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Tel : (+90) 222 2309360   
Faks : (+90) 222 2313854 
e-posta : eskisehir@mmo.org.tr

İSTANBUL ŞUBE
Katip Mustafa Çelebi Mah. 
İpek Sk. No:9  34433 
Beyoğlu - İstanbul
Tel : (+90) 212 2529500 
Faks : (+90) 212 2498674 
e-posta : istanbul@mmo.org.tr

KAYSERİ ŞUBE
Cumhuriyet Mah. Kızılay Cad. 
Sultan Hamam Sok. No:10 
Melikgazi - Kayseri
Tel : (+90) 352 2221212  
Faks : (+90) 352 2212919 
e-posta : kayseri@mmo.org.tr

KONYA ŞUBE
Musallabağları Mh. 
Başkılavuz Sk. No: 3 
42110 Selçuklu - Konya
Tel : (+90) 332 2385272 
Faks : (+90) 332 2385275 
e-posta : konya@mmo.org.tr

SAMSUN ŞUBE
Kılıçdede Mah. 
Cumhuriyet Cad. No: 149 
İlkadım - Samsun
Tel : (+90) 362 2312750   
Faks : (+90) 362 2312751 
e-posta : samsun@mmo.org.tr

ZONGULDAK ŞUBE
Gazipaşa Cad. No:17 Kat:7 
Zonguldak
Tel : (+90) 372 2536964   
Faks : (+90) 372 2518958 
e-posta : zonguldak@mmo.org.tr



S a y ı  2 7 5  M a y ı s  2 0 2 1

Sunuş	 2	

Haber	 3

Basın	Açıklamaları	 7

Basında	Odamız	 10

Eğitimler	 11	

TMMOB’den	 13

Günce	 20	 	

	 	

i ç i n d e k i l e r



2 bülten 275
mayıs 2021

Sunuş

YOLUMUZ EMEK, MESLEK, BİLİM, BAĞIMSIZLIK, 
PLANLAMA-KALKINMA YOLUDUR

16 milyon çalışanın muaf tutulduğu “tam kapanma” ola-
rak lanse edilen kısmi önlemler süresi bitti ve gene halk 
sağlığını tesisten uzak bir “normalleşme” dönemine gir-
dik. Gerek “kapanma” gerekse “normalleşme” dönem-
lerinde ne gereken hız ve sayıda kapsamlı aşılamanın 
yapıldığına,  ne de çalışanlar, işsizler, yoksullar, küçük 
üretici ve esnafa, kısaca tüm ihtiyacı olanlara yönelik kay-
da değer destek politikalarına tanık olamadık. Öyle ki iş-
sizlik, yoksulluk nedeniyle intiharlar söz konusu. 

“Normalleşme” bahsinde Coronavirüs vakalarıyla ilgili 
verilerde oynama yapıldığı kuşkusu toplumda yaygındır. 
“Kapanma” döneminin önlemleri kapsamında yasalara 
aykırı ve gerici rejimlere özgü yasaklar, iktidarın toplum 
üzerinde ideolojik siyasi tahakküm kurmaya yönelik ça-
balarının yeni bir göstergesi oldu. Koruyucu tıbbi önlem-
ler bahsinde sıtma ilacının kullanılması, bilimsel kuşku ve 
eleştirilerin haklılığını ortaya koymuştur. 

Aşılamadaki yetersizlik ve yavaşlık ile ülkemiz insanlarını 
ikincilleştiren, “turistin görebileceği herkesi aşılayacağız” 
sözü ve tepkiler üzerine kaldırılan paralel içerikli reklam 
filmi, iktidarın salgın sürecini doğru bir şekilde yönete-
mediğinin yeni bir göstergesi olmuştur. Keza “sıkıntıya 
düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsin-
den helallik istiyoruz” sözlerini de aynı şekilde değerlen-
dirilmek mümkündür. 

Diğer yandan polis şiddetinin görülmesini engelleyecek 
bir hukuk dışı uygulama devreye sokularak “görüntü 
alma yasağı” getirildi. Daha önce iki kez beraat eden ar-
kadaşlarımıza yönelik üçünçü Gezi  davası açıldı. Mayıs 
ayı başında doğalgaza bu yıl yapılan beşinci zam ile hayat 
pahalılığına yeni bir halka eklendi. Mafya-devlet-siyaset 
içiçeliğinin yeni örnekleri Türkiye’nin idari yapısı ve yargı 
süreçlerindeki çürümeyi bir kez daha gözler önüne serdi. 
Ehil olmayan kişilerin çok sayıda kurumda sözde “yönet-
sel görevler”le maaş alarak çıkar birliği ağlarının oluştu-
rulması ve sayısız usulsüzlük, yolsuzluk, kayırmacılık had 
safhaya ulaşmış durumda. 

Son örneğini İkizdere’de gördüğümüz üzere doğa ve 
halkın yaşam alanlarına yönelik tahribat hızla sürüyor. 
Kanal İstanbul projesi ile Montrö Boğazlar Sözleşmesinin 
emperyalizm lehine fiilen esnetilmesi girişimi ve izlenen 

NATO’cu çizgi, Türkiye’nin bağımsızlık sorununu bir kez 
daha gündeme getirdi. 

Her ay yayımladığımız Sanayi Analizleri Bülteninin 69. sa-
yısı, iktidarın kamu kaynaklarını yok etmesinin bir örneği 
olan 128 milyar dolar konulu idi. 28 Nisan Dünya İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla, ülkemizdeki mevcut 
duruma ve işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı ve tüm çalışma 
yaşamı mevzuatının kamuculuk ve sosyal devlet ilkeleri 
uyarınca yeniden düzenlenmesi gerekliliğine işaret ettik. 
Türkiye’nin Enerji Görünümü Oda Raporunun güncel-
lenmesi kapsamındaki Nisan 2021 Sunumu internet site-
mizde kamuoyuna sunuldu. 

Yine geçen ay, Oda meslek uygulama alanlarını genişlet-
me kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersane-
ler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile Odamız arasında  
“Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarındaki Motorların/Jenera-
törlerin Seri Numaralarının Tespiti, Seri Numarası Tespit 
Edilemeyenlere Tanıtım Numarası Verilmesi ve Bunların 
Teknik Özelliklerinin Belirlenmesine Dair Yetkilendirme 
Protokolü” imzalandı.

