal Altaş, 
İbrahim Tataroğlu, Feridun Tetik, İsmail Arabacı, Murat 
Kürekçi, Zeki Baran, Ezgi Kılıç, Melih Yalçın, Aydan 
Adanır, İbrahim Yücesoy, Bülent Öntaş, Zeki Aslan, 
Zafer Güzey, Ali Haydar Karaçam, Zeki Ader, Özenç 
Sezek alırken son söz üyenin kısmında ise Bülent Öntaş 
ve Hüseyin Şimşek konuşma yaptı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in 
açış konuşması:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 48. Olağan 
Genel Kurulu’na hoş geldiniz. Oda Yönetim Kurulu ve 
şahsım adına hepinizi saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Odamızın bugünlere gelmesinde büyük emeği bulunan; 
bağımsızlık, eşitlik, demokrasi mücadelesinde omuz 
omuza yürürken Oda-TMMOB çalışmalarında sonsuzlu-
ğa uğurladığımız;

• Sevgili Teoman Öztürk’ü, Ali Dinçer’i, Sezai’yi, 
Haluk’u, Ali Rıza’yı, Nedim’i, Ali Karahan’ı, Hulusi’yi, 
Hüseyin’i, Osman’ı, Şerafettin’i, Hasan Cebiroğlu’nu, 
Mustafa Aydoğan’ı, Ali Karademir’i, Galip Akalın’ı, 
Tuncer Özkan’ı, Nişan Sönmez’i, Nurettin Yalçın’ı, 
Nermin Süleymanoğlu’nu, Mustafa Macit’i, Bünya-
min Aydın’ı, Hasan Akalın’ı,

• Bu çalışma döneminde aramızdan ayrılan Hüseyin 
Sayar, Osman Engin Kenber ile Covid-19 salgını ne-
deniyle kaybettiğimiz Mustafa Sabri Duran’ı, Gürdal 
Öztürk’ü, Emircan Kılıçkaya, Ali Rıza Falcıoğlu’nu,

• Kaybettiğimiz ve burada isimlerini sayamadığım yol 
arkadaşlarımızı

sevgi ve saygıyla anıyorum. Anıları ve mücadelelerini ya-
şatacağız.

Konuşmama başlarken omuz omuza mücadele ettiğimiz;

• Emperyalizm, kapitalizm ve neoliberal dönem uygu-
lamalarına, gerici iktidarın sömürü, rant, yolsuzluk, 



4 bülten 267
eylül 2020

H a b e r

zam, zulüm düzenine karşı direnenlere,

• Kayyım atamaları ile oy kullanma hakkı bile fiilen yok 
edilen Kürt halkına,

• Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları, alın terleri, 
kıdem tazminatları, işçi sağlığı-iş güvenliği, güvenceli 
çalışma için mücadele eden tüm emekçilere,

• Yargı bağımsızlığı, savunma hakkı, hukukun üstünlü-
ğü için mücadele eden hukuk emekçilerine, 

• Ürününe, toprağına, suyuna, deresine, ormanına, 
ülkenin doğal kaynaklarına sahip çıkan köylüler ile 
kentsel-kırsal tüm kamusal alanların rant yağmasına 
karşı çıkan herkese,

• Sağlığın herkes için eşit ve parasız olması için müca-
dele edenlere,

• Covid-19 salgınına karşı siper olan sağlık emekçilerine,

• Toplanma, gösteri, ifade özgürlüğü haklarını kulla-
nırken iktidarın gadrine uğrayanlara,

• Habercilik görevini yerine getirirken baskı ve zulme 
uğrayan basın emekçilerine,

• Sömürü, ayrımcılık, şiddet ve cinayetler ile yaşam-
larının karartılmasına karşı mücadeleyi ülke çapında 
yükselten kadınlara,

• Gerici, piyasacı eğitim sistemine karşı mücadele 
eden veliler, kamu çalışanları, akademisyenler, öğ-
renciler ve bilimsel-laik eğitim isteyen herkese,

• Cumhuriyetin iktisadi sosyal kültürel kazanımları, 
demokrasi, laiklik, eşitlik, emek, barış, adalet, öz-
gürlük için mücadele eden bütün ilerici demokratik 
güçlere

destek ve dayanışmamızı ifade ediyorum.

Ve bu haklı mücadelelere yol açan;

• Emperyalizme bağımlılığı, sömürü, rant, usulsüzlük 
ve yolsuzluklara dayalı sermaye egemenliği düzeni 
ve dinci faşizmi,

• Cumhuriyet dönemini parantez içine alıp Cumhuri-
yetin kurucularına lanet yağdıranları,

• Laiklik, bilim, aydınlanma, demokrasi ve hukuk düş-
manlığını,

• Ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynaklarını yağmalayan, 

yok eden politikaları,

• Kürt sorununda izlenen şiddet ve tasfiyeci politika-
ları,

• Her türlü savaş kışkırtıcılığını, halklar arasında milli-
yetçilik, düşmanlık tohumları eken politikaları,

• Bilimsel laik eğitimi tasfiye eden, gerici, cehaleti bes-
leyen, çocuk istismarcılığına arka çıkan politika ve 
uygulamaları,

• Piyasacı “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile sağlıkta 
sosyalizasyona son veren, Covid-19 salgınına karşı 
mücadeleyi koruyucu halk sağlığı önlemleri ile değil 
bireysel önlemlere havale eden politikaları, 

• Cinsiyet ayrımcılığını, kadınların üzerindeki baskı ve 
şiddeti,

• Düşünce, örgütlenme, toplanma, basın özgürlükleri, 
dokunulmazlık, seçilmişlik ve barajsız siyaset yapma 
hakkını engelleyen bütün antidemokratik uygulama-
ları,

• Toplumun değişik kesim ve bireylerine yönelik dev-
let terörünü,

• İnsanı değersizleştiren, yok sayan, muhtaç durumu-
na düşüren her türlü politikayı,

• Kamu kurumu niteliğindeki özerk yerinden yönetim 
kuruluşları ve TMMOB’mizin yasasını değiştirme gi-
rişimlerini

kınıyor; örgütlü toplum savunusu ve bağımsız demokra-
tik bir Türkiye mücadelesindeki kararlılığımızı belirtmek 
istiyorum.

8-9 Şubat’ta yapılan Şube genel kurullarımız ülkemizi, 
halkımızı, kamu ve meslek/meslektaş yararını ana eksen 
olarak kabul eden; mesleki ve demokratik mücadeleyi 
birlikte yürüten çalışma anlayışımızın örgütümüz genelin-
de benimsendiğini bir kez daha göstermiştir.

18-19 Nisan’da yapmamız gereken Oda Olagan Genel 
Kurulu’nu bildiğiniz üzere Covid-19 salgını nedeniyle 
ertelemek zorunda kaldık. Ancak Nisan ayındaki Da-
nışma Toplantısı yanı sıra yine Nisan ayında yayımladığı-
mız 47. Dönem Çalışma Raporu Taslağı, 2 Mayıs ve 18 
Ağustos’’ta genel kurul delegelerinin katılımı ile internet 
üzerinden yaptığımız Delege Buluşmaları ve diğer birçok 
çevrim içi toplantı ile örgütlülüğümüzün iradesi, bigilen-
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me gereklilikleri ve Oda çalışmalarının kesintiye uğrama-
masını sağladık.

Şimdi yoğun bir çalışma dönemini geride bırakırken birik-
tirdiğimiz demokratik değerler doğrultusunda geleceğe 
bir adım daha atıyoruz.

Dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri, bu gelişmelerin 
ülkemiz, halkımız, mesleğimiz, meslektaşlarımız üzerin-
deki etkilerini hep birlikte değerlendirecek, Şube genel 
kurulları ve Oda çalışmalarında dile getirilen görüşleri 
harmanlayacağız.

Daha güçlü bir Oda ve üreten, sanayileşen, hakça bölü-
şen bir Türkiye için söz üstüne söz koyacak, önümüzdeki 
dönemin çalışmalarının çerçevesini belirleyecek; Oda ve 
TMMOB organlarında görev alacak arkadaşlarımızı seçeceğiz.

Genel kurulumuz emperyalizme, kapitalizme/neolibera-
lizme, sömürüye, faşizme, gericiliğe, savaş çığırtkanlığına 
karşı birlik, mücadele, dayanışma, demokrasi platformu 
olacaktır.

Bugün ve yarın yapılacak olan genel kurul ve seçimleri-
miz, totaliter iktidara karşı cumhuriyetçi, laik, demokra-
tik, halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olacaktır.

Odamız ve TMMOB’nin bu çerçevedeki geleneksel çizgi-
si ile mesleğimizin demokratik mevzisi olan örgütlülüğü-
müzün hassasiyetle korunarak sürdürülmesi genel kuru-
lumuzun tarihi bir sorumluluğu olacaktır. Bu çerçevede 
önümüzdeki zorlu süreci örgütlü üye gücümüz ve mes-
leki bilimsel, demokratik duyarlılıklarımızdan hareketle 
en doğru şekilde planlayacağımıza, bütünlüğümüzü koru-
yarak çalışmalarımızı ve hedeflerimizi genişleteceğimize 
inanıyor, bu gerekliliği özellikle paylaşmak istiyorum.

Bu çalışma dönemimizde dünya, bölgemiz ve Türkiye’de 

önemli gelişmeler yaşandı. Bunlardan bazılarına kısaca 
değinmek istiyorum.

Kapitalizmin dünya genelinde 1970’lerde içine girdiği 
krizle birlikte geliştirdiği neoliberalizmin acı toplumsal 
sonuçlarının ortaya serildiği, büyük bir bunalım ve dur-
gunluk dönemdeyiz. “Büyüme”nin durması, kamu-özel 
sektör borçlarının tırmanması, işsizlik ve yoksullaşma-
nın artması, iklim ve gıda krizleri, enerji, hammadde, su 
kaynaklarının paylaşımı, Covid-19 salgını gibi birçok yeni 
sorun bulunmaktadır.

ABD ve diğer emperyalist ülkeler uluslararası hukuk ile 
ülkelerin egemenlik haklarını çiğneyerek işgalci politi-
kalar izlemekte; etnik, dinsel/mezhepsel farklılıkları kış-
kırtmakta, işbirlikçi devletler ve yönlendirilen şeriatçı vb. 
maşa örgütlerle birlikte milyonlarca insanı katletmekte-
dir. Komşumuz Suriye’de, Libya ve Yemen’de yaşananlar 
içinde bulunduğumuz döneme dair önemli ipuçları sun-
maktadır.

Gerek ABD ile Çin ve Rusya arasındaki, gerekse başını 
ABD’nin çektiği emperyalist güçler arasındaki çelişkilerin 
kendini yoğun olarak gösterdiği, ticaret savaşlarının, kur 
savaşları olasılığının, korumacı politikaların öne geçtiği 
yeni bir döneme girilmiştir.

Kapitalizmin 40 yılı bulan neoliberal döneminde serbest-
leştirme-özelleştirmelerle sosyal refah devleti döneminin 
sağlıkta sosyalizayon ve sosyal güvenlik politikalarının tas-
fiyesinin toplumlardaki hayati yansımalarına şimdi Covid 
19 salgınının etkileri eklenmiştir. Üretim ve hizmetlerin 
bu salgının etkilerinin eklendiği ağır ve ölümcül koşullarda 
devam ettirilmesi, sağlık hakkının yok sayıldığını ve mev-
cut dünya düzeninin acımasız sınıfsal karakterini bir kez 
ortaya koymuştur.

Bu genel dünya durumu sosyal hak kayıpları, işsizlik, 
yoksullaşma, bölgesel savaşlar, toplumsal parçalanma, 
mülteci akınları, insanlık dışı yaşam koşulları ve kitlesel 
ölümlere yol açıyor. Ancak gelir dağılımındaki uçurumlar, 
kitlelere dayatılan aşırı tüketim kalıpları ile işsizlik ve yok-
sulluk sorgulanmaya; başka bir dünya özlemi her yerde 
hissedilmeye başlanmıştır.

Mevcut dünya durumu, halkçı, kamucu/toplumcu bir se-
çeneği, diğer tarafta yeni tipte faşizmler, çürüme, parça-
lanma ve çöküş mü sorunsalını önümüze koymaktadır.

Ülkemizdeki durumu değerlendirirken iç ve dış politika 
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arasındaki bağlardan hareketle, dış politikanın emperya-
lizme bağımlılığın gerekleri ve içerde toplumsal muhale-
feti etkisizleştirerek iktidarın sürekliliğini sağlamak için 
militarist bir eksende belirlendiğini görmek durumundayız.

Birçok ülkede askeri güç bulundurma yanı sıra Türkiye, 
Kore Savaşı ve Kıbrıs harekâtı hariç, tarihinde ilk defa 
kendi toprakları dışında en az üç ülkede Irak, Suriye, 
Libya’da savaş ve çatışmaların içindedir. Bölgeye yönelik 
politikada İhvancı çizgi oldukça belirgindir.

İktidar, ülkemizin dünya kapitalizmi-emperyalizm ile yak-
laşık yetmiş yıllık iktisadi, askeri, siyasi bağlantılarının yol 
açtığı sorunları derinleştirmiştir. İktidarın dünya siyase-
tindeki boşluklardan yararlanma şekli dışa bağımlılık hal-
kalarına yenilerini eklemektedir.

Kürt sorununda “açılım”, “çözüm” gibi oyalama adımla-
rı yerini militarist politikalar ve seçilmiş yasal temsilcileri 
hapse göndermeye bırakmıştır.

İktisadi bağlamda en uç noktalarına kadar uygulanan neo-
liberalizm, yolsuzluklar, sınırsız-kuralsız rant politikaları, 
ülkemizin bugünü ve geleceğini yoksullaştırıyor.

Serbestleştirme–özelleştirmeler, üretim ile ihracatın ithal 
girdilere bağımlılığı ve fason üretim olguları bu iktidar dö-
neminde ülkemizi sanayisizleştirmiş, tarımı mahvetmiştir.

Kamusal üretim, hizmet ve denetimin tasfiyesi, fason ve 
esnek üretim ile rant eksenli sermaye birikimi düzenle-
meleri; mühendislik hizmet ve uygulamaları ile meslek 
örgütlerimizi etkilemekte, mühendisliği itibarsızlaştır-
maktadır. Mühendislik niteliksizleşme, itibarsızlaştırma, 
yoksullaşma, işsizlik kıskacındadır.

Bütün kamusal kaynak ve varlıklar iktidara, yeni sermaye 
güçleri, bölge gericiliği ve emperyalistlere sunulmaktadır. 
“Faiz lobileri”nden söz edip dışarıya sürekli faiz ödeyen-
ler, Londra toplantıları örneğinde görüldüğü üzere kredi 
musluklarını açmaları için aynı çevrelerle masaya otur-
maktadır.

İşsizlik, yoksulluk, örgütsüzlük yayılmaktadır. “Bireysel 
emeklilik sistemi”, “tamamlayıcı emeklilik sistemi” adla-
rı altında tüm çalışanların asgari gelecek güvenceleri yok 
ediliyor. İşsizlik Sigortası Fonu, sermayeye destek fonuna 
dönüşmüştür.

Covid-19 salgını fırsat bilinerek ücretsiz izin, kısa çalışma, 
çağrı üzerine çalışma, uzaktan çalışma adları altında ser-

mayeye yeni olanaklar sunulmaktadır. MÜSİAD, MESS ve 
birçok sermaye gücü esir kampları gibi çalışma kampları 
tesis etmekte birbirleriyle yarışmaktadır. Emekçiler, ikti-
dar ve sermayenin salgından daha tehlikeli bir saldırısı ile 
karşı karşıyadır.

İktidarın iş cinayetleri, kadın cinayetleri ve gencecik in-
sanlarımızın ölümlerine yaklaşımı insanlık dışıdır. “Güzel 
öldüler”, “açık giyinmeseydi, tahrik etmeseydi”, “takdiri 
ilahi”, “şehitler tepesi boş” vb. sözleri kimler söyledi biliniyor.

Cumhuriyetin ve toplumsal gelişme süreçlerinin kaza-
nımları; laiklik, bilim, aydınlanma, modern toplumsal 
yaşam, demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, 
hukukun üstünlüğü, temsili parlamenter sistem, Anaya-
sal gelişmeler ile bütün temel hak ve özgürlükler ayaklar 
altındadır.

İktidar sosyal hukuk devleti gerekleri ile toplumcu, de-
mokratik, cumhuriyetçi, laik yaklaşımlara karşı dinci ge-
rici tezlere dayanarak açık bir ideolojik-siyasi mücadele 
yürütmektedir.

Milletvekillerini, belediye başkanlarını, gazetecileri, eleş-
tiren herkesi cezaevlerine gönderen, ana muhalefet par-
tisi başkanını kurşun, saldırı, linç ile tehdit eden; gerçek-
leri tahrif ve toplumu dini inançlar üzerinden manipüle 
ederek sömürü ve rant düzenini en uç noktalara vardıran 
bir rejim değişikliği söz konusudur. Bu tek kişi egemen-
liği, tarihsel olarak geride kalmış bulunan saltanat özle-
miyle iç içedir.

Cumhurbaşkanlığı/başkanlık rejimi ile Türkiye’nin “uçuşa 
geçeceğini” söyleyenler ülkemizi felaketlere doğru uçu-
ruyor. Kendilerinin “sessiz devrim” dediği bir karşı-dev-
rim, bir felaketler rejimi söz konusudur.

Cumhuriyet karşıtlığı ve saltanat-hilafet-şeriat özlemleri 
ülkemiz ve halkımızın yoksullaştırılması, baskı ve şiddet 
politikaları eşliğinde gündeme geliyor.

Siyasal İslamın totaliter karanlığı ile kapitalizmin yeni tip 
faşizmler yönelimi, bu iktidarın şemsiyesi altında uyum ve 
kaynaşma içindedir.

Bildiğimiz gibi bütün bu değişim-dönüşüm sürecine iti-
raz eden halk muhalefeti ve TMMOB’miz yasa/mevzuat 
düzenlemeleri ve her türlü antidemokratik uygulama ile 
etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Ancak 2009 Tekel direnişi, 2013 Gezi direnişi, 7 Haziran 
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2015 seçimleri hezimeti, başından beri hileli ve sonuçla-
rı itibariyle gayrimeşru olan 2017 referandumu ve 2018 
genel-2019 yerel seçim sonuçları, sayısız emekçi halk 
direnişi ile kadınların mücadelesinde görüldüğü üzere 
Türkiye bu istibdat rejimine teslim olmayacaktır. Bizim 
yerimiz, safımız burasıdır.

Safımız halk egemenliği, eşitlikçi, sömürüsüz, laik, bilimin 
aydınlattığı ve geliştirdiği üreten, kalkınan, barış ve kar-
deşlik içindeki bir Türkiye ve dünya mücadelesidir.

Bildiğimiz üzere bütün Baroların itirazlarına karşın yapılan 
Avukatlık Yasası değişikliği ve diğer bazı yasalarda yapılan 
değişikliklerle iktidar, 2009 yılından beri gündeminde bu-
lunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
mevzuatını değiştirme yönünde önemli bir adım attı.

Yine bildiğimiz üzere son yıllarda TMMOB’den görüş 
alınmadan, hiçbir değişiklik talebimiz olmadığı halde bir-
kaç defa TMMOB Yasası değişikliği girişimi gündeme gel-
di, taslaklar hazırlandı.

Bu noktada TMMOB’yi ve Odalarımızı dönüştürme ça-
basının kamu yararının tasfiyesi girişimleri kapsamında 
gündeme geldiğini en başta belirtmek gerekir. Kamu ida-
ri yapısında yıllardan beri gerçekleştirilen piyasacı otori-
ter dönüşümlerle birlikte kamusal üretim, hizmet ve de-
netimlerin tasfiyesi ile mevzuatımızda yapılmak istenen 
değişiklikler doğrudan bağlantılıdır.

Anayasa’da kamu tüzelkişilikleri olarak tanımlanan mes-
lek örgütlerimizin mevzuatında yapılmak istenen deği-
şiklikler, kamusal mesleki denetim fonksiyonlarımız ile 
özerk yerinden yönetim kuruluşu hüviyetimizin yok edil-
mesine yöneliktir.

İktidar böylece üst Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız ile 
mühendislik, mimarlık, şehir planlama alan ve hizmetle-
rini piyasa işleyişine doğru yönlendirmeyi, taşeronlaştır-
mayı, demokratik yollarla ele geçirilemeyen Odalarımızı 
bölerek, azınlıktaki yandaşlarına açarak usulsüzlük ve ku-
ralsızlaştırmalarla işleyen rant düzeni önündeki engelleri 
kaldırmayı hedefliyor.

Bu açıdan barolara yönelik yapılan düzenleme bizler için 
uyarıcı olmalı ve gerekli hazırlıklarımızı bütün örgütü-
müzde yapmalıyız. Genel kurul sonrası yeni çalışma dö-
neminin en acil görevlerinden biri budur.

Mesleki sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirmek için, 
örgütlülüğümüzü güçlendirici, saldırılara karşı birlik için-

de hazırlıklı olmayı, mesleki uygulama ve kamusal hizmet 
niteliğimizi yükseltmeyi sürekli gündemimizde tutmalı; 
meslek alanlarımız üzerinden siyaset yapmaya cesaretle 
devam etmeliyiz.

Odamızın siyasi iktidarların tasarruflarını bilimsel teknik 
ölçütler ve kamusal-toplumsal-mesleki yarar süzgecin-
den geçirmeye dayanarak ülkenin en karanlık dönemle-
rinde bile gerçekleri açıklamaktan geri durmadığı bizlere 
rehber olmalıdır.

Bundan sonra da hiçbir siyasi gücün arka bahçesi olma-
yan bu bağımsız tutum ile örgütsel varlık ve ilkelerimizi 
koruyan duruşumuzu uyum içinde sürdürmek, örgütlülü-
ğümüzün devamını her koşulda sağlamakla yükümlüyüz. 
Genel kurulumuzun bu yöndeki irade beyanı son derece 
önemlidir.

Sizlere sunulan ve birazdan OYK Sekreteri Elif Öztürk 
arkadaşımız tarafından sunumu yapılacak olan 47. Dö-
nem Çalışma Raporunda yaptığımız çalışmaları ayrıntılı 
olarak göreceğiz.

Zamanımızı değerlendirmek için bu konulara girmeye-
ceğim ancak gönül rahatlığıyla söylemeliyim ki; Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak, geçen iki 
yılda da emeğe, bilime, mühendisliğe, sanayileşmeye ve 
kalkınma gerekliliklerine dayanarak çalıştık.

Ülkemiz, bölgemiz ve dünyada yaşanan birçok olumsuz-
luğa karşı mücadele ettik.

Oda çalışmaları ve meslek alanlarında ülke, kamu, top-
lum yararını savunmayı ana ilke olarak benimsedik.

Düzenlediğimiz etkinliklerde meslek çıkarları, ülkemizin 
demokratikleşmesi ve kalkınması için somut çalışmalar 
yaptık.

On yıllardır emek vererek büyütülen demokratik mevzi-
imizi; Odamız ve TMMOB’nin geleneksel cumhuriyetçi, 
demokratik, laik, yurtsever, barışçı, eşitlikçi, özgürlükçü, 
kamu-toplum yararı eksenli çizgisini hassasiyetle koruya-
rak yola devam ettik.

Halk, kamu, ülke, meslek-meslektaş yararı ilkesini ana 
eksen olarak kabul eden; mesleki ve demokratik müca-
deleyi, birini diğerinin önüne koymadan bütünlüklü bir 
şekilde yürüten çalışma anlayışımızın sürekliliğini sağladık.

Ülkemizde tahakkümü kurulmak istenen gerici-faşist 
rejimin uygulamalarına karşı kararlılıkla kamu yararı, de-
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mokrasi, halk egemenliği ve laiklik demeye devam ettik.

TMMOB çatısı altında tüm demokratik eylemliliklerde 
halkımızın direnci ile birleştik.

Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte örgütsel bü-
tünlüğümüzü, üyelerimizi ve çalışanlarımızı koruyucu 
bir çerçevede çalışma düzenimizi tamamen değiştirdik. 
Şubelerimiz, üyeler ile iletişim kurarak dayanışma çaba-
sı içine girdiler. Çevrimiçi teknik söyleşiler düzenledik. 
Birçok üye ve Şubemiz, sağlık emekçileri ile dayanışma 
ve acil maske-siperlik gereksinimi için üretimler yaptılar.

Şeffaf olmayan, kötü yönetilen bu süreçte insanların can-
larını yetersiz bireysel önlemlerle piyasanın insafsızlığına 
bırakan, sermaye güçlerini destekleyen politikalar ege-
men oldu. Bu nedenle salgına karşı izlenen ve izlenmesi 
gereken politikaların değişik yönleri ile gündemimizdeki 
bazı önemli konulara dair ilk günlerden itibaren birçok 
açıklama yaptık.

Salgının ilk günlerinde oluşturduğumuz Teknik Kurulu 
dokuz meslek kuruluşu ve hekim dostlarımızın katılımıyla 
İklimlendirme Teknik Kurulu’na dönüştürdük ve salgına 
karşı mesleki teknik önlem çalışmaları yapılmasına öncü-
lük ettik.

Ülkemizin bugünü ve geleceğinin kamucu politikalar ve 
bu çerçevedeki eğitim, sağlık, kesintisiz sanayileşme, kal-
kınma hedef ve hamlelerine bağlı olduğunu vurguladık.

Oda Yönetim Kurulu olarak tüm bu çalışmalarda emeği 
bulunan,

Bu zorlu dönemde TMMOB’nin boyun eğmez tutu-
munda özel bir yeri bulunan Birlik Başkanımız Emin 
Koramaz’a,

Bütün çalışmaları birlikte yaptığımız şube yönetim ku-
rulları üyeleri, il-ilçe, işyeri temsilcileri ve komisyonlarda 
görev alan üyelerimize,

Etkinliklerimizin düzenleme, danışma ve yürütme kurul-
larındaki değerlerimize,

Eğitim merkezi çalışmalarımızı geliştiren Eğitim Çalışma 
Grubumuza,

Dizinlerde tekrar taranmaya başlayan Mühendis ve Ma-
kina, Endüstri ve Tesisat Mühendisliği Dergileri Yayın 
Kurullarına,

Pek çok Oda Raporumuzun hazırlanmasında emeği bulu-

nan Enerji, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ulaşım Trafik Ko-
misyonu ve tüm çalışma gruplarımızın üyelerine,

Covid-19 salgını üzerine oluşturduğumuz Teknik Kurul 
üyeleri ve İklimlendirme Teknik Kurulu’ndaki dost mes-
lek örgütleri ve hekim dostlarımıza,

Mesai arkadaşlarımız teknik görevlilerimiz, tüm Oda ça-
lışanları ve

Görüşlerimizi halkımıza ulaştıran basın emekçilerine

içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Yaptıklarımız kadar yapamadıklarımız ve eksik yaptıkla-
rımız da oldu. Birkaçına değineceğim. Çalışma Progra-
mızda olan uluslararası ilişkiler konusunda fazla bir şey 
yapamadık, önümüzdeki dönemde eşdeğer örgütlerle 
ilişkilerin geliştirilmesi ve yurtdışındaki üyelerimizle ilişki 
mekanizmalarını kurmayı önümüze bir ödev olarak koymalıyız.

Önceki genel kurulda Örgüt Kuruluş ve Yapısına ilişkin 
çalışma yapılması için bir görev verilmişti. Umarım önü-
müzdeki dönemde bu çalışma tamamlanır. MMO örgüt-
lülüğünü daha ileriye taşıyacak, günümüz ve öngörülebilir 
bir geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı oluşturmak 
durumundayız.

Akademik dergilerimiz dizinlerde taranmaya başlandı an-
cak uluslararası dizinlerde taranması ve tanınırlılıklarının 
artması için daha fazla çaba göstermemiz gerekecek.

Asli görevlerimizin başlarında yer alan Mesleki Eğitimle 
ilgili çok yol aldık. Ancak üniversite eğitiminin niteliğinin 
düştüğü bir ortamda başka birçok sorunla karşı karşıyayız 
ve daha çok yolumuz var diyebiliriz. Meslek ve meslektaş 
haysiyetini korumak ve mühendislik işlerinin ehil insanlar 
eliyle yapılmasını sağlamakla sorumluyuz.

Üye olmayan ehil arkadaşlara ulaşmak, üye olmalarına 
yönelik çalışmalar yapmak ve üyelerimizin en azından ça-
lışacakları alanla ilgili eksikliklerini tamamlamalarına yar-
dımcı olmalışız. Önümüzdeki dönem yoğunlaşacağımız 
konulardan biri de budur.

Oda üyeliği, üyelere yönelerek Oda-Üye ilişkisinin güç-
lendirilmesi, araçların bu yönde çeşitlendirilmesi, Oda 
aidiyetinin geliştirilmesi görevlerimizin arasındadır. Üye-
sinin sahip çıktığı bir Odanın gücü çok önemlidir. Bu ne-
denle örgütlülüğümüze yönelik saldırılara karşı üyelerin 
hareketlenmesi ve örgütlü üyeliğin geliştirilmesi için çalışmalıyız.
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Ayrıca belirtmek istiyorum; sadece bilmek yetmiyor, al-
ternatifleri oluşturmak ve bunun için mücadele etmek 
gerekiyor. Bunun güzel bir örneğini Enerji Çalışma Gru-
bumuz verdi. Yıllardan beri hazırladığımız Türkiye’nin 
Enerji Görünümü ile en son Demokratik Enerji Progra-
mı bu açıdan güzel bir örnek oldu. Şimdi sıra bu konuda 
örgütümüz aracılığıyla kamuoyunun bilgilendirilmesi ve 
hayata geçirilmesi için mücadelededir.

Yeni çalışma dönemimizde Oda ve TMMOB organların-
da görev üstlenecek tüm arkadaşlarımızı yürekten kut-
luyorum.

Yeni dönemde de meslek alanlarımızdan yola çıkarak 
doğru bildiklerimizi söylemeye ve bunun için mücadele 
edeceğimize inancımla genel kurulumuzun birliğimizi ve 
direncimizi güçlendirmesini diliyor, sizleri saygıyla, sev-
giyle, dostlukla selamlıyorum.

Yaşasın bağımsız, demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü Tür-
kiye ülkümüz.

Yaşasın Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.”

TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın açış 
konuşması:

“Sayın divan, değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli ko-
nuklar, sevgili mücadele arkadaşlarım,

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yöne-
tim Kurulu adına sevgi ve dostlukla kucaklıyorum.

Üyesi olmaktan onur duyduğum Odamızın genel kuru-
lunda sizlerle bir arada olabilmek, sizlere seslenme fırsatı 
yakalamak insana büyük bir keyif, mutluluk ve güven ve-
riyor.

Konuşmama başlamadan önce, geride bıraktığımız çalış-
ma dönemi boyunca TMMOB ve oda faaliyetlerinin başa-
rılı ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlayan Odamızın 
yönetim kuruluna, denetleme ve onur kurulu üyelerine, 
Birlik Yönetim, Yüksek Onur ve Yüksek Denetleme Ku-
rulu üyelerine TMMOB ve Oda çalışmalarına katkı sunan 
tüm üyelerimize ve tüm çalışanlarımıza  teşekkür ediyo-
rum.

Tüm dünya bir salgınla mücadele ediyor.

Türkiye salgının en çok etkilediği ülkelerden birisi duru-
munda. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi vaka 

sayıları adeta buzdağının görünen yüzü gibi.

Çevremizde pek çok kişi bir biçimde hastalığa yakalandı.

Kimisi evinde, kimisi hastanede hastalıkla mücadele edi-
yor.

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden üye ve yöneticilerimiz 
var.

Kaybettiğimiz arkadaşlarımızı saygıyla özlemle anıyorum 

Örgütümüze ve  yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum.

Yaklaşık beş aydır tüm hayatımızı salgın koşullarına göre 
sürdürüyoruz. Evde, işyerinde, sosyal yaşamda olduğu 
gibi TMMOB örgütlülüğü içinde de kendimizin, üyele-
rimizin, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını koruyacak 
tedbirler alıyoruz. Genel Kurullarımızı da  buna uygun 
biçimde gerçekleştiriyoruz.

Bu nedenle Genel Kurul katılımcı  sayımız geçmiş genel 
kurullarımıza göre daha düşük. Ancak genel kurul öncesi 
elektronik ortamda yapılan delege toplantılarıyla bu ek-
sikliğin önemli ölçüde doldurulduğunu düşünüyorum.

Salgın koşulları altında da olsa, genel kurulumuzun 
TMMOB’nin ve Mühendisleri Odamızın demokratik ge-
leneğine uygun biçimde gerçekleştirileceğine, örgütlülü-
ğümüz ve toplumuz için faydalı sonuçlarla tamamlanaca-
ğına inanıyorum.

Henüz nereye varacağı konusunda kesin bilgimiz olma-
masına rağmen salgın konusunda bazı çıkarım ve tespitler 
yapmak mümkün ve gerekli.

Bu çıkarımların ilki, dünyanın böylesi bir tehdide karşı 
hiçbir biçimde hazırlıklı olmadığı gerçeği. Gelişmişlik dü-
zeyi, kültürel alışkanlığı, sosyal ilişkileri nasıl olursa olsun 
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bu salgın tüm ülkelerde hızla yayındı.

Henüz hiçbir ülke bu yayılımın önüne set olacak örnek 
bir uygulama, örnek bir davranış modeli, örnek bir tedavi 
yöntemi geliştirebilmiş değil.

Bununla bağlantılı bir diğer çıkarım ise sağlık ve sosyal gü-
venlik sistemi kamusal niteliğini devam ettiren ülkelerin, 
salgın ne kadar yaygın olursa olsun hastalıkla baş etme 
konusunda daha başarılı sonuçlar elde ettiğidir.

Bu ülkeler sadece hastalıkla mücadele konusunda değil, 
salgının yarattığı sosyal ve ekonomik sorunların toplum-
sal sonuçlarını hafifletmek konusunda da görece başarılı 
görünüyorlar.

Neoliberalizmin en acımasız biçimiyle uygulandığı, sağlı-
ğın ve sosyal güvenliğin tümüyle özelleştirildiği, koruyucu 
halk sağlığı politikalarının uygulanmadığı ülkeler ise kont-
rolü tamamıyla elden kaybettiler. Yurttaşlarını, hatta sağ-
lık çalışanlarını salgına karşı koruyamadılar.

Yaşadığımız bu olağanüstü dönem, insan hayatını ve sağ-
lığını korumanın hepimizin öncelikli görevi olduğu gerçe-
ğini bir kez daha ortaya çıkardı.

Tüm insanlığın sağlığını koruyabilmek için doğayı, iklimi 
dengesini ve çevreyi korumanın, hastalıklarla mücadele 
etmenin insanlığın ortak görevi olduğunu bir kez daha 
görmüş olduk.

Bu olağanüstü dönemin bize öğrettiği şeylerden birisi de 
emeğe ne denli bağımlı olduğumuz, emeğin üretkenliği-
ne ve yaratıcılığına ne denli ihtiyaç duyduğumuz gerçeği 
oldu.