Bilindiği üzere Bültenimiz bir önceki ayın sayısı olarak 
yayımlanmaktadır. Nisan sayımızın Mayıs ayında üyele-
rimize sunulması dolayısıyla; ülkemizde halk egemenliği 
düşüncesinin yeşermesi ve çocuklara verilecek önemin 
simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı; 1 Mayıs Emekçilerin Uluslararası Birlik Mücadele 
Dayanışma Günü; Türkiye’nin bağımsızlık yolunun açıl-
ması ve sağlıklı genç nesillerin öneminin simgeleştirildiği 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu 
olsun diyoruz. 

Meslek-uzmanlık alanlarımızı, örgütlülüğümüzü, emek-
ten bilimden yana çizgimizi, Cumhuriyet, demokrasi, 
laiklik, kamucu planlama-sanayileşme-kalkınma politika-
larını savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez 
daha belirtiriz. 

Esenlik dileklerimizle. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE 
PROTOKOL İMZALANDI

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası arasında  “Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarındaki Motorların/Jeneratörlerin Seri Numaralarının Tespiti, Seri 
Numarası Tespit Edilemeyenlere Tanıtım Numarası Verilmesi ve Bunların Teknik Özelliklerinin Belirlenmesine 
Dair Yetkilendirme Protokolü” 26 Nisan 2021 tarihinde imzalandı.

İmza törenine Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 
ve Oda Teknik Görevlisi Derya Baran katıldı. Tersaneler 
ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Halil Yıldız ve beraberinde 
Genel Müdür Yardımcısı Naci Kaya ve Deniz Endüstrisi 
Daire Başkanı M.Türker Ekinci törende yer almıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gemi sicillerinden 
herhangi birine veya bağlama kütüğüne kaydı 
gerçekleştirilecek gemi, deniz ve iç su araçları üzerinde 
bulunan motor/jeneratörlerin seri numaralarının ve 
Odamızın Trafik Bilirkişilik Hizmetleri (araç motor/
şasi vb. kontroller)  çerçevesinde motorların teknik 
özelliklerinin tespiti konularını da kapsayan protokol 
gereği, Mayıs ayından itibaren 71 Adet Liman Başkanlığı ve 

97 Belediye nin faaliyet alanlarında motor/jeneratörlerin 
tanıtım numarası verilmesi hususlarında Odamız hizmet 
vermeye başlayacaktır.

ASANSÖR TEKNİK KOMİTESİ (ASTEK) TOPLANTISI YAPILDI

05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “ Asansör Teknik 
Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve 
Esaslarına Dair Tebliğ (SGM:2013/17)” esaslarına göre 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan 
Asansör Teknik Komitesi (ASTEK) 12 Nisan 2021 
tarihinde toplandı.

Online olarak düzenlenen toplantıya ilgili kurum ve 
kuruluş temsilcilerinin yanı sıra Odamız adına Teknik 
Görevlilerimiz Bülent Göksülük ve S. Zafer Güneş katıldı.

ODA ONUR KURULU 48. DÖNEM 8.TOPLANTISI YAPILDI

Oda Onur Kurulu Toplantısı, 21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Kurula iletilen 77 dosya üzerinde görüşüldü.
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KAIZEN PAYLAŞIMLARI ETKİNLİĞİ TAMAMLANDI
İzmir Şubemiz tarafından 8-10 Nisan 2021 tarihleri arasında Pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi olarak 
gerçekleştirilen 7. Kaizen Paylaşımları Etkinliği büyük ilgi gördü.

Zoom uygulaması ve İzmir Şube YouTube kanalı 
üzerinden yayımlanan ve 8-10 Nisan 2021 tarihlerinde 
üç gün boyunca devam eden etkinlikte katılımcılar proje 
sunumlarının yanı sıra konferans ve panelleri takip etme 
imkânı da buldu.

Etkinlik, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu 
adına Fadime Gökkütük ve etkinlik organizasyonu 
adına İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özarı’nın 
konuşmaları ile başlarken, İnci GS Yuasa’dan Hirofumi 
Umetani’nin konuşmacı olarak katıldığı “Değişim & 
Kaizen & Gelecek” başlıklı açılış konferansı ile devam 
etti. Etkinlik süresince ayrıca JMA Consultants Inc.’den 
Yoshiaki Morita’nın konuşmacı olarak katıldığı “Gelecek, 
Kaizen ile Gelecek” başlıklı bir diğer konferans ve “Dünya 
Yıkılsa da Kaizen” başlıklı bir panel de gerçekleşti.

Etkinliği, Zoom uygulaması ve YouTube kanalı üzerinden 
yaklaşık 1.500 kişi takip etti.

Oda Başkanı Yunus Yener’in 7. Kaızen 
Paylaşımları Etkinliği Açılış Konuşması:

"7. Kaizen Paylaşımları etkinliğine hoş geldiniz diyor, 
Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla 
selamlıyorum.

Ne yazık ki bu ve diğer etkinliklerimizi pandemi nedeniyle 
yüz yüze, canlı bir şekilde yapamıyoruz. Üst Birliğimiz 
TMMOB, Genel Kurulunu bir yıldır kısıtlamalardan dolayı 
yapamadı fakat biliyoruz ki iktidar partisi 40 bin kişilik 
kongre (ve onun öncesinde binlerce insanın katılımıyla 
il kongreleri) yapabildi. Çünkü ve ne yazık ki pandemi 
süreci sağlıklı bir şekilde yönetilmiyor.

Antidemokratik uygulamalar, hergün bir yenisine tanık 
olduğumuz üzere pandemi koşullarında da artarak 
sürüyor.

Diğer yandan en sonuncusu, ülkemizin ve İstanbul’un 
ihtiyacı olmayan Kanal İstanbul projesine karşı çıkışımızdan 
hareketle gündeme geldiği üzere, mesleklerimize, 
meslek alanlarımız, Odalarımız ve TMMOB’ye saldırılar 
da artarak sürüyor.

Oysa bizler, uluslararası tanınırlığı olan mesleklerimiz 
ve örgütlülüklerimizle, temsil ettiğimiz mühendislik 
disiplinlerinin doğa, ülke, halk yararına olup olmadığına 
bakarak mesleğimizi icra ediyoruz.

Örneğin endüstri mühendisliğinin bu çerçevedeki en 
belirgin özelliği, sosyal ve fiziksel çevreye zarar vermeden, 
var olan kaynakları en etkin şekilde kullanarak sistemlerin 
performansını optimize etmek üzere insan, malzeme-
-makina, finans ve bilgi süreçlerini bütünleştirmesi; 
karmaşık süreç veya sistemleri optimize etmesi ve bütün 
bu çalışmaların halk yararına şekillenmesidir.