Dünyayı yaşanabilir hale getiren, hayatı sürdürülebilen kı-
lan yegane şeyin emek ve toplumsal ihtiyaçlar için üretim 
olduğunu gördük.

Ne denli büyük ekonominiz olursa olsun, finansal yapınız 
ne kadar güçlü olursa olsun, teknolojiniz ne kadar üs-
tün olursa olsun emekçiler üretmediği anda hayatın tüm 
çarklarının durduğunu gördük.

Bunların yanı sıra,  Dünyanın sözde en gelişmiş ülkelerinin 
bu süreçte bile sağlık araç gereçleri konusunda gümrük-
lerde takındıkları tutum, toplumsal gereksinimleri esas 
alan bütüncül kamucu bir planlamanın, kendine yeten bir 
sanayi ve üretim alt yapısı oluşturmanın, yerli üretimin 
ülke ekonomileri için denli önemli olduğunu gösterdi.

Belki klişe bir cümle olacak ama gerçekten de “biz de-
miştik”. Yıllardır neoliberal politikaların halk düşmanlığı 
olduğunu, kamusal hizmetlerin ve sektörlerin hiçbir bi-
çimde özelleştirilmemesi, ticarileştirilmemesi gerektiğini 
söylemiştik.

Ülkemizde özellikle sağlık, sosyal güvenlik ve eğitim sis-
temi tümüyle özelleştirilememişse, halk sağlığı uygula-
maları bir biçimiyle devam ediyorsa bu, başta emek ve 
meslek örgütleri olmak üzere toplumsal muhalefetin bu 
kamusal haklara sahip çıkma konusundaki yürekli müca-
delesi sayesindedir.

80’li yıllardan bu yana devam eden neoliberal program 
karşısında hiçbir toplumsal muhalefet görmeseydi, tüm 
hastanelerimiz özelleştirilmiş, sağlık hakkına erişim ola-
nağımız elimizden alınmış, salgına karşı hiçbir önleyici-
koruyucu sağlık hizmetinden faydalanamaz hale gelmiş 
olurduk.

Kamusal hak ve çıkarlarımızın korunması konusunda mü-
cadelemizi bundan sonra da aynı kararlılıkla ve artan bir 
sorumlulukla sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamusal sorumluluk demişken burada hepinizin huzu-
runda, henüz ülkemizde sağlık çalışanların gereksinimini 
karşılayacak miktarda siperlik yokken Makine Mühendis-
leri Odamızın İstanbul Şubesi tarafından başlatılan ve kısa 
sürede tüm illerdeki İl Koordinasyon Kurullarımız tara-
fından büyük bir sorumlulukla devam ettirilen, “TMMOB 
Sağlık çalışanlarına siper oluyor” çalışmasını yürüten ar-
kadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu çalışma kapsamında 3 boyutlu yazıcılarda ve çeşitli 
atölyelerde ürettiğimiz koruyucu ekipmanları tabip Oda-
larımıza ve sağlık çalışanlarına ulaştırarak, sağlıkçı arka-
daşlarımızla dayanışma sağlamış olduk.

TMMOB olarak bu gibi konularda yaratıcı ve üretken 
çözümler üretmek konusunda daha girişken olmak zo-
rundayız.

Genelde yaz ayları insanların hayatın gündelik telaşından 
uzaklaştığı, siyasal gündemin etkinliğinin azaldığı, psikolo-
jik ve fiziksel olarak dinlenerek-yenilenerek geçirdiğimiz 
dönemlerdir. Bu yıl bu rutinin dışına çıkılmışa benziyoruz. 
Hem ülke gündemi hem de bizlerin gündemi oldukça yoğun.

Bir yandan hepimizi tedirgin eden salgın, bir yandan etkisi 
giderek artan ekonomik kriz, bir yandan da komşu ülke-
lerle yaşanan gerginlikler hepimizi diken üstünde tutuyor.
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Yaşadığımız bu yoğun gündemi değerlendirmeden önce, 
bu günlere nasıl geldiğimizi kısaca değerlendirmekte fay-
da var.

Bir önceki genel kurullarımızdan bu yana ülkemiz açısın-
dan gerçek bir tarihsel kırılmaya tanıklık ettik.

24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 
seçimleriyle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin belirli bir 
dönemi tümüyle sona erdi.

Güçler ayrılığı esasına dayalı parlamenter rejim kaldırıla-
rak, yasama, yürütme ve yargı erklerinin cumhurbaşka-
nında toplandığı yeni bir rejim kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle tümüyle “tek 
adam”a bağımlı yeni bir idari yapılanma inşa edildi. Ül-
kenin adeta omurgası niteliğindeki bakanlıklar, genel mü-
dürlükler, kurumlar, kuruluşlar, yasalar, yönetmelikler 
birer kararname ile kaldırıldı.

Cumhuriyet rejiminin temelini oluşturan halk egemenliği 
anlayışının, rejimin istikrarını sağlayacak denge-fren me-
kanizmalarının ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ortadan 
kalkmasıyla gerçek anlamda otoriter bir tek adam rejimi 
yaratıldı.

Devletin tüm kurumları “parti devleti” anlayışı ile yapı-
landırıldı.

Kamu adına görev yapan idareciler parti yöneticileri gibi 
davranır, hukuka bağlılıkla yükümlü mahkemeler parti 
çıkarlarına uygun karar verir, atama ve yükselmelerde 
liyakat yerine partiye sadakat esas alınır hale geldi.

Yapılan değişikliklerle emek ve meslek örgütlerinin, hat-
ta üniversitelerin kamuya ilişkin politika üreten kurul ve 
kurumlarda yer alması engellendi. Kamu adına söz söy-
leyecek, politika önerecek kurum ve kuruluşların kamu 
yönetimiyle bağı kesildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında patlak veren ve 
etkileri hâlâ devam eden ekonomik kriz enflasyondan 
işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar ha-
yatlarımızı her alanda kâbusa çevirdi.Şehir meydanların-
da kurulan, temel gıda maddelerinin belediyeler tarafın-
dan satıldığı “tanzim çadırları” yaşadığımız krizin simgesi 
olarak kayıtlara geçti.

Yaşanan derin ekonomik kriz, uzun yıllardır büyük borç-
lar altında hayatını sürdürmek zorunda kalan geniş top-
lum kesimlerini derin bir çaresizliğe sürükledi.

Geçim sıkıntısı nedeniyle, ülke tarihimizde eşine az rast-
lanan aile intiharlarının yaşanması içinden geçtiğimiz kri-
zin toplumsal boyutunu gözler önüne sermektedir.

Yaşanan kriz nedeniyle toplumsal desteğini iyiden iyiye 
kaybeden tek adam rejimi, kendisine karşı büyüyen tep-
kiyi bastırabilmek için 15 Temmuz Darbe Girişimi son-
rasında ilan edilen Olağanüstü Hal rejimini sürekli hale 
getirdi.

Olağanüstü hal, tek adam rejiminin olağan yönetme biçi-
mi haline getirildi.

Seçilmiş belediye başkanları yerine atanan kayyumlarla, 
asılsız suçlamalara dayalı tutuklamalarla, demokratik kitle 
örgütlerini hedef alan soruşturmalarla bu rejim pekiştirildi.

Yıllardır yürütülen yanlış dış politikalar ise dış politikada 
Türkiye’yi büyük bir yalnızlaşmaya sürükledi. Bu yalnız-
laşma, emperyalist güç odaklarının istikrarsızlaştırdığı 
Ortadoğu coğrafyasında, ülkemizi giderek daha fazla ça-
tışmacı bir konuma doğru itmektedir. Siyasi iktidar, dış 
politikadaki bu çatışmacı durumu, ülke içindeki zayıf po-
zisyonunun konsolidasyonu ve muhalif kesimleri sustur-
manın bahanesi olarak kullanıyor.

2016 ve 2017 yıllarındaki Fırat Kalkanı Operasyonu, 2018 
yılındaki Zeytin Dalı Operasyonu ve 2019 yılındaki Barış 
Pınarı Operasyonu ülkemizin her geçen gün daha fazla 
Suriye Savaşının içerisine sürüklenmesine neden olmuştur.

2020 yılının hemen başında çıkarılan Libya Tezkeresi tek 
adam rejiminin aynı zamanda süreklileşmiş bir savaş hali 
olduğunu göstermektedir.

Türkiye halkı, ekonomide kriz, iç politikada baskı, dış po-
litikada ise süreklileşmiş savaş durumu ile özdeşleşen tek 
adam rejimi altında yaşamaktan hiçbir biçimde memnun 
değildir.

Tek adam rejiminin mutlak egemenliği altında, bütün 
medya organlarının iktidara tarafından kontrol edildiği, 
muhalif tüm seslerin susturulduğu, devletin tüm imkan-
larının parti için seferbere edildiği, seçim kurulunun AKP 
seçim işleri bürosu gibi çalıştığı bir dönemde yapılan yerel 
seçimlerde iktidarın yaşadığı yenilgi, halkın memnuniyet-
sizliğinin açık göstergesidir.

Toplumsal desteğini büyük ölçüde yitiren ve artık elinde 
zorbalık dışında bir toplumsal politikası kalmayan AKP, 
karşısına çıkan her sorunu şiddet ve baskı uygulamaları 
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ile çözmeye çalışıyor.

Başta laiklik olmak üzere Cumhuriyetin kazanımlarına ve 
cumhuriyet değerlerine savaş açmış durumda.

Laiklik karşıtı uygulamalarla tabanını konsolide etmeye 
dini ve milli hassasiyetler üzerinden toplumu kutuplaştır-
maya çalışıyor. 

Hukuku, basını ve sosyal medyayı bu şiddet ve baskının 
bir aracı olarak kullanıyor.

Tek adam rejiminin alametifarikası haline gelen bu du-
rum, salgın döneminde de artarak devam etti.

Cumhurbaşkanı bu dönemin en başından beri yaptığı 
açıklamalarda herhangi bir biçimde kapsayıcı ve bütün-
leştirici bir tutum takınma gereği görmedi.

Her konuşmasında toplumu ayrıştıran, kendisi gibi dü-
şünmeyenleri dışlayan, muhalefeti suçlayan söylemlerine 
devam etti.

Ayasofya konusundaki tutumu, İstanbul Sözleşmesi ko-
nusundaki beyanları iktidarın kapsayıcı bir toplum politi-
kasının çok uzağına savrulduğunu gösteriyor.

AKP’nin yarattığı bu baskı ve zorbalık iklimi, her zaman 
olduğu gibi kendi yetersizliklerini, kendi hatalarını, kendi 
başarısızlıklarını örtmeyi amaçlıyor.

Mart ayından itibaren ülkemizde etkisini göstermeye 
başlayan Korona Virüsü Salgını da, tek adam rejimi tara-
fından bir fırsat olarak değerlendirildi.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere halkın tüm kesimleri 
büyük bir özveriyle salgına karşı mücadele ederken siyasi 
iktidar halkın acil sorunlarına çözümler üretmek yerine, 
kendi ajandasındaki öncelikler doğrultusunda adımlar 
attı.

Kanal İstanbul Projesine yönelik ihale ve proje revizyon-
ları, Salda Gölünü yok etmeye yönelik inşaat faaliyetleri, 
infaz yasasında değişiklik, doğal koruma alanlarının imara 
açılması, sosyal medya yasası gibi toplumun karşı çıktığı 
pek çok uygulama salgın döneminde hayata geçirildi.

Bu dönemde yaşanan en önemli gelişmelerden birisi de, 
Ankara Barosu’nun bir açıklamasının bahane edilerek, 
anayasal meslek kuruluşlarının yasalarında yapılmak iste-
nen değişikliklerdi.

Mayıs ayı başında Cumhurbaşkanının talimatıyla başlayan 

bu süreç, kısa zamanda ülkemizin en önemli gündemi ha-
line geldi. 

Demokratik seçimlerle kazanamadığı kurumları devletin 
tüm olanaklarını kullanarak işleyemez hale getirme siya-
setinin bir parçası olan bu adımlara karşı tüm TMMOB 
örgütlülüğü olarak çok hızlı bir tepki geliştirdik.

Cumhurbaşkanının başta Barolar Birliği ve TTB olmak 
üzere meslek kuruluşlarının yasalarını değiştireceğiz açık-
lamasının hemen ertesi günü TMMOB yönetim Kurulu 
ve Oda Başkanları ortak toplantısı yaparak kapsamlı bir 
mücadele programı oluşturduk.

O tarihten itibaren meclisin kapandığı tarihe kadar her 
hafta Oda başkanlarımızla ve İKK sekreterlerimizle rutin 
toplantılarda bir araya geldik. Sosyal medya eylemleri dü-
zenledik. Broşürler ve kısa filmler hazırladık.

Örgüt binalarımıza, belediye bilbordlarına afiş ve pan-
kartlar astık. Üyelerimizin yanı sıra Öğretim üyelerimizi 
ve öğrenci üyelerimizi harekete geçirmeye çalıştık.

Milletvekillerine mektuplar yazdık. Meslektaş milletve-
killerine yönelik ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirdik. 
Örgütlü olduğumuz her ilde görsel ve yazılı basını çok iyi 
kullandık. 

TÜRMOB, TTB ve Diş Hekimleri Birliği ile rutin toplan-
tılar ve ortak basın açıklamaları yaptık.

Ne yazık ki bu çalışmalara Barolar Birliği ve Baro baş-
kanları uzak kaldılar. Çoklu baro yasasının meclis ko-
misyononunda ve meclis genel kurulunda görüşülmesi 
süreçlerinde yapmış oldukları eylemlere destek olma 
taleplerimizi dahi nazik bir şekilde geri çevirdiler.

Mücadeleyi avukatlarla sınırlı tutmanın kendileri açısın-
dan daha sonuç alıcı olacağını düşündüklerini  belirttiler. 
Bu tutumlarını da anlayışla karşıladık. 

Salgın nedeniyle birçok kısıtlama altında yürüttüğümüz 
mücadele boyunca, AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeninin 
toplumsal olanı koruma yolundaki inadımız ve gayretimiz 
olduğunu tüm topluma anlatmaya çalıştık.

Zor koşullar altında büyük bir özveri ve gayretle örgütlü-
lüğümüzü savunmak için mücadele eden tüm arkadaşları-
mıza tüm TMMOB ailesi adına teşekkür ediyorum.

Kararlılığımız ve mücadelemiz, TMMOB örgütlülüğünün 
geleceğinin güvencesidir.
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Geçtiğimiz dönem tek adam rejiminin yarattığı bu karan-
lık tablo karşısında, geniş halk kesimlerinin halk egemen-
liğine, sandık iradesine, madenlerine, ormanlarına, kent-
lerine, üniversitelerine ve çocuklarının geleceğine sahip 
çıkma iradesi bir umut ışığı gibi parladı. TMMOB örgütlü-
lüğü olarak bu umut ışığının büyümesinde önemli bir ro-
lümüzün olduğunu biliyor ve bunun kıvancını yaşıyoruz.

TMMOB bünyesinde yürütülen tüm çalışmaları, yapılan 
her açıklamayı, hazırlanan her raporu, alınan her kararı, 
Odalarımızın ve İKK’larımızın faaliyetlerini TMMOB web 
sayfasında ve sosyal hesaplarında kamuoyuyla ve üyeleri-
mizle paylaşmaya özen gösteriyoruz.

TMMOB örgütlülüğü olarak nerede efkarlı bir dağ varsa 
oradaydık. İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı se-
çimlerinin gasp edilmesini tüm danışma kurulu üyeleri-
mizle birlikte İstanbul’da protesto ettik. Hazırladığımız 
sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştık.

Yerel seçimler sonrasında Diyarbakır, Van ve Mardin 
Belediye başkanlarının görevden alınması üzere halk 
egemenliğine, sandık iradesine ve demokrasiye bağlılığı-
mızı göstermek için Oda başkanlarımızla birlikte Diyar-
bakır’daydık.

Demokrasi Nöbetini ve görevden alınan eş Belediye 
Başkanlarını ziyaret ettik. TMMOB’nin demokrasiden ve 
halk iradesinden yana kararlı tutumunu tüm Diyarbakır 
halkıyla paylaştık.

Kaz Dağları’nın, Kirazlı’nın, Çanakkale’nin efkârına ortak 
olmak, yarasına merhem olmak için Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen Danışma Kurulu üyelerimizle Çanakka-
le’deydik. Kaz dağlarındaydık.

Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon 
Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce etkinliğin yanı sıra 
TMMOB bünyesinde Kamuda Çalışan Meslektaşları-
mızın, Ücretli Çalışan-İşsiz Meslektaşlarımızın, OHAL 
KHK’larıyla İhraç Edilen Meslektaşlarımızın, Emekli Mes-
lektaşlarımızın, İş Güvenliği Uzmanı Meslektaşlarımızın 
ve Bilirkişilik alanında çalışan meslektaşlarımızı sorunla-
rına ilişkin çalıştaylar gerçekleştirdik.

Yine 45. Genel Kurulumuzda aldığımız kararlar uyarın-
ca odalarımızın ve çalışma gruplarımızın katkısıyla Kadın 
Sempozyumu, Dünya Gıda Günü Sempozyumu, Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Kongresi, Kamucu Politikalar Sempozyu-
mu, Yapı Denetimi Sempozyumu, Kadın Kurultayı, Enerji 

Sempozyumu ve Sanayi Kongresi’ni düzenledik.

Adana, Denizli, Muğla, Kocaeli ve Kars’ta Kent Sempoz-
yumları yaptık. Aydın’da Jeotermal Enerji Santralleri ça-
lıştayı düzenledik.

Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve birikimi 
toplumun tüm kesimleriyle paylaşılırken, meslek alanları-
mızdaki teknik gelişmeler üyelerimize aktarmaya çalıştık.

TMMOB’nin değerlerini ve birikimini genç mühendis, 
mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızla paylaştık.

Yine bu dönemde açtığımız davalar ve yürüttüğümüz hu-
kuki mücadele ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, madenle-
rimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağma-
lanmasına karşı önemli davalar kazandık.

Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin 
mesleki ilkelere uygunluğu noktasında önemli kazanımlar 
elde ettik.

Tüm bu çalışmalara emek koyan TMMOB Örgütlülüğü-
nü büyütmek için gecesini gündüzüne katan her kademe-
deki yöneticilerimize, İKK sekreterlerimize omuz omuza 
emek harcadığımız odalarımızın örgütlü üyelerine; çalış-
ma gruplarında, kongre, sempozyum ve kurultaylarımı-
zın düzenleme ve yürütme kurullarında görev alan arka-
daşlarıma; Birlik ve oda çalışanı arkadaşlarıma, TMMOB 
çalışmalarında bize destek olan bilim insanlarına ve uz-
manlara; Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, ülkemi-
ze, mesleğimize ve değerlerimize sahip çıkmak konusun-
da en ufak bir tereddüt yaşamadan mücadele eden tüm 
arkadaşlarımızı dostlukla kucaklıyorum.

TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, ba-
rıştan, laiklikten ve barıştan yana toplumcu mücadele çiz-
gisini yarınlara taşıyabilmek için Odamızın yeni dönemin-
de görev alacak olan tüm dostlarımı kutluyorum.

Genel Kurulumuzu yaptığımız bu tesise ismini verdiğimiz 
Teoman Öztürk’ün şahsında TMMOB ve oda çalışma-
larında ve insanca yaşanacak bir dünya ve ülke mücade-
lesinde yitirdiğimiz tüm değerlerimizi, tüm dostlarımızı 
saygı ve hasretle anıyorum.

Genel Kurulunuzun eşit, özgür, demokratik bir Türkiye 
mücadelemize, üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir 
ülke özlemimize katkı vermesi dileğiyle hepimize kolay-
lıklar diliyorum.”
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
48. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası 48. Olağan 
Genel Kurulu, çoğunluksuz olarak ilan edilen 22 Ağustos 
2020 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 
6 Yenimahalle/Ankara adresindeki TMMOB Teoman 
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde saat 10:30’da 
Oda Başkanı Yunus YENER tarafından açıldı. TMMOB 
Gözlemcisi Selçuk ULUATA’nın salonda hazır olduğu 
görüldü.

2. Başkanlık Divanı seçimine geçildi.

Divan Başkanlığına Mehmet SOĞANCI oy birliği ile 
seçildi.

Divan Başkan Yardımcılıklarına Tülay BURSALIOĞLU ve 
Nazan IRMAK oy birliği ile seçildiler.

Yazmanlıklara Tuna GÖNÜLLÜ, Mualla ÖZGÜR 
ÖZKAN, Bülent GÖKSÜLÜK ve İbrahim Yiğit ÇİÇEK oy 
birliği ile seçildiler. (EK-1)

Divan Başkanı Mehmet SOĞANCI açılış konuşmasını 
yaptı.

3. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

4. Divan Başkanı Genel Kurul gündemini okudu. Gündem 
maddelerine ekleme olup olmadığı soruldu, gündeme 
ekleme olmadı. Gündem Genel Kurulca oy birliği ile 
kabul edildi. (EK-2)

5. TMMOB MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
YENER’e açılış konuşması için söz verildi. (EK-3)

6. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ’a 
söz verildi. (EK-3)

7. KTMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ayer YARKINER’in 
görüntülü mesajı yayınlandı.

8. Komisyon seçimleri gündem maddesine geçildi. 
Komisyon önerileri okundu. Aşağıdaki isimlerden oluşan 
3 komisyonun kurulması oylandı ve oy birliğiyle kabul 
edildi. TMMOB Genel Kurul Yönetmeliğinde 3 kişi olan 
komisyon üye sayılarının komisyon üyeliğine olan talepler 
kadar artırılması oylanarak kabul edildi.

Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Komisyonuna:

A. Cenk LİŞESİVDİN, Elif ÖZTÜRK, H. Cem ŞAVUR, 
Arife KURTOĞLU, Serpil TABUROĞLU, Feridun TETİK, 
Serdar İŞİK, Neşet AYKANAT, Hasan ÖZGER, Evrim 
Aksoy GÖÇEBE, Mehmet Ali ELMA yazılı önerge ile 
aday gösterildi. (EK-4.1). Başka aday olmadığı belirlendi.

Aday gösterilenlerin tamamının isimleri okunarak oylandı 
ve komisyon oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği Komisyonuna:

Bedri TEKİN, Barış TUNCER, Alpaslan GÜRBÜZER, 
Fikret ÇARAL, Nejdet KAYA, Esra TURAN, Aydan 
ADANIR, Necmi VARLIK, Hüseyin ÇELİK, Soner 
SİNOPLU yazılı önerge ile aday gösterildi (EK-4.2). 
Başka aday olmadığı belirlendi.

Aday gösterilenlerin tamamının isimleri okunarak oylandı 
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ve komisyon oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ve Kararlar Komisyonuna:

Hüseyin ATICI, A. Selçuk SOYLU, Deniz Alp YILMAZ, 
Zeki BARAN, Levent GÜLER, İbrahim TATAROĞLU, Ali 
Haydar KARAÇAM, Melih YALÇIN, Azad ÖZKESKİN 
yazılı önerge ile, Zeki ADER sözlü olarak aday gösterildi 
(EK-4.3). Başka aday olmadığı belirlendi.

Aday gösterilenlerin tamamının isimleri okunarak oylandı 
ve komisyon oy birliğiyle kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu 
Çalışma Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi gündem 
maddesine geçildi.

Çalışma ve Denetleme Raporlarının Genel Kurul’a özet 
olarak sunulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul 
edildi.(EK-5)

Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu ve Mali Raporu MMO 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif ÖZTÜRK özetledi.

Denetleme Kurulu Raporunu, Denetleme Kurulu Üyesi 
Fikret ÇARAL okudu.

Onur Kurulu Raporunu, Onur Kurulu Üyesi Zafer 
GÜZEY okudu.

10. Başkanlık Divanı saat 12:00 itibariyle 186 delegenin 
Genel Kurul’da hazır bulunduğunu belirtti.

11. Çalışma ve Denetleme Raporlarının görüşülmesine 
geçildi.

Çalışma ve Denetleme Raporları hakkında aşağıda 
belirtilen isimler söz aldı.

Komisyonlara iletilmek üzere sunulacak önergelerin 
Divana iletilebileceği hususunda divan başkanı tarafından 
Genel Kurula bilgi verildi.

İkinci konuşmacıdan sonra Komisyonlara iletilmek üzere 
divana gelen önergeler hakkında divan başkanı tarafından 
Genel Kurula bilgi verildi.

Dördüncü konuşmacıdan sonra Komisyonların saat 13.00 
itibariyle toplanacağının bilgisi ve Komisyonlara iletilmek 
üzere divana gelen yeni önergeler hakkında divan başkanı 
tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

Dokuzuncu konuşmacıdan sonra Komisyonların 
çalışmalarını tamamlamak zorunda oldukları hatırlatılarak 
başka önerge olup olmadığı soruldu, yeni önergelerin 

iletilmesi için Divan Başkanı tarafından 20 dakika (14:05’e 
kadar) süre verilmesi önerildi, oybirliği ile kabul edildi.

Oğuz TÜRKYILMAZ, Ümit Galip UNCU, Hüseyin 
ATICI, Serdar İŞİK, Ali Ekber ÇAKAR, Birhan ŞAHİN, 
Yılmaz YILDIRIM, Bernal ALTAŞ, İbrahim TATAROĞLU, 
Feridun TETİK, İsmail ARABACI, Murat KÜREKÇİ, Zeki 
BARAN, Ezgi KILIÇ, Melih YALÇIN, Aydan ADANIR, 
İbrahim YÜCESOY, Bülent ÖNTAŞ, Zeki ASLAN, Zafer 
GÜZEY, Ali Haydar KARAÇAM, Zeki ADER, Özenç 
SEZEK olmak üzere toplam 23 delege konuştu.

Konuşmacılardan Ali Ekber ÇAKAR, Feridun TETİK, 
Murat KÜREKÇİ ve Özenç SEZEK konuşma metinlerini 
yazılı olarak Divana sundu. (EK-6)

Çalışma Raporu hakkındaki konuşmalardan sonra 
Yönetim Kurulu adına Yunus YENER söz aldı.

12. Aklama gündem maddesine geçildi.

Yönetim Kurulunun aklanması oylamaya sunuldu ve 
Yönetim Kurulu oy birliği ile aklandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Yunus YENER Genel Kurul 
üyelerine teşekkür etti.

13. Seçime Katılacak Adayların Belirlenmesi gündem 
maddesine geçildi.

Başkanlık Divanına sunulan MMO ve TMMOB 
kurullarına (Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, 
Oda Denetleme Kurulu üyelikleri ile, TMMOB Yönetim 
Kurulu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu, TMMOB 
Denetleme Kurulu adaylıkları) asıl ve yedek adayları 
tek tek okundu.  TMMOB Delege listesi asıl ve yedek 
adayları baştan beş ve sondan beş aday olmak üzere 
okundu. Divan Başkanı tarafından kurullar ve TMMOB 
Delegeliği için başka aday olup olmadığı, ayrıca okunan 
listelere itiraz olup olmadığı soruldu. Başka aday ve itiraz 
olmadığı görüldü. Böylece Seçim Kuruluna gönderilecek 
aday listesi kesinleşti. (EK-11)

Delege listesinin bilgisayarda yazılıp matbaada çoğaltılması 
önergesi (Ek-10) oylandı. Oybirliği ile kabul edildi.

14. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi gündem 
maddesine geçildi.

Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Komisyon Raporu 
görüşüldü. (EK-7)

Komisyonun oy birliği ile olumlu görüş bildirerek yeni 
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seçilecek MMO Yönetim Kurulu’nun incelemesi ve 
değerlendirmesine sunulmasına karar verdiği komisyon 
raporunun 1, 2, 3, 4, nolu önergesi oy birliği ile kabul 
edildi.

Komisyonun, önerge sahibinin de onayı alınarak değişiklik 
yaptığı ve yeni seçilecek MMO Yönetim Kurulu’nun 
incelemesi ve değerlendirmesine sunulmasına karar 
verdiği 14 nolu önerge oybirliği ile kabul edildi.

47. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Önerisi görüşüldü. 
(EK-8)

Komisyon raporu maddeleri ve alt maddeleri komisyon 
sözcüsü tarafından tek tek okunarak sırayla oylandı.

Komisyon raporunun 1, 2, 3.1, 3.3,4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 
5, 5.1, 6, 7, 8 ve 9.  maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon raporunun 3.2 maddesi hakkında 5 kişi 
aleyhte, 3 kişi lehte söz aldı. Oy çokluğu (16 oya karşı) 
ile kabul edildi.

Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ve Kararlar Komisyonuna 
gelen önergeler görüşüldü.(EK-9)

Komisyonun olumlu görüş bildirdiği 5, 6, 7, 9, 11, 13 ve 
15 numaralı önergeler oy birliği ile kabul edildi.

Komisyonun olumlu görüş bildirdiği 8 numaralı önerge 
hakkında 2 kişi aleyhte, 1 kişi lehte söz aldı. Oy çokluğu 
(2 oya karşı) ile kabul edildi.

Komisyonun olumlu görüş bildirdiği 10 numaralı önerge 
hakkında 2 kişi aleyhte, 1 kişi lehte söz aldı. Oy çokluğu 
(2 oya karşı) ile kabul edildi.

Komisyonun olumlu görüş bildirdiği 12 nolu önergenin, 
önerge sahibinin de onayı alınarak, Dilek ve Öneriler 
bölümünde okunması Genel Kurul tarafından oy birliği 
ile kabul edildi.

Sonuç bildirisi taslağı okunarak genel kurulun onayına 
sunuldu, oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Genel 
Kurul tarafından taslağın son şeklinin verilmesi için Oda 
Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

15. Dilek ve Öneriler gündem maddesi görüşüldü.

Dilek ve Öneriler gündem maddesinde Bülent ÖNTAŞ 
ve Hüseyin ŞİMŞEK söz aldı.

12 numaralı önerge okundu.

16. Divan Başkanı tarafından 215 delegenin Genel Kurul’a 

katılım sağladığı belirtildi.

17. Divan Başkanı tarafından 23 Ağustos 2020 tarihinde 
yapılacak olan seçimler hakkında bilgilendirme yapıldı.

18. Divan Başkanı TMMOB MMO 48. Olağan Genel 
Kurulu’nu saat 17:15’de kapattı.

DİVAN BAŞKANI

Mehmet SOĞANCI           

DİVAN BAŞKAN VEKİLLERİ

Tülay BURSALIOĞLU          Nazan IRMAK

YAZMAN ÜYELER

    Tuna GÖNÜLLÜ                  Mualla ÖZGÜR ÖZKAN    
Bülent GÖKSÜLÜK               İbrahim Yiğit ÇİÇEK

EKLER:
EK 1:        Divan seçimi için önergeler
EK 2:        Gündem
EK 3:        TMMOB MMO Başkanı Yunus YENER ve TMMOB 
Başkanı Emin KORAMAZ’ın konuşmaları
EK 4:        Kurulacak Komisyonlara üye adaylıkları için 
önergeler
EK 5:        Çalışma Raporunun özet olarak okunmasına 
ilişkin önerge
EK 6:        Ali Ekber ÇAKAR, Feridun TETİK, Murat KÜREKÇİ 
ve Özenç SEZEK’in konuşma metni
EK 7:        Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Komisyon 
Raporu ve ilgili önergeler
EK 8:        Bütçe Uygulama Esasları Komisyon Raporu ve 
ilgili önergeler
EK 9:        Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ve Kararlar Komisyon 
raporu ve ilgili önergeler
EK 10:      Delege listesinin bilgisayarda yazılıp matbaada 
çoğaltılması hakkında önerge
EK 11:      Oda ve TMMOB kurullarına adaylık dilekçeleri 
(7 adet Oda Yönetim kurulu asıl ve 7 adet Oda Yönetim 
Kurulu yedek, 5 adet Oda Onur Kurulu asıl ve 5 adet Oda 
Onur Kurulu yedek, 15 adet Oda Denetleme Kurulu asıl 
ve 15 adet Oda Denetleme Kurulu yedek, 3 adet TMMOB 
Yönetim Kurulu, 1 adet TMMOB Yüksek Onur Kurulu, 1 
adet TMMOB Denetleme Kurulu adaylıkları için toplam 59 
adet dilekçe) ve TMMOB Genel Kurul delegeliğine asıl ve 
yedek aday listeleri (100 kişi asıl, 100 kişi yedek Demokrat 
Mühendisler’in TMMOB Genel Kurul delegeliğine aday 
listesi)
EK 12:      Genel Kurul katılım listesi
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48. OLAĞAN GENEL KURUL SEÇİM SONUÇLARI VE GÖREV 
DAĞILIMI

Demokrat Mühendisler yine görev başında

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 48. 
Olağan Genel Kurulu ve seçimleri, 22-23 Ağustos 
2020 tarihlerinde Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde yapıldı.

Demokrasi şenliği atmosferinde geçen genel kurul 
seçimleri Demokrat Mühendisler’in adaylarını içeren tek 
liste üzerinden yapıldı. Seçimler sonucunda Odanın 48. 
çalışma döneminin yönetim, onur ve denetleme kurulları 
ile MMO’yu TMMOB genel kurulu (100 delege) ile 
yönetim kurulu, yüksek onur ve denetleme kurullarında 
temsil edecekler blok olarak seçildi.

Seçimler sonucunda;

Oda Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine Yunus Yener, 
Abdullah Selçuk Soylu, Elif Öztürk, Bedri Tekin, 
Harun Erpolat, Özgür Demirtaş, Arife Kurtoğlu; yedek 
üyeliklere Selim Ulukan, Egemen Ceylan, Nazan Irmak, 
Zafer Öztürk, Melih Mehmet Hakkı Yılmaz, Erhan İğneli, 
Deniz Alp Yılmaz;

MMO’yu TMMOB Yönetim Kurulunda temsil etmek 
üzere şu anki TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, Tevfik Peker, Hüseyin Atıcı;

TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na Battal Kılıç, TMMOB 
Denetleme Kurulu’na İlter Çelik,

MMO Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine Erdal Taş, 
Hüseyin Kaya, Hüseyin Dinçer, Osman Çakıl, Fikret 
Çaral, Zeki Baran, Oğuz Kepez, Esra Elitaş, Ahmet İlbaşı, 
Aydın Güçkıran, Ali Aluç, Tayfun Çaylan, Gültekin Keskin, 

Adil Kesten, Gürsel Yayla; Yedek üyeliklere Hüseyin 
Kalantar, İsmail Odabaşı, Taşkın Koçak, Güner Mutlu, 
İbrahim Emre Şenyer, Sinan Öztemel, Fatih Çimen, 
İbrahim Özçakır, Metin Dağıstanlı, Mahmut Köse, Sultan 
Arslan, Zekai Şahin, Halit Tatlısu, Haluk Altay, Ali Doğan 
Coşgun;

MMO Onur Kurulu asıl üyeliklerine Mehmet Selçuk 
Göndermez, Nergiz Bilgin, Sadettin Özkalender, Rıza 
Erhan Kutlu, Zafer Güzey; Yedek üyeliklere Ahmet 
Turan Dörtdemir, Tefik Demirçalı, Osman Serter, 
Mehmet Özsakarya, İbrahim Mart seçildiler.