Bütün olumsuzluklara karşın buradan belirtmek isterim, 
bilimi, mühendisliği, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve 
kamucu kalkınma politikalarını kararlılıkla savunmaya 
devam edeceğiz.

Emeği, mühendisliği, bilimi, tekniği, otomasyonu, 
sanayileşmeyi, planlama ve kalkınmayı yeniden ve 
toplumsal refahı egemen kılmaya yönelik olarak ele alma 
gerekliliğine işaret etmeye devam edeceğiz. 

Başka bir dünya ve Türkiye’ye ulaşmak bu şekilde 
mümkündür.

Kaizen Paylaşımları etkinliğimiz vesilesiyle Endüstri ve 
İşletme mühendisi bütün meslektaşlarımızı Odamızın 
çatısı altında örgütlenmeye, birlikte üretmeye, birlikte 
karar verme ve yönetmeye davet ediyorum.

Konuşmamı tamamlarken Albert Einstein’ın önemli bir 
sözünü buradan dile getirmek istiyorum:  “İnsanoğlunun 
kendisi ve kaderiyle ilgilenmek, bütün teknik çabaların 
ana amacı olmalı. Çizelgelerinizin ve denklemlerinizin 
arasında bunu asla unutmayın.”

Bütün olumsuzluklara karşın, yoğun bir programla üç 
gün sürecek bu etkinliği istikrarlı bir şekilde yıllardan 
beri düzenleyen İzmir Şubemizi, Şube EİM MDK ve 
çalışan arkadaşlarımızı kutluyor, etkinliğimizin verimli 
geçmesini diliyor, konuklarımıza, destekleyen ve katılan 
bütün kurum ve kuruluşlar ile konuşmacılara ve emeği 
geçen bütün arkadaşlarımıza Oda Yönetim Kurulu adına 
içtenlikle teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."
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SANAYİ ANALİZLERİ-69: "128 MİLYAR DOLAR" DOSYASI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin 
sorunları bülteninin 69’uncusunu, Merkez Bankası’nın eritilen 128 milyar doları dosyasına ayırdı.

“128 Milyar dolar” Dosyası:

Kuru baskılamak için rezervler sıfırlandı: 
Kayırmacılık şüphesi var.

Merkez Bankası (TCMB), Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
BDDK, Strateji Bütçe Başkanlığı, TÜİK verileri kullanıla-
rak yapılan analizde, kamuoyunda çokça tartışılan “128 
Milyar dolarlık Merkez Bankası dövizlerinin” satışının 
hangi yollarla hangi takvimle gerçekleştirildiği sergilendi 
ve bundan kimlerin yararlandığı araştırıldı. 

Analizde ortaya çıkan başlıklar özetle şöyle;

- Son iki yılda döviz fiyatlarının tırmanışını önlemek için 
“arka kapıdan” , Hazine üstünden, kamu bankaları eliyle 
piyasaya milyarlarca dolar verilmesinin ardından Merkez 
Bankası’nın rezervlerindeki döviz barutundan geride tek 
bir dolar bile kalmadı ve şu an rezerv olarak görünenler 
aslında 47 milyar dolarlık borç. Bu durum, Saray rejimini 
hayli zor bir döneme sürüklüyor ve Türkiye’yi de görüş 
mesafesi neredeyse sıfıra inmiş ağır bir sis bulutu içine 
gömmüş durumda.

- Merkez Bankası’nı sakatlayan ve özellikle dış finans 
merkezlerinin gözünde Türkiye’yi aşırı riskli, güven ver-

meyen duruma düşüren bu tablo, 2019 ve 2020 yıllarında 
izlenen döviz fiyatlarını bastırmak için rezervleri eritme, 
satma uygulaması sonucu ortaya çıktı. Özellikle son ay-
larda muhalefet partilerinin “128 Milyar dolar nerede?” 
şeklinde sloganlaştırdıkları eleştiriye, iktidar yanıt ver-
mekten kaçıyor.

- 2019 ve 2020’de toplamı kimi iddialara göre 128 milyar 
doları bulan, bizim hesaplamalarımıza göre de 125 milyar 
dolara ulaşan satışlar, Merkez Bankası’nın yasa ve ilgili 
yönetmeliğine göre, ihale yöntemiyle değil, şeffaflıktan 
uzak, kuralları çiğneyen yollarla gerçekleştirildi.

- Satış tahmini, Merkez Bankası’na giren döviz ile çıkan 
döviz farkının rezervlere yansıyıp yansımadığı takip edi-
lerek yapıldı. Temmuz 2018-Şubat 2021 aylarını kapsa-
yan dönemde, Merkez Bankası’na, reeskont kredileri, 
Hazine’nin iç ve dış borçlanmaları, Merkez Bankası’nın 
swap borçlanmaları biçimlerinde, yaklaşık 199,9 milyar 
dolarlık bir döviz girişi gerçekleşti.

- Hazine, Merkez Bankası ve diğer kamu kuruluşları 
adına yapılan dış borç ödemeleri ve diğer transferler, 
Hazine’nin döviz ve altın cinsinden iç borçları için yaptığı 
ödemeler, enerji KİT’lerine yapılan satışlar ile Bankaların 
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zorunlu karşılıklarındaki azalışlar dikkate alındığında bu 
dönemde bilinen döviz çıkışı 77,4 milyar doları buldu.

- Analiz edilen dönemde, Merkez Bankası’na, yaşanan 
döviz girişlerinden toplam döviz çıkışları düşüldüğünde, 
brüt rezervde yaklaşık 122,5 milyar dolarlık bir artış ya-
şanmış olması, dolayısıyla brüt rezervin şu anda 220,9 
milyar dolar olması gerekiyordu. Oysa 2020 biterken 
Merkez Bankası’nın kasasında tümü borçlarla oluşturul-
muş 95,2 milyar dolarlık bir brüt rezerv bulunuyordu.

- TCMB’nin yasa ve yönetmelikte belirtilen dışında, ban-
kalara döviz satması hukuki değil. Bilinen ihale yoluyla şef-
faf satış kayıtlarında görünmeyen 125 milyar dolarlık re-
zerv, doğrudan bankalara değil, ama Hazine’ye aktarılmış 
görünmektedir. TCMB’nin dövizleri sattığı Hazine’nin 
dönüp bu dövizleri “Tanzim satış” yapan kamu bankala-
rına, onların da yerleşik firma ve kişilere, çıkmak isteyen 
yabancılara sattığı anlaşılıyor.