Oda Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı

22-23 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 48. Olağan Genel 
Kurul ve Seçimlerinde seçilen Oda Yönetim Kurulu, 26 
Ağustos 2020 tarihinde toplanarak görev dağılımını yaptı.

Oda Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında yapılan görev 
dağılımında Yunus Yener başkanlık, A. Selçuk Soylu 
başkanvekilliği, Elif Öztürk sekreterlik, Bedri Tekin 
saymanlık görevlerine getirildi.

MMO genel kurulunda yönetim kurulunun diğer 
üyeliklerine Harun Erpolat, Arife Kurtoğlu ve Özgür 
Demirtaş; yedek üyeliklere ise Selim Ulukan, Egemen 
Ceylan, Nazan Irmak, Zafer Öztürk, Mehmet Hakkı 
Yılmaz, Erhan İğneli ve Deniz Alp Yılmaz seçilmişti.

Genel kurula sunulan Demokrat Mühendisler 48. Dönem 
Oda Çalışma Programı Taslağı, Oda Yönetim Kurulu ve 
Danışma Kurulu’nda görüşülerek karara bağlandıktan 
sonra MMO’nun yeni dönem çalışmaları programlı bir 
şekilde başlayacak.
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
48. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ

Çıkış Yolu ve Çözüm Kamucu Politikalarda, 
Emek ve Bilim Temeli Üzerinde Kurulacak Yeni 
Bir Düzendedir!

18-19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması gereken 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 48. Olağan Genel 
Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle 22-23 Ağustos 2020 
tarihlerinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve 
Sosyal Tesisinde yapılmıştır. 

Genel Kurulumuz daha güçlü bir Oda; bağımsız, üreten, 
sanayileşen, hakça bölüşen bir Türkiye gereklilliğine 
işaretle önümüzdeki yeni çalışma döneminin çerçevesini 
belirlemiş, Oda ve TMMOB organlarında görev alacak 
arkadaşlarımızı seçerek tamamlanmış; aşağıdaki sonuç 
bildirisini örgütümüz ve kamuoyuna sunmayı oybirliği ile 
kararlaştırmıştır.

Genel kurulumuz, kapitalizmin 1970’lerde içine girdiği 
bunalım üzerine geliştirdiği neoliberalizm koşullarında 
Covid-19 salgınının acı toplumsal sonuçlarının ortaya 
serildiği, büyük bir bunalım ve durgunluk döneminde 
toplanmıştır.

Dünya genelinde toplumsal gelişmeyi ifade etmeyen 
“büyüme”nin durması, kamu-özel sektör borçlarının 
tırmanması, sanayi ve tarımda gerileme, üretim ve 
talep düşüşü, iç ve dış ticaret hacmi daralması, işsizlik 
ve yoksulluğun artmasına paralel olarak iklim ve gıda 
krizleri, enerji-hammadde-su kaynaklarının paylaşımı, 
Covid-19 salgını, savaşların ve yoksulluğun sonucu olan 
büyük göç/mülteci hareketleri gibi birçok önemli sorun 
bulunmaktadır.

Sosyal refah devleti döneminin sağlıkta sosyalizasyon 
ve sosyal güvenlik politikalarının serbestleştirme-
-özelleştirmelerle tasfiyesinin toplumlardaki hayati 
yansımalarına şimdi Covid 19 salgınının etkileri 
eklenmiştir.

ABD ve diğer emperyalist ülkeler uluslararası hukuk ve 
anlaşmalar ile ülkelerin egemenlik haklarını çiğneyerek 
işgalci paylaşım politikaları izlemektedir. 

Suriye, Libya, Yemen örneklerinde görüldüğü üzere 

etnik, dinsel/mezhepsel farklılıklar kışkırtılmakta, 
işbirlikçi devletler ve yönlendirilen şeriatçı vb. maşalarla 
birlikte milyonlarca insan katledilmektedir.

ABD ve diğer emperyalist güçler ile Çin-Rusya arasındaki 
çelişkilerin belirleyici olduğu, ticaret savaşları, kur 
savaşları ve korumacı politikaların belirleyici olacağı yeni 
bir döneme girilmiştir.

Kapitalizmin neoliberal dönem politikaları eşliğinde 
Covid-19 salgınının dünyada ve Türkiye’de sömürücü 
iktidarlar tarafından fırsata çevrilmesiyle iş hukuku, 
emekçilerin hakları, çalışma koşulları, işçi sağlığı ve 
iş güvenliği üzerindeki olumsuzluklar tepe noktaya 
ulaşmıştır. 

Üretim ve hizmetlerin ölümcül koşullarda devam 
ettirilmesi, mevcut dünya düzeninin ve ülkemizdeki 
iktidarın acımasız sınıfsal karakterini bir kez daha ortaya 
koymuştur.

AKP iktidarı dış politikada emperyalizmin bölgemizdeki 
ülkeleri savaş ve işgallerle yıkıma uğratmasına maşa 
olmaktadır. 

Dış politika emperyalizme bağımlılığın gerekleri ve 
iç politikada toplumsal muhalefeti etkisizleştirerek 
iktidarın sürekliliğini sağlamak için militarist bir eksende 
belirlenmektedir. Diğer yandan iktidarın emperyalist 
güçler arası çelişkilerden kaynaklanan boşluklardan 
yararlanma şekli dışa bağımlılık halkalarına yenilerini 
eklemekte, ülkemizi hem dış politika hem de ekonomik 
alanda on yıllar boyunca olumsuz etkileyecek bir felaketin 
içine sürüklemektedir.

İç politikada düşmanlaştırıcı, ayrımcı, ötekileştirici, savaş 
yanlısı ve faşizmin kurumsallaşmasını sağlamaya yönelik 
politikalar sürdürülüyor. Politikacılar, gazeteciler, siyasi 
iktidarın politikasına muhalefet edenler hatta sosyal 
medyada paylaşım yapanlar bile sudan gerekçelerle 
cezaevine konuluyor, basın açıklamalarına, toplu 
gösteriye hiçbir şekilde izin verilmiyor, şiddet ve gözaltı 
uygulanıyor.

Kürt sorununda demokratik ve kalıcı bir çözümün 
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oluşturulması için gerekli adımların bir an önce atılması, 
sorunun toplumun geniş kesimlerinin katılımı ve 
mutabakatı çerçevesinde çözülmesi gerekirken, “açılım”, 
“çözüm” gibi oyalama adımları, militarist politikalar ve 
seçilmiş yasal temsilcilerin yerine hiçbir hukuki dayanak 
olmadan kayyum atanması ve seçilmişlerin hapse 
gönderilmesine bırakmıştır.

Serbestleştirme, özelleştirme ve kuralsızlaştırma, üretim 
ile ihracatın ithal girdilere bağımlılığı ve fason esnek üretim 
olguları ülkemizi sanayisizleştirmiş, tarımı mahvetmiştir. 
İktidar, yandaşlara kaynak aktarmak için büyük dış borç 
yükü ve toplumsal gereksinimlere yönelik olmayan “Kanal 
İstanbul” gibi “büyük/çılgın projeler”in peşinde koşarken, 
Türkiye ekonomisi geçirdiği dönüşümler sonucu; üretim, 
yatırım, tasarruf, istihdam, dış talep bağımlılığı, cari açık, 
sermaye hareketlerinin serbestliği, aşırı borçlanma ve 
rant yağması ile hayli kırılgan bir yapıdadır. 

Kamusal üretim, hizmet, denetimin tasfiyesi, rant eksenli 
sermaye birikimi düzenlemeleri meslek alanlarımızı ve 
meslek örgütlerimizi doğrudan ve dolaylı biçimlerde 

etkilemiştir. 

Hesapsızca açılan yeni üniversiteler ve mühendislik 
bölümleri ile mühendislik eğitimi niteliksizleştirilmiştir. 
Mühendislik mesleği niteliksizleşme, itibarsızlaştırma, 
yoksullaşma, işsizlik kıskacındadır.

Bütün kamusal kaynak ve varlıklar kendileri/yeni 
sermaye güçleri, bölge gericiliği ve emperyalistlere 
sunulmaktadır. Kamu kurumlarındaki dinci/gerici 
kadrolaşma azamileşmiş durumdadır; AKP iktidarının 
kamu kurumlarındaki önceliği nitelikli kamu hizmeti 
üretmek değil, kamu kaynaklarını yağmalamaktır.

İşsizlik, yoksulluk, sendikasızlaştırma, örgütsüzlük 
yayılmaktadır. “Bireysel emeklilik sistemi”, “tamamlayıcı 
emeklilik sistemi” adları altında tüm çalışanların asgari 
gelecek güvenceleri yok edilmektedir. İşsizlik Sigortası 
Fonu, sermayeye destek fonuna dönüşmüştür.

2008 krizinden bu yana ve en son Covid-19 salgını 
fırsat bilinerek ücretsiz izin, kısa çalışma, çağrı üzerine 
çalışma, uzaktan çalışma vb. yöntemlerle sermayeye yeni 
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olanaklar sunulmakta; ücretler düşürülmekte, esnek/
güvencesiz ağır çalışma biçimleri yaygınlaşmaktadır. 
MÜSİAD, MESS ve birçok sermaye gücü esir kampları 
gibi çalışma kampları tesis etmektedir.

Siyasal ve Anayasal rejim bağlamında Cumhuriyetin 
kurucu değerleri ile Cumhuriyet ve toplumsal gelişme 
süreçlerinin kazanımları; laiklik, bilim, aydınlanma, 
modern toplumsal yaşam, demokrasi, kuvvetler ayrılığı, 
yargı bağımsızlığı, 150 yıllık Anayasal gelişmelerle birlikte 
bütün temel hak ve özgürlükler ayaklar altındadır.

İktidar sosyal hukuk devleti gerekleri ile toplumcu, 
demokratik, cumhuriyetçi, laik yaklaşımlara karşı dinci 
gerici, tarihsel gelişme süreçlerine aykırı tezlere dayanarak 
açık bir ideolojik-siyasi mücadele yürütmektedir.

Rejim değişimiyle birlikte demokrasiye aykırı kişi 
egemenliği, tarihsel olarak geride kalmış bulunan saltanat 
özlemiyle iç içedir. 

Partili Cumhurbaşkanlığı/başkanlık rejimi ile Türkiye 
gerçekte felaketlere doğru daha hızlı bir “uçuşa” 
geçmiştir. Yapılanların bütünü, kendilerinin “sessiz 
devrim” dediği bir karşı-devrim, bir felaketler rejimi 
olduğunu göstermektedir.

Başta eğitim olmak üzere kamunun bütünü ve toplumsal 
yaşamda görülen yoğun dinselleştirme ve siyasal İslamın 
totaliter karanlığı ile kapitalizmin yeni tip faşizmler 
yönelimi, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin her geçen 
gün artması ve gündelik hayat içinde olağanlaştırılması, 
yeraltı/yerüstü zenginliklerimizin, çevrenin, kültürel ve 
tarihi değerlerimizin talanı, bu iktidarın şemsiyesi altında 
uyum içinde kaynaşmaktadır.

Bütün bu değişim-dönüşüm sürecine itiraz eden halk 
muhalefeti ve TMMOB’miz yasa/mevzuat düzenlemeleri 
ve her türlü antidemokratik uygulama ile etkisiz hale 
getirilmeye çalışılmaktadır.

Ancak 2009 Tekel direnişi, 2013 Gezi direnişi, 7 
Haziran 2015 seçimleri hezimeti, başından beri hileli ve 
sonuçları itibariyle gayrimeşru olan 2017 referandumu, 
2018 genel-2019 yerel seçim sonuçları, sayısız işçi-
-çiftçi emekçi halk direnişi ve kadınların mücadelesinde 
görüldüğü üzere Türkiye bu saltanat özlemi ve istibdat 
rejimine teslim olmayacaktır.

Asla dinmeyen toplumsal direniş dalgası içinde TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası, halk egemenliği/halk 
demokrasisi, eşitlikçi, sömürüsüz, laik, bilimin aydınlattığı 
ve geliştirdiği üreten, kalkınan, barış ve kardeşlik içindeki 
bağımsız bir Türkiye ve başka bir dünya için mücadele 
kararlılığını sürdürecektir.

Bu konuda iktidarın baskıcı politikaları ile mağdur edilen 
emekten, halktan, barış ve demokrasiden yana olan tüm 
toplumsal kesimlerin ortak bir paydada buluşabileceği 
geniş bir mücadele platformunun oluşturulması zorunlu 
hale gelmiştir.

Genel kurulumuz dünya ve ülkemizdeki mevcut 
durumun yeni tipte faşizmler, toplumsal parçalanma ve 
çöküş felaketlerine yol açabilecek bir seyir izlediğini; 
bu durum ve tehlikeden çıkış yolu ve kalıcı çözümün 
toplumsal gereksinimler doğrultusundakikamucu 
politikalar ile emek ve bilim temeli üzerinde kurulacak 
yeni bir düzende olduğuna işaret etmiştir.

Genel kurulumuz, emperyalizme, kapitalizme/
neoliberalizme, faşizme, gericiliğe, savaş çığırtkanlığı 
ve totaliter iktidara karşı birlik, mücadele, dayanışma, 
demokrasi platformu ve cumhuriyetçi, laik, demokratik, 
halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olmuştur.

Genel Kurulumuz, denetimin kamusal bir görev olduğu, 
gündelik siyasete bırakılamayacağına, piyasanın insafına 
terkedilemeyeceğine işaret etmiştir. 

Odamız bu konuda her zaman olduğu gibi kamuoyunu 
bilgilendirme görevini yerine getirecektir.

Genel kurulumuz, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve TMMOB Yasası’nın değiştirilmesinin 
gündemde olduğu konjonktürde Odamız ve 
TMMOB’mizin özerk, demokratik yapısının hassasiyetle 
korunarak sürdürülmesi gereğini tarihi bir sorumluluk 
olarak önümüze koymuştur.

YAŞASIN MMO

YAŞASIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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48. ODA GENEL KURULU DELEGE TOPLANTISI
Odamız 48. Olağan Genel Kurul Delege Toplantısı'nın ikincisi 300'ü aşkın Genel Kurul Delegesinin katılımı ile 
18 Ağustos 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. 

Odamız 48. Olağan Genel Kurul Delege Toplantısı'nın 
ikincisi 300'ü aşkın Genel Kurul Delegesinin katılımı ile 
18 Ağustos 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. 

TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve Oda Başkanı Yunus 
Yener tarafından açılış konuşmaları yapılan toplantıda Oda 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, 47. Dönem 
Çalışma Raporu'nun özet sunumunu gerçekleştirdi.

Şube Başkanlarının konuşmalarının ardından Genel Kurul 
Delegeleri söz alarak fikirlerini aktardılar.

ODA-ŞUBE BAŞKAN VE SEKRETERLERİ TOPLANTISI

Oda Başkanı, Oda Sekreteri ve Şube Başkan ve 
Sekreterleri Toplantısı, 31 Ağustos 2020 tarihinde online 
olarak gerçekleştirildi. 

Toplantıda, pandemi süreci değerlendirmesi yapıldı.

MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ, 
5 ULUSLARARASI İNDEKS'TE TARANMAYA BAŞLADI

Mühendis ve Makina Dergimiz; COPAC, SCHOLAR, 
ACADEMİC RESOURCEINDEX, WORLDCAT, 
EUROPUB INDEX olmak üzere 5 Uluslararası İndeks'te 
birden taranmaya başladı.

Dergimiz, 3 aylık periyodlarda (Mart, Haziran, Eylül, 
Aralık) yayımlanan hakemli (Kapalı İnceleme Süreci) bir 
dergidir.  Ayrıca, ULAKBİM–TRDizin, EBSCO, Index 
Copernicus,  UDLedge, SIS (Scientific Indexing Services) 
veri tabanlarında düzenli olarak taranmaktadır.

Editörler Kurulu’nda yurt dışı üye mevcut olup 
“Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ne göre 
hakemli ve “Uluslararası Dergi” özelliğindedir. 

Dergide yayımlanan tüm makaleler teşvik kapsamına 
girmektedir.

Dergimiz hakkında ayrıntı bilgi için web sayfası: https://
www.mmo.org.tr/yayin-turu/muhendis-ve-makina-dergisi

Diğer tüm linkler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
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SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ- 61: 
EKONOMİYİ ISITIRKEN SAKATLADILAR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin 
sorunları bülteninin 61’incisini, Haziran ve Temmuz aylarında ekonomideki ısınma ve ardından sert döviz 
türbülansı eşliğinde durgunluğa girişi sorununa ayırdı.

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri 
kullanılarak yapılan analizde, iktidarın kredi faizlerini 
düşürüp genişlemeci bir para politikası ile Haziran ve 
Temmuz’da yaşanan ısınmayı yönetemediği ve yan etki 
olarak yükselen enflasyon, cari açık ve rezervlerin erimesi 
sorunları ile ekonominin sakatlandığına dikkat çekildi. 
Yeniden soğumaya geçen ekonomide canlanmanın 
uzun bir süre alacağına dikkat çekilen analizde şu 
noktalara vurgu yapıldı:

• COVID-19 pandemisinin de etkisiyle, Mart ayından 
itibaren tüm dünyada olduğu gibi, ağır bir küçülme, 
soğuma yaşayan Türkiye ekonomisi, Haziran başında 
ani bir ısınma, canlanma çabası içine sokuldu. 
Ancak iki ay süren ısınma, arkasından ekonominin 
motorunda hararetler yarattı ve sert bir döviz 
türbülansının ardından sakatlandı, soğuma dönemi 
başladı.