- 2019 ve 2020 yıllarında, Merkez Bankası kanun ve yö-
netmeliklerine uymayan tarzda, Hazine üstünden kamu 

bankalarına “arka kapıdan” gerçekleştirilen 125 milyar 
dolarlık Merkez Bankası rezervi, dolar kurunu baskıla-
mak için kullanılmış görünüyor. Bu sayede 2019’da orta-
lama dolar kuru 5,7 TL’de, 2020’de 7,1 TL’de tutulabildi. 
Bu baskılama ile ekonomide GSYH küçülmesinin önüne 
geçilse de, bastırılmış döviz, daha çok döviz tahsisinden 
yararlanan kesimlere yaradı.

Çoğu AKP’ce kayırılan döviz borçlusu firmaların döviz 
varlıklarını 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık 26 milyar 
dolar kadar artırıp açıklarını daraltmaları, düşük tutulan 
dövizler sayesinde gerçekleşti.

2019 ve 2020’de 2 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiren 
yabancı portföy yatırımcılarının, bu bastırılmış dövizden 
yararlananlar arasında olduğu açıktır.

Ucuz ve bol tutulan TL kredilerin yanında Merkez Ban-
kası rezerv satışları ile ucuz tutulan döviz fiyatları, iç pa-
zara dönük sermaye kesimlerine soluk aldırdı. Bastırılan 
kur, enflasyonist ortamda birikimlerini korumak isteyen 
ve iktidara güvenmeyen irili ufaklı tasarruf sahibinin dö-
vize dönüşünü ve yabancı para mevduatının hızlı artışını 
da getirdi.

Dövizin yanı sıra altına yönelişler, altın ithalatını kamçıladı 
ve cari açığı büyüttü.

Sonuçta bu iki yılda bastırılan kurun da etkisiyle ekono-
mi küçülmedi. Ama, yakın geleceğe büyük kırılganlıklar 
taşındı. Günü kurtarmak adına yapılan bu satışlar, ileriye 
birikmiş basınçlar, enflasyon ve cari açık riskleri taşıdı.

Hepsi bir yana, ortaya çıkan fatura oldukça ağır. İktidar 
bu faturayı siyasi olarak ödemekten kaçabilecek durum-
da değil ama pandemi döneminde ağır bir yoksulluk ve 
işsizlik yaşayan toplumun alt, alt-orta kesimleri için bahar 
yerine kara kış geliyor ve esas fatura bu kesimlerin üstü-
ne çökecek.

TCMB bu “arka kapı” ve swap işlerine hiç bulaştırılmasa, 
net ve brüt rezervler 125 milyar dolar daha artmış ola-
caktı. Yani Merkez Bankası bugün 220 Milyar $ rezerve 
sahip olabilirdi. Bu tür “arka kapı” müdahalelerinin büyük 
güvensizlik yarattığı ve bunun kırılamadığı biliniyor.

TCMB’nin yasa ve yönetmeliklerine aykırı biçimde eriti-
len dövizleri, mutlaka resmi soruşturmaya konu olmalı, 
özellikle bu satışlarda özel kayırmalar, “Adrese teslim” 
tahsisler varsa, ortaya çıkarılmalıdır.
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İKTİDARIN ELEKTRİK SANTRALLARINA İNDİRİM, KONUT 
VE KÜÇÜK İŞYERLERİNE ZAM ŞEKLİNDEKİ DOĞALGAZ 

FİYATLANDIRMA POLİTİKASI SÜRÜYOR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, doğalgaza yapılan zam ile ilgili 1 Nisan 2021 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.

Bugün doğalgaza yine bir zam yapıldı. Bu durum, iktidarın 
elektrik santrallarına indirim, konut ve küçük işyerlerine 
zam şeklindeki doğalgaz fiyatlandırma politikasının sür-
düğünü göstermektedir.

2021 yılı içinde her ay doğalgaz fiyatlarına zam yapan 
BOTAŞ’ın gaz satış fiyatları, aşağıdaki tabloda görüldüğü 
üzere 2019 Ocak–2021 Nisan döneminde, konut abo-
neleri ve küçük ticari/sınai işletmeler için yüzde 46,34 
oranında artmıştır. Aynı dönemde büyük sanayi kuruluş-
larına satılan doğalgazın fiyat artışı yüzde 7.79 olurken, 
doğalgaz yakıtlı elektrik santrallarına net bir destek sağ-
lanarak, satış fiyatlarında artış olmadığı gibi, yüzde 6 indi-
rim yapılmıştır.

BOTAŞ’ın uzun vadeli anlaşmalarla Rusya Federasyonu, 
İran ve Azerbaycan’dan boru hatları ile ithal ettiği doğal-
gazın fiyatının 170-190 dolar/1000m3 aralığında oldu-
ğu bilgisi, basında birçok haberde yer almıştı. (Örneğin 
24.03.2021 tarihli Habertürk gazetesinde, konuyu yakın-
dan takip eden bir gazeteci olan Olcay Aydilek, doğalgaz 
alım fiyatının yılın ikinci çeyreğinde 210 dolara yükselece-
ğini yazdı.) Bu tür bir fiyat artışı, BOTAŞ’ın önümüzdeki 
aylarda da doğalgaz fiyatlarını artıracağı anlamına geliyor.

Subvansiyonlu fiyatlarla satılan doğalgazda fiyat desteği-
nin konutlar ve küçük esnafın işyerleri ile sınırlı olması ge-
rekir. Oysa BOTAŞ satış fiyatları, doğalgazda tüm tüketici 
gruplarına sübvansiyonun sürdüğünü göstermektedir.

Burada dikkat çeken nokta, büyük sermaye kuruluşlarına 
ve doğalgaz yakıtlı elektrik santrallarına maliyetin altında 
gaz satışı ile büyük özel şirketlerin desteklenmesidir. .

Ocak 2019’dan bugüne TÜİK’in resmi enflasyon artışı 
yüzde 30 düzeyinde olurken, konutlarda elektrik fiyatları 
yüzde 48,35, doğalgaz fiyatları konut ve küçük sanayi için 
fiyatları yüzde 46,34 oranında artmıştır.

Nisan 2021 itibarıyla, hane halkı aylık ortalama elekt-
rik, doğalgaz, su, telefon ve internet harcamaları topla-
mı, asgari ücretin dörtte birini aşmaktadır. Daha önce 
de söylemiştik; iktidar, bal tutan parmaklarını yalayan 
yandaş küçük bir azınlığa desteğe odaklanmakta, kredi 
kartlarının borçlarını, kiralarını, elektrik, doğalgaz, su, te-
lefon, internet faturalarını ödeyemeyen, açlıkla, yoklukla 
boğuşan milyonların yaşadığı sıkıntıları yok saymaktadır. 
Kâr garantili projelerde şirketlerin kazançları güvence al-
tına alınırken, işsizlik ve pahalılıkla boğuşan  milyonlarca 
emekçi,emekli,esnaf ve işsizin sorunlarının çözümü için 
tek bir adım atmayıp, bunalmış kitlelelere sabır ve tevek-
kül önerilmesi, aymazlıktır.

Diğer yandan fiyat artışları doğalgaz ve elektrikle sınırlı 
değildir. Kur artışları gerekçesi ile birçok ürünün fiyaları 
da zamlanmaktadır.

Sorunların altında ezilen çalışanların, işsizlerin, 
emeklilerin,çiftçilerin ,tüm emekçilerin bir nebze 
soluk alabilmeleri için:

• Abonelerden tahsil ettikleri güvence bedellerini yıl-
lardır kullanan şirketlerin, elektrik, doğalgaz, inter-
net faturalarını vadesinde ödeyemeyenlere hizmet 
vermeyi durdurmaları ve icra takibatları önlenmeli-
dir.

• Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarını 
ödeyemeyen yurttaşların faturalarını kamu karşıla-
malıdır.

• İşsizlik Sigortası Fonu’nun kaynakları şirket patronla-
rı için değil, emekçiler için kullanılmalı ve işe gideme-
yen, işten çıkarılan, iş bulamayanlara kamusal maddi 
destek sağlanmalıdır.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANI VE TÜM ÇALIŞMA 
YAŞAMI MEVZUATI KAMUCULUK VE SOSYAL DEVLET İLKELERİ 

UYARINCA YENİDEN DÜZENLENMELİDİR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle bir basın 
açıklaması yaptı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2003 yılında, meslek has-
talıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla 28 Nisan tarihi-
ni Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü ilan etmiştir.

Meslek ve uzmanlık alanlarımız arasında yer alan işçi sağlığı 
ve iş güvenliği üzerine onyıllardan bu yana mesleki eğitim, 
belgelendirme, periyodik kontrol, kongre, sempozyum, pa-
nel, söyleşi, seminer, rapor vb. çalışmalar yapan Odamız, 
her yıl 27-28 Nisan’da yaptığı açıklamalarla konuyu günde-
me taşıyarak kamusal sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışma temel hakların en ba-
şında gelmesine karşın sermaye çıkarlarının esas alınması bu 
hakkı neredeyse yok etmiştir. İSİG önlemlerinin yetersizliği 
veya yokluğu nedeniyle her yıl yüzbinlerce yurttaşımız iş ka-
zalarına maruz kalmakta, binlerce yurttaşımız ölmekte ve 
yaralanmakta, işgöremezlik (sakatlık), işsizlik ve daha ağır 
yoksulluk koşullarına mahkum olmaktadır.

Covid-19 salgını bu sınıfsal sorunları daha da yakıcı hale ge-
tirmiştir. Salgın koşullarında emekçilere adeta “çalışarak öl” 
ya da “açlıktan öl” seçeneksizliği dayatılmaktadır. Üretim ve 
hizmetlerin daha ağır koşullarda devam etmesinin başka bir 
anlama gelmediği bizzat emekçiler tarafından haykırılmakta-
dır. Milyonlarca işsiz, kamu kaynakları ve İşsizlik Fonundan 
yararlanamamaktadır.

Salgın süreci, İSİG’e ilişkin yıllardır dile getirdiğimiz yakla-
şımın gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur: İSİG, sa-
dece belirli işyerleri ve 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanu-
nunun kapsamı ile sınırlı olmamalıdır. İSİG; insanca çalışma, 
tam zamanlı, kadrolu, iş güvenceli, sosyal güvenlik, örgüt-
lenme, insanca yaşanacak ücret ve emeklilik hakları başta 
olmak üzere temel sosyal haklardan ayrı tutulamaz.

Kısaca belirttiğimiz bu sorunlardan hareketle yapıl-
ması gereken acil düzenlemeler şunlardır:

• İş Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta ol-
mak üzere çalışma yaşamı ve İSİG ile ilgili tüm mevzuat; 
sendikalar, meslek örgütleri ve ilgili bilim çevrelerinin 
katkısı ile kamuculuk ve sosyal devlet politikaları teme-
linde yeniden düzenlenmelidir.

• İş güvencesi ile İSİG’in birbirini tamamladığı gerçeğin-

den hareketle, tüm çalışanlar insana yakışır norm ve 
standartta bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır.

• Zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işler, emek, meslek, 
bilim çevrelerinin önerileri çerçevesinde durdurulmalıdır.

• İşyerlerinde bulaşı önlemek için Odamız iklimlendirme 
Teknik Kurulu önerileri başta olmak üzere bilimi, insa-
nı, sağlığı esas alan önlemler alınmalı,  İSİG yönünden 
denetimler yapılmalı, denetimler sonucunda tespit edi-
len eksiklikler için etkili idari para cezaları uygulanmalıdır.

• Covid-19 vakaları, başka bir değerlendirmeye gerek 
duymaksızın iş kazası ve meslek hastalığı olarak değer-
lendirilmelidir.

• Meslek hastalığı tespit süreci, SGK’nin bilim dışı verile-
rinin aksine, tüm vakaların tespitine olanak sağlayacak 
şekilde yeniden düzenlenmelidir.

• 6331 sayılı İş Sağlığı Kanunu’nda var olan “çalışmaktan 
kaçınma hakkı” talepleri kabul edilmeli, işyeri koşulları 
uygun hale getirilmelidir.

• İşten çıkarma ve ücretsiz izin yasaklanmalı, işveren be-
yanına dayalı olarak işten çıkarmanın gerekçesi olarak 
kullanılan Kod 29, 42-50 uygulamaları yürürlükten kal-
dırılmalıdır.

• İşsizlik Fonu ödemelerindeki ön koşullar salgın sürecin-
de uygulanmamalı; Fondan yapılan ödemeler ileride de 
işsiz kalınması durumunda “mahsuplaşma” gerekçesi 
olmaktan çıkarılmalıdır.