• Daha önce denendiği gibi Merkez Bankası, Türk 
Lirası kredileri alabildiğine genişleterek Haziran’da 
ısınmaya öncülük etti. Kredi faiz oranlarını düşürdü, 
krediye erişimi kolaylaştırdı ve ilk yılı ödemesiz, 
uzun vadeye yayılan kredilerle konut, otomobil, 
elektronik vb. dayanıklı tüketim malı alımlarını, hatta 
iç turizm için kredileri bollaştırdı.

• Haziran başından itibaren bu ısınma, canlanma adımı 
işe yaramış göründü ve Mart-Mayıs döneminde 
neredeyse bıçak gibi kesilen konut, otomobil satışları 
hızla arttı, iç talep, tüketici kredileri ile yükseldi ve 
durmuş sanayi çarkları işlemeye, geleceğe dönük 
beklentiler iyileşmeye başladı.

• Ne var ki, iki ayı bulmadan iki yan etki, ekonominin 
motorunda hararet yaptı ve bir yandan tüketici 
enflasyonun düşmeyen ateşi, diğer bir yandan dövizin 
artık bastırılamayan fiyatı, ekonomide teklemelere 
yol açtı. İlk 6 ayın cari açığı 20 milyar dolara yaklaştı 
ve sermaye girişi yerine çıkış yaşandığı için, cari açık 
rezervlerden finanse edildi ve ilk 6 ayda rezervler 30 
milyar dolar geriledi.

• Rezervlerini eritme pahasına döviz fiyatını kontrolde 

tutmaya, yatay götürmeye çalışan Merkez Bankası, 
swap yoluyla borçlandığı rezervleri bile eritti. 
Yabancıların çıkışı hızlandı, döviz fiyatı fırladı ve 
dolar fiyatı, uzun süredir 6.85 TL’de seyreden 
yerinden Ağustos ayında 7.30 TL basamağını aştı. İki 
ayda ısınmanın sonuna gelen ve sakatlanan ekonomi 
bugünlerde ciddi bir durgunluğa giriş yapıyor.

• Merkez Bankası hızla tırmanan döviz fiyatı karşısın-
da, önlem olarak hemen ekonomiyi soğutacak bir 
yola başvurdu ve bankalara likiditeyi azaltacağını bil-
dirdi. Bu, doğrudan TL faizlerini yükselterek dolari-
zasyonun önünü kesmek değil ama, dövize, sanayici, 
ithalatçı cephesinden gelen talebi köreltmek, döviz 
fiyatını artıran basınç unsurlarından birini etkisizleş-
tirme çabası olarak görülmeli.

• Yabancıların hızlı ve büyük meblağlarla portföy çı-
kışları, dış kaynak bağımlılığı yüksek, dış borç stoku 
milli gelirinin yüzde 60’ına kadar dayanmış Türkiye 
ekonomisi için kısmi felç geçirmek gibi birşey. Nite-
kim, Ağustos başında yaşanan türbülansın ardından, 
ülke risk priminin 550-600 aralığına yerleşmesi, en 
yakın emsal ülkelerden G. Afrika’nın bile riskini yüz-
de 100’e yakın geride bırakması, ülke izolasyonunu 
gösteren önemli bir parametre.

• Şimdi merak edilen, ekonomiyi ısındırmak isterken 
yaşanan ağır sakatlanmanın ne kadar süreceği ve 
bundan sonra dengelerin yeni bir büyüme patikasına 
geçiş vermesi için neler yapılacağı.
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COVİD-19 ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILMALI VE 
OKULLAR AÇILMAMALIDIR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Covid-19 Pandemisinde görülen artış nedeni ile 7 Ağustos 2020 tarihinde 
bir basın açıklaması yaparak alınması gereken önlemlerin sıklaştırılmasını talep etti.

Covid-19 Salgınının ülkemizde görüldüğünün açıklan-
masının ertesi gününden itibaren, kamu kuruluşu nite-
liğinde bir meslek kuruluşu olarak, duyduğumuz kamu-
sal sorumlulukla; salgın sürecinde toplum sağlığı ile ilgili 
olarak yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken 
tedbirler hakkında, meslek ve uzmanlık alanlarımızdaki 
bilgi ve birikime dayanarak çok sayıda açıklama yaptık, 
görüşlerimizi kamuoyuna ve ilgili kamu yönetim merci-
lerine bildirdik.

Sağlık alanındaki en büyük meslek kuruluşu ve ciddi bir 
kamusal otorite olan Türk Tabipleri Birliği ve sağlık uz-
manlık dernekleri, çok sayıda bilim insanı ve sağlık ça-
lışanlarının sendikası SES de kamusal sağlık hizmetinin 
temel bileşenleri olarak, alınması gereken önlemlere yö-
nelik çok sayıda açıklama yaptı, uyarılarda bulundu.

Ancak kamu yönetimi; başta TTB olmak üzere sağlıkçıla-
rın ve örgütlerinin, TMMOB’nin, Odamızın (uzmanlar ve 
bilim insanlarından oluşmuş İklimlendirme Teknik Kurulu 
çalışmaları dahil) ve diğer Odaların, meslek ve uzmanlık 
derneklerinin, uzmanların, bilim insanlarının; Covid-19 
Salgınının etkin bir şekilde takibi, etkilerinin sınırlanması 
ve halk sağlığının korunmasına yönelik önlem önerileri, 
Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Valilikler vb. ilgili kamu yönetim birimleri ta-
rafından incelenmedi, kavranılmadı, dikkate alınmadı ve 
uygulanmadı.

Uzunca bir süre adeta inatla test sayıları artırılmadı, tüm 
yurttaşlara maske temin edilmedi ve kullanımı zorunlu 
hale getirilmedi.

Hasta sayıları konusunda şeffaf davranılmadı. Eksik bilgi-
nin yanlış bilgi olduğu kabul edilmedi, toplum yanıltıldı. 
Yalanlamalar ve yanıltmalarla gerçekler gizlenmeye çalı-
şıldı. Gerçekleri dile getirenler soruşturmalarla susturul-
mak istendi.

Odamızın iklimlendirme (ısıtma, soğutma, havalandırma 
vb.), tesisat, tesis yönetimi, tıp alanlarındaki uzmanlık 
örgütleri olan ESSİAD, ISKAV, İSKİD, KLİMUD, MTMD, 
MÜKAD, TTMD, TRFMA, UTTMD ve hekim dostları-

mız ile birlikte oluşturduğu İklimlendirme Teknik Kurulu; 
AVM’lerde, Otellerde, Karayolu Toplu Taşıma Araçların-
da, Okullar ve Kreşlerde, Hastanelerin Klima ve Hava-
landırma Tesisatlarında, Ofislerde, Gar Binaları/Otobüs 
Terminalleri ve Deniz Ulaşım Yolcu Salonlarında, En-
düstriyel Tesislerde, Havaalanları Terminal ve İşletme 
Binalarında alınması gereken pandemi önlemleri ile Mev-
cut Binalarda İklimlendirme Havalandırma Sistemlerinin 
İşletme ve Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel 
Tedbirler Prosedürü ve Kapalı Alanların İklimlendirme 
Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi üzerine 
bilimsel teknik açıklamalar yaptı. Gerek bu tesislerde çalı-
şanların, gerekse buralardan hizmet alanların sağlıklarının 
korunması ve salgından etkilenmemeleri için alınması ge-
reken önlemler ve yapılması gereken çalışmalar hakkın-
da kamuoyunu, başta ilgili kamu kuruluşları olmak üzere 
tüm ilgili kuruluşları bilgilendirdik, kamusal sorumluluk ve 
yükümlülüklerini hatırlattık. Bu çalışmalara https://www.
mmo.org.tr/merkez/iklimlendirme-teknik-kurulu-calis-
malari bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Sağlık personelinin özverili çalışmaları ve büyük toplum 
kesimlerinin (20/18 yaş altı ve 65 yaş üstü olanların) ay-
larca özgürlüklerinden yoksun olarak evlerde hapis tutul-
ması ve çeşitli sokağa çıkma kısıtlamaları ile salgının hızı 
görece kesilince yanlış ve çok erken bir “normalleşme 
süreci” başlatılmış ve salgını kontrol altına alacak çalışma-
lar yapılmamıştır.
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- Bir süre kapalı kalan AVM’ler , çalışma ve havalandırma 
kuralları ile ilgili hiçbir hazırlık ve düzenleme yapılmadan 
açılmış,

- Hizmet dışı olan karayolu, demiryolu, havayolu, deniz-
yolu terminalleri ve ulaşımı salgına karşı gereken önlem-
ler alınmadan hizmet vermeye başlatılmış,

- Ofisler ve endüstriyel tesislerde gerekli düzenlemeler 
yapılmadan çalışanlar çalışmaya zorlanmış, bu nedenle 
birçok işyerinde çok sayıda çalışan Covid-19 virüsünün 
hedefi olmuş; buna rağmen gerçekler saklanmış ve ça-
lışma ortamlarında gerekli düzenlemeler yapılmadan 
MÜSİAD önerileri doğrultusunda çalışanların zorunlu 
çalışmaya ve ikamete tabi tutulduğu işyerleri çoğalmıştır.

- İbadet yerlerinden eğlence yerlerine, AVM’lerden oto-
büs terminallerine, düğünlerden taziye evlerine, işyerle-
rinden sınav salonlarına ve muhtelif kutlama etkinliklerine 
kadar uzanan alanlarda kalabalık bir araya gelişler adeta 
teşvik edilmiştir.

Bilinçli olarak izlenen bu hatalı politikalar sonucu salgın 
tekrar yaygınlaşmaya başlamıştır. Verilerdeki tüm çarpıt-
malara karşın valilerin, yerel yöneticilerin, hastane baş-
hekimlerinin ve sağlık meslek örgütlerinin açıklamaları, 
Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerinin gerçek olmadığını 
ortaya koymaktadır. Vakalardaki artışlar Sağlık Bakanı ta-
rafından da kabul edilmektedir.

Gerçekler acı da olsa kabul edilmeli ve çok ivedi olarak 
toplum sağlığını korumayı ve geliştirmeyi temel alan po-
litika ve uygulamalara geçilmelidir. Bu bağlamda öncelikli 
olarak yapılması gerekenler şunlardır:

1. Okulların büyük bölümünde mekanik havalandırma 
sistemlerinin bulunmadığı, havalar soğuyunca doğal hava-
landırmanın da çok güçleşeceği, sınıfların boyutları ve ka-
labalık öğrenci sayıları dikkate alındığında sosyal mesafe 
kurallarına göre oturma ve ders düzeninin sağlanmasının 
mümkün olamayacağı açıktır. Bu konularda gerekli hazır-
lıklar yapılmadan, sırf özel okul sahipleri tahsilat yapabil-
sin diye okulları açmak, salgını yaygınlaştırmaktan başka 
sonuç vermeyecektir. Okullar, salgın bütünü ile kontrol 
altına alınmadan ve eğitimin sağlıklı bir şekilde yapılması-
na imkan verecek gerekli düzenlemeler yapılmadan açıl-
mamalıdır.

2. Bilim Kurulu halk sağlığı uzmanları, TTB, TMMOB, 
sağlık uzmanlık dernekleri ve sendika temsilcilerinin ka-

tımıyla güçlendirilmeli, kararları kamuoyuna duyurulmalı 
ve eksiksiz olarak uygulanmalıdır.

3. Salgınla ile ilgili bilgi ve verilerde tam bir şeffaflık sağlan-
malı, tüm bilgiler çarpıtılmaksızın kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

4. Bu süreçte işe gidemeyen, işten çıkarılan, iş bula-
mayanlara maddi destek sağlanmalı, İşsizlik Sigortası 
Fonu’nun kaynakları şirket patronları için değil, emekçi-
ler için kullanılmalıdır.

5. İşverenleri koruyan ve kollayan düzenlemeler iptal 
edilmelidir.

6. Sağlığın kamusal bir hizmet olduğu hiç bir zaman akıl-
lardan çıkarılmamalı, özel sağlık kuruluşları kamulaştırıl-
malıdır. İşletici şirketlere fahiş kâr sağlayan şehir hastane-
lerindeki soyguna son verilmelidir.

7. Mevcut ve inşa halindeki tüm yapıların iklimlendir-
me/havalandırma tesisatlarıyla ilgili önlemlerin yaşamsal 
öneme sahip olduğu, işyerlerinin havalandırılmaması ya 
da uygun olmayan şekilde havalandırılmasının da virüsün 
yayılmasında rol oynadığı açıktır. Hastaneler, endüstriyel 
tesisler, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, büyük ofisler, 
yolcu terminalleri, oteller, okullar, kreşler gibi genel ve 
büyük hacimli mahaller ile toplu taşıma araçlarının iklim-
lendirme tesisatlarında bazı yeni düzenlemeler ile bakım 
ve periyodik muayenelerin tekniklerine uygun olarak ya-
pılması gerekir. 

Odamız, bütün tesislerin ve araçların hijyen ve iklimlen-
dirme-tesisat sistemleri için görev almaya, teknik destek 
vermeye hazırdır. 

Bu vesileyle belirtmek isteriz, bütün mekanların yapı 
üretim süreçleri, bakımı ve işletmesinde yer alan mühen-
dislerin de, Odalarınca belgelendirilmesi ve sicillerinin 
tutulması gerekir. 

Ayrıca biliyoruz ki mevcut yapıların hiçbiri salgın koşulları 
düşünülerek yapılmamıştır, mevcut halleriyle kullanılması 
büyük risk oluşturmaktadır. Bu nedenle ilgili kamu ida-
relerini bu sorunları derhal düzeltmeye, gerekli mevzuat 
değişikliklerini Odalarla birlikte yapmaya, İklimlendirme 
Teknik Kurulumuzun açıkladığı önlemleri dikkate alma-
ya, önlemleri sıkılaştırmaya ve şeffaflığa davet ediyoruz.

 
Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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MARMARA DEPREMİNDEN DERSLER ÇIKARILMADI!
KAMUSAL MESLEKİ DENETİM, YETERLİLİK, EĞİTİM VE 
BELGELENDİRMEYE DAYALI YENİ BİR YAPI ÜRETİM VE 

DENETİMİ MODELİ BENİMSENMELİDİR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 21. yıldönümünde bir 
açıklama yaparak yetkilileri Deprem konusunda göreve çağırdı.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu, toprakları, sanayisi ve 
barajlarının büyük kısmının aktif deprem kuşakları üzerinde 
yer aldığı ve deprem konusunun mühendislik, mimarlık, şe-
hir plancılığı ile ilgili olduğu bilinmesine karşın bu disiplinler 
rant çıkarları için dışlanmaktadır. 1999 Marmara ve Düzce 
depremleri sonrasındaki yapı denetimi düzenlemelerinde 
kamusal denetim gereği ile meslek odalarının önerilerinin 
aksine denetim ticarileştirilmiş, Yapı Denetim Yasası’nın 
kapsamı daraltılmış, kamu yapıları denetim dışı tutulmuş; 
TMMOB’ye bağlı ilgili Odaların mevzuatla tanınmış görevle-
ri içindeki mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme, denet-
leme gereklilikleri dışlanmıştır.

Depremle ilgili ülke sorunlarına ayna tutan, yaklaşık 340 bin 
yapının yıkıldığı ve hasar gördüğü, on binlerce yurttaşımı-
zın yaşamını kaybettiği 1999 Marmara Depreminden hiçbir 
ders alınmadığı; Deprem Şurası, Ulusal Deprem Konseyi gibi 
oluşumların devre dışı bırakılması; sorunlu mevzuat düzen-
lemeleri, kentsel dönüşüm programlarının ranta yönelik ol-
ması, bütün ülkenin imara açılması ve sonraki depremlerde 
de oluşan sosyal yıkım tablosu ile tekrar tekrar görülmüştür.

Marmara Depreminin üzerinden 21 yıl geçmesine karşın ül-
kemiz depremlere hazırlıklı değildir. Yer seçimi, yapı tasarı-
mı, üretimi ve denetiminde bilimsel ve bütünlüklü bir düzen 
yoktur. Sorunlu dolgu alanları, dere yatakları ve kıyılar ima-
ra açılmakta, her yere AVM’ler, gökdelenler yapılmaktadır.  
Yanlış ulaşım politikaları, yanlış kentsel dönüşüm uygulama-
ları, rant eksenli büyük projeler, su yatakları ile yeşil alanlar 
arasındaki bağların koparılması, sel-su baskınlarının artışı, ısı 
adalarının oluşması gibi olgular depremlerin yıkıcı etkilerini 
artırmaktadır. Bu sorunlara, depremlere dayanıklı yapı sto-
kunu artırma gerekliliğini gözetmeksizin yapılan son imar affı 
ve depremlerde toplanma yerleri olan alanlardaki hızlı yapılaş-
ma da eklenmiştir.

Bu noktada yapılması gerekenleri önemle belirtmek 
belirtmek isteriz:

- Depremlere karşı önlemler bütünlüğü, güvenli yapılaşma, 
halkın sağlıklı yaşam ve doğal çevre hakkı için piyasacı, rantçı, 
kamusal denetimi yok sayan yaklaşımın reddedilmesi gereklidir.

- Yapı denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar ilgili bü-
tün kurum-kuruluşların katılımıyla oluşturulmalı; imar, yapı, 
dönüşüm alanları, yapı denetim ve afet yasaları TMMOB ve 
ilgili Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla dü-
zenlenmeli; bu kuruluşlar mevzuat süreçlerinin asli unsurları 
olarak tanınmalıdır.

- Yapı Denetim Yasası’nın ticari yapı denetim şirketi modeli 
yerine uzmanlık ve etik niteliklere sahip yapı denetçilerinin 
etkinliğini ve meslek odalarının sürece etkin katılımını sağla-
yacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci 
modelinin benimsenmesi gerekiyor.