• Köprü, tünel, otoyol, havaalanı, şehir hastanesi vb. için 
verilmiş olan yolcu, araç, hasta vb. garanti ödemeleri 
durdurulmalı, bu kaynaklar işsiz kalanlar ve işyerlerini 
kapatmak zorunda kalanlara destek olarak verilmelidir.

• Sigortasız ve sendikasız çalıştırma yasaklanmalı, sendi-
kalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır.

• Özel hastaneler kamulaştırılmalı, tüm sağlık hizmetleri 
ücretsiz olmalıdır.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMAMIZ İLE 
GÜCÜMÜZÜ BÜYÜTME ZAMANI

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 1 Mayıs nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Emekçilerin uluslararası birlik mücadele dayanışma günü 
olan 1 Mayıs’ı bu yıl da zorlu koşullarda kutlayacağız. 
Çünkü sömürü ve azami kâra dayalı kapitalizm, Covid-19 
salgını koşullarında sömürü, işsizlik, yoksulluk ve pahalılığı 
daha da artırdı. Örneğin Türkiye salgın nedeniyle salgına 
karşı halkına en az destek sunan, işsizlik ve yoksulluğun 
artış gösterdiği ülkeler arasında yer alıyor.

Ekonomik sosyal desteklerden yoksun ve “üretim ve ima-
lat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar”ı 
yani sanayi ve iktidarın gözdesi inşaat sektörlerini kapsa-
mayan sınırlı “kapanma” da gösteriyor ki, iktidarın önce-
liği çalışanlar ve halk değil sermaye düzenidir.

İktidar salgın sürecinde üretim zincirlerinin kesintisiz ola-
rak çalışmasının peşinde iken meslektaşlarımız dâhil bü-
tün emekçiler yoksullaşma, işsizleşme, esnek güvencesiz 
çalışma biçimleri ve yoğun sömürü koşullarında alın teri 
döküyorlar. 

Diğer yandan belirtmek gerekir ki laikliğin tasfiye edilme-
siyle emekçilere reva görülen çalışma ve yaşam koşulları 
sermaye güçlerinin çıkarları lehinedir. Bu nedenle bütün 
emekçiler olarak olarak birlik, mücadele ve dayanışma-
mızı büyütme zamanıdır diyoruz.

Emekçilerin istemleri bellidir: 

Yaşam ve iş güvencesinin sağlanması, işsiz olmamak, aç 
ve yoksul olmamak, emeğin karşılığını hakkıyla almak, 
eğitim-sağlık-ulaşım-enerji-barınma gereksinimlerinin 
kamucu politikalarla karşılanması, eşit işe eşit ücret, as-
gari ücretten vergi kesintisi yapılmaması, kıdem tazminatı 
hakkına dokunulmaması, BES sisteminin kaldırılması, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin tam olarak alınması, iş 
cinayetlerinin olmaması, geçici işçi, kiralık işçi olmamak, 
yasal çalışma süresine uyulması, fazla mesai ücretlerinin 
ödenmesi, grev ve toplu sözleşme dâhil örgütlenme ve 
sendikal hakların tanınması, taşeron çalışmanın yasaklan-
ması, kamuya alımlarda adaletsizlik yapılmaması, cinsiyet 
ayrımcılığı yapılmaması, fabrikalarının satılmaması-kapa-
tılmaması, üretim ve yaşam alanları ile doğal çevrenin 
rant talanına açılmaması.

Covid-19 salgını nedeniyle emekçilerin diğer acil istem-
leri de şunlardır. Salgının gerektirdiği bütün koruyucu 
önlemlerin tam olarak alınması, aşılamada öncelikli grup-
lar içinde yer almak, temel gereksinimlerin devlet tara-
fından karşılanması, zorunlu ve acil işler dışındaki tüm 
işlerin durdurulması, işten çıkarma ve ücretsiz iznin ya-
saklanması, ücretlerde kesinti yapılmaması, durdurulan 
işlerde çalışanlara ücret kaybına yol açmaksızın İşsizlik 
Fonu’ndan ödeme yapılması/ön koşulların kaldırılması, 
kayıtdışı çalışan emekçilere en az asgari ücret düzeyinde 
destek sağlanması, bütün emek-meslek örgütlerinin dile 
getirdiği istemlerin eksiksiz karşılanması…

TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü eme-
ğin hakları ve bayramı için, laiklik için, emek, bilim, ka-
muculuk öncülleri üzerinde kurulacak yeni bir toplumsal 
düzen için TMMOB çatısı altında mücadelesine devam 
edecektir.

Bütün meslektaşlarımızı ve halkımızı, DİSK-KESK-
TMMOB-TTB öncülüğündeki 1 Mayıs etkinliklerinde yer 
almaya davet ediyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs! 

Yaşasın emekçilerin birlik mücadele ve dayanışması!

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı



+

B a s ı n d a  O d a m ı z

10 bülten 275
mayıs 2021

Nisan 2021
Odamız tarafından düzenlenen “Ulusal Tesisat Mühendisli-
ği Kongresi teskon sodex Fuarı” Termodinamik Dergisinde 
“teskon sodex fuarı 2022 yılına ertelendi” başlığıyla haber 
yapıldı.
Oda Başkanı Yunus Yener’in konuşmacı olarak katıldığı Türk 
Tesisat Mühendisleri Derneği’nin düzenlediği “Covid-19 
perspektifinde mekanik tesisatın rolü” temalı çalıştay, Doğal-
gaz Tesisat Klima, Termoklima ve Termodinamik dergilerinde 
“TTMD çalıştayı Covid-19 perspektifinde mekanik tesisatın 
rolü temasıyla yapıldı” başlığıyla haber yapıldı. 
Odamızın yedi meslek kuruluşu ile ortak olarak yatığı  “İs-
tanbul Sözleşmesi, Toplumsal Bir Gereklilik Ve Toplumsal 
Bir Taleptir, Vazgeçmeyeceğiz!” başlıklı açıklama, MTMD 
E-Dergi’de “İstanbul Sözleşmesi, toplumsal bir gereklilik ve 
toplumsal bir taleptir, vazgeçmeyeceğiz” başlığıyla haber 
yapıldı.

02/03.04.2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “İktidarın Elektrik Sant-
rallarına İndirim, Konut ve Küçük İşyerlerine Zam Şeklindeki 
Doğalgaz Fiyatlandırma Politikası Sürüyor” başlıklı açıklama, 
BirGün Gazetesinde “Gaza 4 ayda 4 zam,” Evrensel Gazete-
sinde “Doğal gaza zam seriye bağlandı,” (03.04.2021) Cum-
huriyet Gazetesinde “Gaz konutu boğdu,” Gaziantep Sabah 
Gazetesi’nde “Doğal gaza 4 ayda 4 zam elektrik şirketlerine 
yüzde 17 indirim yapıldı” ve Mücadele Gazetesi’nde “Doğal-
gaza 4 ayda 4 kez zam yapıldı” başlıklarıyla haber yapıldı.

12.04.2021
Oda Enerji Çalışma Grubu Üyesi Orhan Aytaç’ın termik sant-
raller üzerine Zafer Gazetesine verdiği demeç, “Çevre yatı-
rımlarını yapmayan santraller acilen durdurulmalı” başlığıyla 
haber yapıldı.

14.04.2021
Odamız tarafından yayınlanan “Sanayinin Sorunları ve Ana-
lizleri (69): “128 Milyar dolar” Dosyası: Kuru baskılamak için 
rezervler sıfırlandı: Kayırmacılık şüphesi var” başlıklı araş-
tırma raporu, BirGün Gazetesinde “Kayıp dolarların faturası 
halkın cebini yakacak” ve Cumhuriyet Gazetesinde “Arka 
kapı müdahaleleri güvensizlik yaratıyor” başlıklarıyla haber 
yapıldı.

25.04.2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in BirGün Gazetesi’nde konuk ya-
zar olarak “Bu iktidarla başarı mümkün değil” başlıklı maka-
lesi yayınlandı. 

28/29.04.2021
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Alanı ve Tüm Çalışma Yaşamı Mev-
zuatı Kamuculuk ve Sosyal Devlet İlkeleri Uyarınca Yeniden 
Düzenlenmelidir” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde 
“İSİG mevzuatı değiştirilsin,” Derince Ekspres Gazetesinde 
“TMMOB Makina Mühendisleri Odası’ndan basın açıklama-
sı: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanı ve Tüm Çalışma Yaşamı 
Mevzuatı Kamuculuk ve Sosyal Devlet İlkeleri Uyarınca Yeni-
den Düzenlenmelidir” ve (29.04.2021) Aydınlık Gazetesi’nde 
“MMO: Mevzuat yeniden düzenlensin” başlıklarıyla haber 
yapıldı.
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Nisan 2021'de Eğitimlere Katılım
Nisan ayı boyunca düzenlenen Eğitimlere  kişi 916 katıldı.

EĞİTİM ADI ŞUBE
KATILIMCI 

SAYISI

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ PKTE

KOCAELİ 23
ADANA 46
DENİZLİ 10
BURSA 4
İZMİR 9

MTYT İZMİR 16
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ ŞŞSB İSTANBUL 19

ASAN
İSTANBUL 23
ESKİŞEHİR 1

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ EKB
İZMİR 20
ESKİŞEHİR 19
ANTALYA 20

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA 
DÖNÜŞÜMÜ (Çevrimiçi) MTDD BURSA 10

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) LOS
BURSA 9
İZMİR 20

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU MTDT
İZMİR 7
İSTANBUL 13
BURSA 9

MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ MTUE
İZMİR 14
ANKARA 8

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI KURSU (Çevrimiçi) 
APKT İSTANBUL 18

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 
LDOP

ANKARA 19
ESKİŞEHİR 17
DİYARBAKIR 14
KONYA 8
KOCAELİ 17
ANTALYA 28
BURSA 18
ADANA 13
DENİZLİ 35
SAMSUN 35
GAZİANTEP 22

LPG TAŞIMA PERSONELİ (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU LTAS

İZMİR 15
KONYA 1
ADANA 18
KOCAELİ 19
SAMSUN 5

LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU LDOB

MERSİN 38
ANKARA 4
KONYA 1
ZONGULDAK 1
ANTALYA 17

SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME (Çevrimiçi Eğitim) ANKARA 8

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ AYSS
KOCAELİ 18
İSTANBUL 21

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ

KOCAELİ 23
ADANA 46
BURSA 4
DENİZLİ 10
İZMİR 9

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 
MTAA

ANKARA 20
İSTANBUL 22
ESKİŞEHİR 16
ADANA 16

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ LTUP
KONYA 2
ANKARA 1
ADANA 29

LPG DOLUM TESİSLERİ ve OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR 
EĞİTİMİ LDS MERSİN 8
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Mayıs 2021 Eğitimleri Programı
Mayıs ayı eğitim programı aşağıda yer almaktadır. 

EĞİTİM ADI ŞUBE
EĞİTİM 
TARİHİ

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU MTYT DENİZLİ 30.04-
02.05.2021

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ ŞŞSB İZMİR 5-7.05.2021
ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ EKB İZMİR 4-7.05.2021

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) LOS MERSİN 30.04-
02.05.2021

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU MTDT ANKARA 24-25.05.2021
MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ MTUE DİYARBAKIR 4-9.05.2021
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 
LDOP BURSA 25-26.05.2021

KLİMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU MTKT ANKARA 3-7.05.2021
HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU  MTHT DENİZLİ 5-7.05.2021

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ AYSS
ESKİSEHİR 28-31.05.2021
ANTALYA 4-7.05.2021

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ

İZMİR 26-27.05.2021
ADANA 26-27.05.2021
ADANA 8-9.05.2021
İSTANBUL 7-8.05.2021

DİYARBAKIR 30.04-
01.05.2021

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 
MTAA ANKARA 15-16.05.2021

MEKANİK TESİSAT ESKİSEHİR 17-23.05.2021
HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU İSTANBUL 8-9.05.2021
SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU MERSİN 3-4.05.2021
MEDİKAL GAZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU ANKARA 24-25.05.2021
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BİRLİĞİMİZİ HEDEF ALAN SUÇLAMALAR VE KULLANDIĞI 
YAKIŞIKSIZ İFADELER NEDENİYLE ÇEVRE BAKANI MURAT 

KURUM’U KINIYORUZ! KANAL İSTANBUL PROJESİ’NE KARŞI 
MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ!

Çevre Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında Birliğimizi hedef alan suçlamalara 
karşı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 5 Nisan 2021 tarihinde basın açıklaması 
yapıldı.

Başta İstanbullular olmak üzere halkın büyük çoğunluğu-
nun karşı çıktığı, doğaya, ekolojik dengeye ve İstanbul’a 
geri dönüşü olmayan zararlar verecek olan Kanal İstanbul 
Projesinin, siyasi iktidar tarafından bir “beka” meselesine 
dönüştürülmek istenmesini hayret ve endişe ile izliyoruz.