- Marmara Depremi sonrası yapılan incelemeler oluşan ka-
yıpların yüzde 80’e varan kısmının taşıyıcı sistemlerin gördü-
ğü zarara bağlı olarak tesisatlarda oluşan hasarlar nedeniyle 
meydana geldiğini göstermiştir. 

Bu nedenle konut, sanayi, enerji, ulaşım vb. birçok alanla 
bağlantılı tesisat/mekanik tesisat sistemlerinin depremler 
ve diğer afetlerde taşıdığı önem itibarıyla bina ve doğal eki 
mekanik tesisatının tasarım, üretim ve bakımında üretenler 
ve denetleyenler MMO tarafından belgelendirilmiş konunun 
uzmanı mühendisler olmalı, bu husus bütün yasal düzenle-
meler ve Yapı Denetimi Yasası’nda yer almalıdır.

- Endüstriyel tesislerin güvenlik ve birbirlerine yakınlık-
uzaklık mesafeleri konusunda gerekli çalışmalar yapılarak 
standart ve gerekli koşullar imar mevzuatına yansıtılmalı; 
sorunlu alanlar “yapı yasaklı alan” ilan edilmelidir.

- Okullar, hastaneler başta olmak üzere kamu yapılarının 
depreme karşı güvenli olup olmadıklarının konunun uz-
manı mühendisler tarafından tespitine yönelik çalışmalarda 
TMMOB’ye bağlı ilgili Odalar mutlaka yer almalıdır.

- Doğalgaz, elektrik, ısıtma kazanları, jeneratörler ve gaz te-
sisatları için erken uyarıcı ve gaz/akım kesici sistemler uygu-
lanmalı, denetimleri meslek odalarınca yürütülmelidir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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EMPERYALİST İŞGALE KARŞI KAZANILAN 30 AĞUSTOS ZAFERİ 
KUTLU OLSUN! ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ!

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 30 Ağustos Zaferinin 98. yıldönümü ve 1 Eylül Dünya Barış Günü 
nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Ülkemizin bağımsızlığının yolunu açan 30 Ağustos Zafe-
rinin 98. yıldönümü ve 1 Eylül Dünya Barış Günü dola-
yısıyla belirtmek isteriz ki; ülkemizin bağımsızlığı ve dış 
politikada izlememiz gereken yol açısından olsun, içinde 
yer aldığımız bölge ve dünya açısından olsun barışçı po-
litikalara ihtiyaç acil bir gerekliliktir. Çünkü ülkemiz em-
peryalizme yaklaşık 70 yıldır bağımlıdır ve bu bağımlılık 
her geçen gün daha da artmaktadır. İktidarın dış politi-
kasının sınırları/dur-durak noktaları esasen emperyalizm 
tarafından belirlenmekte, böylece bağımlılık ağı daha da 
pekişmektedir. Şu an Yunanistan ile yaşanan sıcak gerilim 
de böylesi çıkmaz bir ağ içindedir. Diğer yandan iktida-
rın dış politikasının ülke içi  toplumsal muhalefeti baskı 
altında tutmak için militarist bir tarzda yürütüldüğü de 
bilinmektedir. Bu nedenle 98 yıl önce yolu açılan bağım-
sızlığın tekrar kazanılması ve halk egemenliğinin tesisi gö-
revlerimizin başında gelmektedir.

Emperyalizm dünyaya yalnızca yıkım, sömürü ve yoksul-
laşmayı dayatıyor. Emperyalist müdahale ve işgaller ile 
birçok ülke yönetiminin toplumsal tepkileri şiddetle bas-
tırmaları halkların yaşamına kitlesel kırım, göç dalgaları 
ve kuşaklar boyu sürecek acılar şeklinde yansıyor. Başta 
eski Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Yemen, 
Filistin olmak üzere birçok ülkede emperyalist güçler ve 
işbirlikçilerinin yol açtığı yıkıcı sonuçlar gözler önündedir.

Ülkemizde Kürt sorununun kangren durumu, Türkiye’nin 
Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’de emperyalizm ve ikti-
dar tarafından içine itildiği durum, bölgemizdeki emper-
yalist işgaller, dünyada nükleer silahlanma ve genel savaş 
olasılıkları, barışçı politikaların önemini ortaya koymakta-
dır. Türkiye’nin iç ve dış politikası ile ülke içi atmosferin 
militarizmle, milliyetçilikle, siyasal İslam ve İhvancılıkla 
belirlenmesi ve Kürt sorununda sergilenen baskı ve şid-
det derin acılara, toplumsal yarılmalara yol açmaktadır. 
Halkımız ve bölge halkları her gün şiddet/savaş ortamının 
etkisi altındadır. Bu nedenlerle “savaşlara hayır”, “ülke-
de, bölgede, dünyada barış” demek ve bunun için müca-
dele etmek gerekir.

30 Ağustos Zaferinin 98. yıldönümünde acil gereksini-
mimiz bağımsızlık, demokrasi, barış, kardeşlik, emekten 
yana politikaların egemen olduğu başka bir Türkiye ve 
başka bir dünyadır. Odamız bu doğrultuda emperyaliz-
me, faşizme, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına 
karşı çıkmaya; eşitlik, özgürlük, laiklik, adalet ve hukukun 
üstünlüğü temelinde bir arada yaşamın hâkim olacağı de-
mokratik bir Türkiye mücadelesinde yer almaya devam 
edecektir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Ağustos 2020
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu’nun Covid-19 Pande-
misi dolayısıyla yaptığı “Okullar ve Kreşlerde Pandemi 
Tedbirleri” başlıklı açıklama, Tesisat Dergisinde “Okul-
larda ve kreşlerde alınması gereken pandemi tedbirleri” 
başlığıyla haber yapıldı.

08/12.08.2020
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu’nun Covid-19 Pan-
demisi dolayısıyla yaptığı “Okullar ve Kreşlerde Pan-
demi Tedbirleri” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde 
“Bu koşullarda okullar açılamaz,” (10.08.2020) Zafer 
Gazetesinde “Yanlış ve çok erken bir normalleşme sü-
reci başlatıldı” ve (12.08.2020) Evrensel Gazetesinde 
“Okulların bu hali büyük risk” başlıklarıyla haber yapıldı.

16/17.08.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “17 Ağustos 1999 
Marmara Depreminden Dersler Çıkarılmadı!” başlıklı 
açıklama, BirGün Gazetesinde “Yeni yıkımlara daveti-
ye gibi,” Aydınlık Gazetesinde “Hala ders çıkarmadık,” 
Ankara Başkent Gazetesinde “17 Ağustostan hiç ders 
alınmadı” ve (17.08.2020) Çorum Haber Gazetesinde 
“Büyük acımızın 21. Yılında kaygılarımız hala çok bü-
yük” başlıklarıyla haber yapıldı. 

17.08.2020
Oda Başkanı Yunus Yener 17 Ağustos Depreminin yıl-
dönümü dolayısıyla KRT TV’de Gün İzi Programına katı-
larak demeç verdi.

20.08.2020
Odamız tarafından yayınlanan “Sanayinin Sorunları ve 
Analizleri (61): Ekonomiyi ısıtırken sakatladılar” baş-
lıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesinde “Ekonomi 
ısınırken sakatlandı,” Evrensel Gazetesinde “Suni can-
lanmanın bedeli ağır,” Yenigün Gazetesinde “TMMOB: 
Ekonomiyi ısıtırken sakatladılar” ve Bizim Sakarya Ga-
zetesinde “MMO: Ekonomiyi sakatladılar” başlıklarıyla 
haber yapıldı.

20.08.2020
Odamız tarafından yayınlanan “Ekonomiyi ısıtırken sa-
katladılar” başlıklı araştırma raporu, Halk TV Gündem 
Özel Programında haber yapıldı.

20/25.08.2020
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın 
Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunma-
sıyla ilgili verdiği demeç, Cumhuriyet Gazetesinde “6 
yıllık ihtiyacını karşılar,” (22.08.2020) Gazete Pencere 
Gazetesinde “320 Milyar metreküp doğalgaz ne anlama 
geliyor?” ve (25.08.2020) Ses Gazetesi’nde “Gaz müj-
desi ve muhalefetin tavrı” başlıklarıyla haber yapıldı.

23.08.2020
Odamızın TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sos-
yal Tesisi’nde yapılan 48. Olağan Genel Kurulu, BirGün 
Gazetesinde “MMO 48. Olağan Genel Kurulu yapılıyor” 
başlığıyla haber yapıldı.

24.08.2020
Odamız tarafından yayınlanan Türkiye’nin Enerji Görü-
nümü Raporu 2020, BirGün Gazetesinde “Rant santral-
ları” başlığıyla haber yapıldı.

25/29.08.2020
Odamız tarafından yapılan “48. Olağan Genel Kurul 
seçim sonuçları ve sonuç bildirisi açıklandı” başlık-
lı açıklama, BirGün Gazetesinde “Çıkış yolu kamucu 
politikalarda” ve (29.08.2020) Anadolu Gazetesinde 
“TMMOB’de görev dağılımı yapıldı” başlıklarıyla haber 
yapıldı.

26.08.2020
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, 
Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrası gündeme gelen 
HES’lerle ilgili Fox TV Çalar Saat Programında demeç 
verdi.

28.08.2020
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz 
Tele1 TV’de Türkiye’nin Gündemi Programı’na katılarak 
enerji politikaları üzerine demeç verdi.
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16 Ağustos 2020 BirGün

20 Ağustos 2020 Evrensel

20 Ağustos 2020 Yenigün

26 Ağustos 2020 BirGün

22 Ağustos 2020 Cumhuriyet

16 Ağustos 2020 Korkusuz

16 Ağustos 2020 Aydınlık
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Ağustos 2020'de Eğitimlere Katılım
Ağustos ayı boyunca düzenlenen Eğitimlere 368 kişi katıldı.

Eylül 2020 Eğitimleri Programı
Eylül ayı eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programa https://makina.mmo.org.tr/egitimler adresinden ulaşabilirsiniz.

Eğitimin Adı Eğitim Tarihi
Verildiği 

Şube Katılımcı

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLU EĞİTİMİ
07-10.08.2020 İZMİR 20
07-10.08.2020 İSTANBUL 12
13-16.08.2020 KOCAELİ 7

ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME 07-09.08.2020 İSTANBUL 19

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL 
24-26.08.2020 İZMİR 20
24-26.08.2020 KAYSERİ 23

HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 21-22.08.2020 İSTANBUL 25

MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETİLENDİRME KURSU
20-27.08.2020 İSTANBUL 61
10-16.08.2020 DENİZLİ 10

MEKANİK TESİSAT TASARIM UYGULAMA 07-16.08.2020 KONYA 10
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 10-13.08.2020 İZMİR 18

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ

08-09.08.2020 BURSA 23
13-14.08.2020 DENİZLİ 14
15-16.08.2020 ADANA 14
20-21.08.2020 KOCAELİ 12

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
12-14.08.2020 SAMSUN 8
18-20.08.2020 ESKİŞEHİR 11
29-31.08.2020 BURSA 14

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA 
DÖNÜŞÜMÜ 28-31.08.2020 İSTANBUL 23

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜRLÜK EĞİTİMİ (3 
GÜN)

19-21.08.2020 SAMSUN 8
27-29.08.2020 ESKİŞEHİR 16

EĞİTİM ADI ŞUBE EĞİTİM TARİHİ

Asansör Avan Proje Hazirlama Mühendis Yetkilendirme Kursu (ÇEVRİMİÇİ)
ANKARA 19-20.09.2020

İSTANBUL 12-13.09.2020
Asansör Avan Proje Hazirlama Mühendis Yetkilendirme Kursu İZMİR 15-16.09.2020
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sınav ANKARA 28.09.2020

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi

İSTANBUL 25-28.09.2020
MERSİN 21-24.09.2020

ESKİŞEHİR 17-20.09.2020
BURSA 01-04.09.2020

Basınçlı Hava Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu (ÇEVRİMİÇİ) ANKARA 21-23.09.2020

Doğalgaz Iç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu (ÇEVRİMİÇİ)
ANKARA 07-10.09.2020

İSTANBUL 10-13.09.2020
Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü BURSA 22-25.09.2020
Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Kursu 
(ÇEVRİMİÇİ) ANKARA 21-23.09.2020
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu ESKİŞEHİR 26-27.09.2020
Havuz Tesisati Mühendis Yetkilendirme Kursu (ÇEVRİMİÇİ) İZMİR 21-23.09.2020
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu İZMİR 07-13.09.2020

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu (ÇEVRİMİÇİ)
İSTANBUL 17-24.09.2020
ANKARA 21-27.09.2020

Mekanik Tesisat Tasarım Uygulama Eğitimi İZMİR 29.09-04.10.2020

Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi
BURSA 19-20.09.2020
BURSA 07-09.09.2020
ADANA 05-06.09.2020

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
ESKİŞEHİR 10-11.09.2020

İZMİR 26-27.09.2020
Şantiye Şefliği (ÇEVRİMİÇİ) İZMİR 01-03.09.2020
Yangin Tesisati Mühendis Yetkilendirme Kursu DENİZLİ 01-03.09.2020
Yangin Tesisati Mühendis Yetkilendirme Kursu (ÇEVRİMİÇİ) İZMİR 8-10.09.2020
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) İZMİR 21-23.09.2020
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17 AĞUSTOS DEPREMİ’NİN 21. YILINDA BİR KEZ DAHA 
SESLENİYORUZ: ÇAĞRILARA KULAK VERİN DEPREMLER İÇİN 

ÖNLEM ALIN!
Ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 17 Ağustos 1999 Depremi’nin 21. yıldönümünde TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

1999 yılında, 16 Ağustos’u 17 Ağustos’a bağlayan gece 
saat 03.01’de; gerek nüfus yoğunluğu gerekse de eko-
nomik faaliyetler açısından Türkiye’nin en önemli bölgesi 
olan Marmara Bölgesinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem 
meydana geldi. 

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın batı bölümünde meydana 
gelen deprem sadece 45 saniye sürdü. Ama bu 45 saniye-
de binaların ya tamamen yıkılması ya da ağır hasar alması 
sonucu binlerce canımızı kaybettik. 

Resmi rakamlara göre, depremde 18 bin 373 kişi hayatını 
kaybetti, 48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de 
kayboldu. 

Bölgedeki pek çok yerleşim alanı adeta yerle bir oldu. 
Türkiye’nin en büyük petrol rafinerisi TÜPRAŞ’ta çıkan 
yangın günlerce sürdü. 

İzmit Körfezi’nin güneyinde bulunan Gölcük, Değirmen-
dere ve Karamürsel gibi bazı yerleşim birimlerinde sahile 
yakın kısımların depremle birlikte deniz sularının altında 
kalması nedeniyle can kaybı ve hasar tespiti sağlıklı olarak 
yapılamadı. Ancak, Deprem riskinin araştırılarak deprem 
yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenme-
si amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun 
Temmuz 2010’da yayımladığı rapora göre, depremde 
364 bin 905 konut ve işyerinin yıkıldığı ya da çeşitli dü-
zeylerde hasara uğradığı belirlendi. 

Bu ağır bilanço nedeniyle dönemin iktidarı gerek depre-
min neden olduğu ekonomik zararın etkilerini azaltmak, 
gerekse deprem sonrası yardım ve kurtarma faaliyetle-
rinde kullanmak için bir fon oluşturmaya çalıştı ve bir ta-
kım yasal düzenlemeler yaptı. 

26.11.1999 tarih ve 23888 sayılı Mükerrer Resmi 
Gazete’de yayımlanan 4481 sayılı kanun ile Özel İletişim 
Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Ek Gelir Vergisi, Ek Kurumlar 
Vergisi, Ek Emlak Vergisi, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, uy-

gulanmasına gidildi. Bu vergilerden “Özel İletişim Vergisi” 
kalıcı nitelikte bir vergi olarak halen devam etmektedir.

Bilim insanları ve araştırmacılardan oluşan Ulusal Dep-
rem Konseyi kuruldu ancak Konsey 2007 yılında lağvedildi.

İstanbul’un birçok noktasına deprem konteynırları yer-
leştirildi ve toplanma alanları belirlendi. Belirlenen top-
lanma alanlarının büyük bir bölümü daha sonra imara 
açıldı.

Depremden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
2002’de mevcut yapı stokuna ilişkin güçlendirme ve ye-
nileme çalışmaları için deprem master planı hazırladı. An-
cak plan uygulanmadı.

Kısacası üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra ülkemizin 
deprem gerçeği unutuldu ve deprem üzerinden rant sağ-
lama çabaları başladı.

17 Ağustos 1999 depremi ve daha sonra yaşanan dep-
remler yapı stokumuzun deprem güvenlikli olmadığını 
ortaya koymuşken, sanki bir daha deprem olmayacakmış 
gibi imar planları depreme dayanıklı yapı üretimini sağ-
lamak için değil, kentsel rantın dağıtılması için bir araç 
olarak kullanıldı. 

Parsel bazında yapılan imar tadilatları ile ormanlık alan-
lar ve su havzaları dere yataklarıyla birlikte yapılaşmaya 
açıldı.

Var olan yapı stokunun ve kentsel belleğin kent kimliği ile 
birlikte korunarak kentin çağdaş ihtiyaçlara uygun olarak 
dönüştürülüp canlandırılması ve iyileştirilmesi; böylelikle 
can güvenliğinin sağlanması ve yaşam düzeyinin yükseltil-
mesini hedeflemesi gereken Kentsel dönüşüm çalışmaları 
adeta yeni imar alanları açılması ya da mevcut imar alan-
larının rant odaklı yenilenmesine indirgendi. 

Dönüştürülen alanlarda yaşayan insanların kentsel ihtiyaç 
ve talepleri gözetilmedi, müktesep imar hakları korunmadı.
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Asli görevi sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentler kurmak 
ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak olan siyasal iktidar, 
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin 
teknik, bilimsel ve yasal gereklilikleri ile teknik ilkelerini 
görmezden gelerek, ormanları, kıyıları, doğal kaynakları 
hiçe sayan, kent tarihini, kültürünü yok eden, toplumu ve 
kentleri kimliksizleştiren rant projelerini “Kentsel Dönü-
şüm” adı altında hayata geçirdi.

Oysa ki, nüfus yoğunluğunun ve dolayısıyla yapılaşmanın 
en fazla olduğu İstanbul için dahi nitelikli ve kapsamlı bir 
Kentsel dönüşüm için gereken ortalama süre 20 yıl ola-
rak öngörülüyordu. Yani deprem master planı o gün uy-
gulanmaya başlasaydı bugün bu kentimiz olası bir İstanbul 
depremine hazır olacaktı.

Öte yandan, Meslek odaları etkisizleştirilerek mesleki 
uygulamalar denetimsizliğe mahkûm edildi. 

Yapı üretim sürecinin sağlıklı denetimi sağlanamadı. İmar 
affı uygulamalarına devam edilerek kaçak yapılaşma teş-
vik edildi.

17 Ağustos depreminin 21. yılını işte böylesi bir karanlık 
tablo ile karşılıyoruz. Bugün artık İstanbul ve çevresinin 
deprem riski son derece artmış ve gereken önlemlerin 
alınması noktasında vakit daralmış durumdadır.

TMMOB ve bağlı Odaları tüm bu süreç boyunca mesleki 
sorumluluklarının bir gereği olarak, yapılaşmadan kay-
naklanan risklerin bertaraf edilmesi için çağdaş bir “risk 
yönetim” sisteminin oluşturulması, bölgesel ve kentsel 
ölçekte “sakınım planları”nın hazırlanması, mevcut yapı 
stokunun iyileştirilmesi, güvenli yapılaşmanın sağlanma-
sı ve tüm bu süreçlerin sağlıklı işletilebilmesi için mes-
lek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir 
planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modelinin 
benimsenmesi gerektiğini defalarca dile getirdik.

Bu vesileyle bir kez daha iktidarı acilen çağrılarımıza kulak 
vermeye ve gereken önlemleri almaya davet ediyoruz.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Anadolu topraklarındaki işgale son veren, bağımsızlık mücadelemizin en büyük zaferi olan Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi’nin 98. yılını ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutluyor, bu zaferin mimarı 

olan Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN!
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YAŞANAN SELLER DOĞAL AFET DEĞİLDİR! ÇARPIK KENTLEŞME 
VE DOĞA KATLİAMLARI SELLERE NEDEN OLMAKTADIR!

22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun ve ilçelerinde yaşanan ve 7 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 9 yurttaşımızın 
ise hâlâ kayıp olduğu sel felaketiyle ilgili TMMOB Yönetim Kurulu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yapılan bilimsel çalışmalar, ülkemizin de içinde yer aldığı 
Doğu Akdeniz Havzasının, iklim değişikliğine karşı en du-
yarlı alanlar arasında bulunduğunu göstermektedir. 

İklim Değişikliğinin 2 temel göstergesi Sıcaklık ve Yağış-
tır. Bölgesel olarak farklılıklar gösterse de küresel ölçek-
te artması öngörülen sıcaklıkların yanı sıra, yağışlarda da 
düzensizliklerin yaşanması beklenmektedir.

Türkiye yıllık ortalama sıcaklıklarının 2000’li yıllardan 
itibaren ortalamaların üzerinde gerçekleştiği bilinmekte-
dir. Yaşanan en sıcak yıllar bu dönemde gerçekleşmiştir 
(Ek-1). Yağışlarda yaşanacak düzensizlikler, kısa sürede 
yüksek miktarda yağış bırakan şiddetli hava olaylarının 
sıklıklarında artışlar şeklinde kendini göstermektedir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yıllık olarak ha-
zırlanan meteorolojik karakterli ve doğa kaynaklı afetler 
raporlarına göre 2000’li yıllardan itibaren afet sayılarında 
önemli artışlar yaşandığı belirtilmektedir (Ek-1). 2019 yılı 
verilerine göre Şiddetli Yağış ve Seller, meteorolojik ka-
rakterli ve doğa kaynaklı afetlerin 3’te 1’inden fazlasını 
oluşturmaktadır.

Giresun’da yaşanan şiddetli yağış sonucu oluşan sel fe-
laketinde 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 9 vatan-
daşımızın ise kayıp olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulun-
maktayız. 

Hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına baş sağlı-
ğı diliyor, kayıp olarak bildirilen vatandaşlarımıza bir an 
önce ulaşılmasını bekliyoruz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçümlerine göre, son 24 
saatte Giresun şehir merkezinde 48.2 mm yağış gerçek-
leşirken, yüksek rakımlı yerleşim bölgelerinde 100 mm’yi 
aşan yağışlar ölçülmüştür. 

Bölgede ölçülen en yüksek yağışlar ise Yağlıdere (136.2 
mm) ve Çanakçı’da (120.6 mm) meydana gelmiştir.

Yerleşim merkezlerinde meydana gelen sellerinin gerçek 
nedeni, yere düşen yağış miktarından ziyade, düşen ya-

ğışın büyük bir bölümünün toprağa süzülememesi sonu-
cunda yüzey akışına geçmesidir. 

Özellikle yapılaşmanın, asfalt ve beton zeminlerin çok 
yoğun olduğu yerleşimlerde; düştüğü noktada 3-5 cm 
yüksekliğe sahip olan yağışlar, asfalt ve beton zemin üze-
rinde yüzey akışına geçerek daha alçak noktalara veya 
altgeçitlere ulaştığında metrelerce yüksekliğe erişerek 
sel ve taşkınlara neden olmaktadır.

Yaşanan bu son afet, kentlerimizi iklim krizine karşı daha 
dirençli hale getirmemiz gerektiğini göstermiştir. 

İklim değişikliği uyum çalışmaları yapılarak yaşanan selle-
rin etkisi azaltılabilir, can ve mal kayıpları en az seviyeye 
indirilebilir.

Son yıllarda bu acıları çok sık yaşamaya başladık. Artık 
ders alınması gerekmektedir.

Ancak, özellikle son yıllarda yaşanan sel felaketlerinin te-
mel nedenleri, iklim değişikliğinden ziyade, insan kaynaklı 
doğa tahribatları, yanlış su politikaları ve HES’ler, plansız 
ve çarpık kentleşme, yetersiz altyapı ile merkezi ve yerel 
yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesidir.

Dereler üzerinde, birbirinin peşi sıra onlarca HES ku-
rularak, doğal akış engellenmektedir. Dereler halkındır. 
Yanlış su yönetimi ve HES politikaları sonlandırılmalıdır.

Çarpık kentleşme sonucu, dere taşkın alanları ve dere 
yatakları yapılaşmaya açılmıştır. Dere yataklarının acilen 
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rehabilite edilmesi, üzerindeki yapıların kaldırılması ve 
tekrar yapılaşmaya açılmaması için Anayasal korumaya 
alınması gerekmektedir.

Kentsel alanların büyük bölümü asfalt ve betonla kaplan-
dığı için, düşen yağış toprak tarafından emilememekte ve 
doğrudan akışa geçmektedir. Beton ve asfalt ekonomisi 
terk edilerek, insan ve çevre merkezli yerleşim politika-
ları hayata geçirilmelidir.

Hızlı nüfus artışından dolayı kentlerimizin altyapısı yeter-
siz kalmaktadır. Özellikle büyük kentlerimizde bulunan 

birleşik kanalizasyon sistemleri aşırı yağışlarda yeter-
siz kalmaktadır. Büyükşehirler başta olmak üzere, tüm 
yerleşim birimlerinde ayrık sistem kanalizasyon altyapısı 
oluşturulması için yerel yönetimlere yeterli kaynak ayrıl-
malıdır.

Doğa katliamları devam ettikçe, yerleşim birimlerimiz 
rant politikalarına teslim edilerek beton ve asfalt yoğun-
luğu arttırıldıkça sel ve taşkınların olması kaçınılmazdır

TMMOB YÖNETİM KURULU

Ek-1: MGM değerlendirme ve gözlemleri (www.mgm.gov.tr).

Türkiye yıllık ortalama sıcaklık sapmaları (www.mgm.gov.tr)

Türkiye’de 1940-2019 Periyodunda Gözlenen Meteorolojik Karakterli Doğa Kaynaklı Afetler
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BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN EGEMEN OLDUĞU BİR TÜRKİYE VE 
DÜNYA İSTİYORUZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir basın açıklaması 
yaparak tüm dünyada savaşların durdurulması, barışın ve kardeşliğin egemen kılınması çağrısında bulundu.

İnsanlık tarihinin en büyük yıkımlarından biri olan 2. Dün-
ya Savaşı’nın başlangıcı olan 1 Eylül 1939’un 81. Yılında, 
aynı acılar bir daha yaşanmasın diye, savaşlar dursun diye, 
silahlar sussun diye bir kez daha Dünya Barış Gününü 
kutluyoruz. 

Yaşanan onca yıkım ve vahşete rağmen, dünya üzerin-
deki savaş, çatışma ve şiddet bir türü son bulmuyor. 
Sınırsız bir sömürü arzusuyla işleyen küresel kapitalist 
düzen, dünya halklarını birbirine kırdırmaya, kan dökme-
ye, çatışmaları kışkırtmaya devam ediyor. Başta Ortado-
ğu ve Afrika olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde 
emperyalist güçlerin körüklediği savaşlar ve iç çatışmalar 
yaşanıyor.

Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar nedeniyle her gün 
yüzlerce insan ölüyor, binlercesi yaralanıyor. Milyonlarca 
insan yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalı-
yor. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere çatışmalar 
nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalanlar, gittik-
leri her yerde dışlanma ve ötekileştirilmeye karşı yeni bir 
savaşın içine giriyor. Dünyanın herhangi bir bölgesinde 
yaşanan savaşın yarattığı şiddet ve düşmanlık, dünyanın 
her yerini savaş alanı, dünyada yaşayan herkesi savaşın 
hedefi haline getiriyor. 

Sonucu ne olursa olsun kazananı daima emperyalist 
odaklar, kaybedeni ise yoksul bölge halkları olan bu sa-
vaşlardan artık bıktık ve yorulduk. Barışa ve kardeşliğe 
olan özlemimiz ve ihtiyacımız her geçen gün katlanarak 
büyüyor.

Türkiye’de yaşayan bizler, savaş ve çatışmaların uzun 
yıllardan beri devam ettiği bir coğrafyanın parçasıyız. 
Uzun yıllar boyunca ülkemizde ve bölgemizde yaşanan 
çatışmaların yarattığı acıların en yakın tanıklarıyız. Bu ülke 
halklarının barış ve kardeşliğe olan ihtiyacına rağmen, ül-
kemiz her geçen gün daha fazla savaşın ve şiddetin par-
çası olmaya devam ediyor. 

Kürt Sorunu’nda çatışma ve şiddet politikalarına dayalı 

yaklaşım, Suriye, Irak, Libya’da gerçekleştirilen sınır dışı 
operasyonlar ve son olarak Doğu Akdeniz’de yaşanan 
gerilimler ülkemizin sürekli bir çatışma ve savaş tehdidi 
altında olmasına neden olmaktadır.

Ülkelerin barışçıllık seviyesine ölçen Küresel Barış En-
deksine göre 2020 yılında Türkiye 163 ülke arasında 150. 
sırada yer almaktadır. Bizden daha altta yer alan ülkelerin 
tamamının ülke topraklarında savaş yaşanan ülkelerden 
oluşması, ülkemizin durumunun vahametini göstermektedir.

Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları ola-
rak bizler, komşularıyla barış ve dostluk içinde yaşayan 
bir ülke istiyoruz. Sınırları içinde yaşayan farklı inançların, 
kültürlerin, kimliklerin barış içinde kardeşçe yaşayabildiği 
bir ülke istiyoruz.

Barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye ve 
Dünya istiyoruz. Bedeli ne olursa olsun, dün olduğu gibi 
bundan sonra da barıştan yana tavır almaya, barış müca-
delesinin sesi olmaya devam edeceğiz.

1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun!..

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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BARIŞ ATAY’A YÖNELİK SALDIRIYI KINIYORUZ!
İstanbul Kadıköy’de Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay’a yönelik saldırıya ilişkin TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından açıklama yapıldı.

30 Ağustos 2020 gecesi İstanbul Kadıköy’de, Türkiye İşçi 
Partisi Milletvekili Barış Atay’ı hedef alan saldırıyı kınıyor, 
saldırganların derhal adalet önüne çıkartılmasını istiyoruz.

Değerli sanatçı ve milletvekili Barış Atay’ı hedef alan bu 
saldırıyı, uzun süreden bu yana bir iktidar politikası haline 
gelmiş olan toplumu sindirme ve susturma girişimlerinin 
bir parçası olarak görüyoruz. 

Saldırının sorumlusu, saldırıyı gerçekleştiren birkaç çete 
mensubu değil, bu çetecilere bir milletvekiline saldırma 
cüretini verenlerdir.

Barış Atay’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırgan-
ları ve arkasında bulunan karanlık odakları kınıyoruz.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SOL PARTİ BAŞKANLAR KURULU ÜYELERİ 
TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ

Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyeleri Önder İşleyen ve İlknur Başer 25 Ağustos 2020 tarihinde TMMOB’yi ziyaret etti.

Heyet, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
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G ü n c e

Ağustos 
2020

Günce

4 Ağustos Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

7 Ağustos Cuma
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Covid-19 
Pandemisinde görülen artış nedeni ile bir basın açıklaması 
yaparak alınması gereken önlemlerin sıklaştırılmasını talep 
etti.

8 Ağustos Cumartesi
Odamızın 48. Olağan Genel Kurulunda delege olarak 
katılacakların ve  organ seçimlerinde oy kullanacakların 
listesi 08-09-10 Ağustos 2020 Cumartesi, Pazar, Pazar-
tesi günlerinde TMMOB ve Oda binasında üç gün asıldı.

15 Ağustos Cumartesi
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 17 Ağus-
tos 1999 Marmara Depreminin 21. yıldönümünde bir 
açıklama yaparak yetkilileri Deprem konusunda göreve 
çağırdı.

17 Ağustos Pazartesi
TTMD 5. Dönem Başkanı ve üyemiz Osman Engin 
Kenber vefat etti.

18 Ağustos Salı
Odamız 48. Olağan Genel Kurul Delege Toplantısı'nın 
ikincisi 300'ü aşkın Genel Kurul Delegesinin katılımı ile 
online olarak gerçekleştirildi. 

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

19 Ağustos Çarşamba
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-
yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin 
sorunları bülteninin 61’incisini, Haziran ve Temmuz ayla-
rında ekonomideki ısınma ve ardından sert döviz türbü-
lansı eşliğinde durgunluğa girişi sorununa ayırdı.

21 Ağustos Cuma
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

22 Ağustos Cumartesi
Odamız 48. Olağan Genel Kurulu Ankara’da TMMOB 
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nde gerçek-
leştirildi.

23 Ağustos Pazar
Odamız 48. Olağan Genel Kurulu Seçimleri TMMOB 
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nde gerçek-
leştirildi.

24 Ağustos Pazartesi
Odamız 48. Olağan Genel Kurul Seçim Sonuçları ve 
Sonuç Bildirisi açıklandı

26 Ağustos Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

Odamız 48. Olağan Genel Kurul ve Seçimlerinde se-
çilen Oda Yönetim Kurulu, toplanarak görev dağılımını 
yaptı.

28 Ağustos Cuma 
Mühendis ve Makina Dergimiz; COPAC, SCHOLAR, 
ACADEMİC RESOURCEINDEX, WORLDCAT, EURO-
PUB INDEX olmak üzere 5 Uluslararası İndex'te birden 
taranmaya başladı.

30 Ağustos Pazar
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 30 Ağus-
tos Zaferinin 98. yıldönümü ve 1 Eylül Dünya Barış Günü 
nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

31 Ağustos Pazartesi
Oda Başkanı, Oda Sekreteri ve Şube Başkan ve Sekre-
terleri Toplantısı, online olarak gerçekleştirildi.



TMMOB Öğrenci Evi’nde üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde lisans ya da yüksek lisans öğ-
renimi gören öğrenciler ile TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancılarının yükseköğrenim gören çocukları konaklayabilir.  
2 kişilik odalarda kahvaltı dahil kişi başı 1 aylık oda katkı payı 850 TL’dir.

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri;

- 14.000 m2 kapalı alanda 2 bodrum kat, zemin katla beraber 6 yatakhane katı ve çatı katı olmak üzere toplam 8 katlıdır.

- Kadın ve erkek öğrenciler için 2 ayrı bloktan oluşan öğrenci evinde 161 adet çift kişilik banyolu, kişiye ait çalışma masası olan 
yatak odası bulunmaktadır.

- Her katta iki adet 50 m2 etüt odası ve tüm odalarında sınırsız internet vardır.

- Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kafeterya, yemekhane, çamaşırhane, kütüphane, bilgisayar odası, idari bölümlerle 
çağdaş hizmet sunulmaktadır.

- TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nde ayrıca 500 kişilik konferans salonu, 250 m2 çok amaçlı salon, 575 m2 fuaye alanı, 
1600 m2 forum alanı da yer almaktadır.

24 saat kamera ve görevliler ile güvenlik sağlanmakta görevlilerce odaların temizliği yapılmaktadır. 

İletişim: Tel : 0312 386 10 38 / https://ogrencievi.tmmob.org.tr

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde lisans ya da 
yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancılarının yükseköğrenim gören çocukları 
konaklayabilir.