TMMOB olarak, Kanal İstanbul Projesi ilk ortaya atıldığı 
günden bu yana, projenin yaratacağı coğrafik, ekolojik, 
ekonomik, sosyolojik, kentsel ve kültürel tahribatın bo-
yutlarını bilimsel olarak ortaya koyduk. Bu yıkım projesi-
nin durdurulabilmesi için projenin her aşamasında kamu-
oyunu aydınlattık ve hukuki yollara başvurduk.

Siyasi iktidar ise en başından bu yana bilimsel olmayan 
yaklaşımlar öne sürerek, kamuoyunun ve bilim insanla-
rının görüşlerini yok sayarak, hukuku atlatmaya çalışarak 
bu projeyi oldubittiye getirmek istemektedir.

Cumhurbaşkanı’nın, partisinin İstanbul İl Kongresi’nde 
kullandığı “onlara rağmen inadına yapacağız” ifadesi, si-
yasi iktidarın bu meseleye bakışının özeti niteliğindedir.

TMMOB olarak bizim defalarca dile getirdiğimiz endişe 
ve uyarılarımız hakkında hiçbir cevabı bulunmayan Çevre 
Bakanı, dün yayınladığı bildiri ile Birliğimizi ve bağlı odala-
rımızı “projeye takoz olmakla” suçlamıştır.

Anayasa’nın 135. Maddesi’nde belirtilen kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarından biri olan Birliğimizi 
hedef alan bu suçlama ve kullandığı yakışıksız ifadeler ne-
deniyle Çevre Bakanı Murat Kurum’u kınıyoruz.

Buradan bir kez daha ifade ediyoruz: yandaş kesimlere 
ve uluslararası sermayeye kentsel rant alanları yaratmayı 
amaçlayan Kanal İstanbul Projesi, büyük ölçekli bir tahri-
bat ve yıkım projesidir. 

Bu proje bilimin ve aklın gereklerine, doğanın ve insanlı-
ğın sağlığına, her türden hukuki mevzuata ve kamu çıka-
rına aykırıdır. 

TMMOB olarak Anayasa’dan aldığımız yetki ve mesle-
ki-toplumsal sorumluluklarımız uyarınca, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin geleceğini, halkı-
mızın çıkarını ve doğanın yararını koruma doğrultusunda 
hareket etmeye devam edeceğiz.

Kanal İstanbul gibi yıkım ve rant projelerine karşı müca-
delemizi hukuki ve meşru zeminlerde sürdüreceğiz.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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KAMU EMEKÇİLERİ ÜZERİNDEKİ SİYASİ BASKI VE YILDIRMA 
POLİTİKALARINA DERHAL SON VERİLSİN!

OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamudaki görevinden haksız-hukuksuz biçimde ihraç edilenlerin 
işlerine geri dönmesi ve kayyumlar eliyle yönetilen belediyelerde kamu emekçileri üzerindeki baskıların sona 
ermesi için TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 19 Nisan 2021 tarihinde basın 
açıklaması yapıldı.

2016 yılında ilan edilen Olağanüstü Hal döneminde çıka-
rılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamudaki görev-
lerinden haksız-hukuksuz biçimde ihraç edilen yurttaş-
larımızın ve üyelerimizin yaşadıkları mağduriyet devam 
ediyor.

Haklarında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın, herhangi 
bir idari soruşturmaya tabi tutulmaksızın bir gecede tüm 
yaşamları karartılan ihraçlar, aradan geçen bunca süre 
içinde kendilerini savunabilecekleri bir mahkeme önüne 
bile çıkamadılar.

2017 yılı başında kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İncele-
me Komisyonu, süreci uzatmaktan, mağdurların hukuka 
erişimini engellemekten başka bir işe yaramamaktadır. 

Başlangıçta bir yıllık görev süresiyle kurulan komisyon, 4 
yılı aşkın zamandır kendisine yapılan 126 bin 300 dosya 
hakkındaki işlemlerini tamamlayamamıştır. 

Çalışma hızı giderek düşen ve bazı dosyaların incelenme-
sini özellikle sona bırakan Komisyon, 2020 yılı içinde sa-
dece 14 bin 10 dosya hakkında karar vermiştir. 

Komisyon’da halen 14 bin 320 dosya bekletilmektedir. 
2021 yılının ilk 4 ayında yapılan işlemlere ilişkin herhangi 
bir duyuru ve rapor yayınlanmamıştır.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 2018 yılından 
eklenen geçici 35. Madde ile kamu görevinden çıkarma 
yetkisi OHAL Dönemi sonrasında da idare tarafından hu-
kuksuz biçimde kullanılmaya devam etmiştir. Bu madde 
nedeniyle kamu kurumlarında görev yapan tüm emekçiler, 
halen ihraç edilme korkusuyla yüz yüze bulunmaktadır. 

Özellikle kayyum atanan Belediyelerdeki kamu emekçi-
leri, bu maddeyle sindirilmek istenmekte, kamu görevin-
den çıkarılma tehdidiyle baskıya uğramaktadır.

Bilindiği üzere özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesindeki belediyelerde birçok üye ve meslektaşımız 

OHAL döneminde yayınlanan Kanun Hükmünde Ka-
rarnameler ile hukuksuz bir şekilde görevlerinden ihraç 
edilmişti. 

Daha sonrasında seçilmiş belediye başkanlarının görevle-
rinden alınmasıyla kayyumların atandığı bu belediyelerin 
hemen hepsindeki yönetici pozisyonlara liyakatsiz idare-
ciler getirilmiştir. 

Üyelerimiz, bu liyakatsiz ve partizan idareciler tarafından 
hedef alınarak, meşruluğu tartışılan disiplin kurullarında, 
asılsız ve hukuk dışı soruşturmalara maruz bırakılmıştır. 

Belediyelerde çalışan pek çok personel tamamen siyasal 
nedenlerle kademe durdurma, maaş kesme, açığa alma 
ya da görevden ihraç gibi idari cezalara maruz kalmaktadır.

Başta kayyumla yönetilen belediyeler olmak üzere kamu 
kurumlarında çalışan emekçiler üzerindeki bu haksız ve 
hukuksuz baskılara derhal son verilmelidir. 

Halka hizmet etmek için görev yapan kamu emekçilerini 
siyasi gerekçelerle sindirmeye çalışmak, emek düşmanlığı 
olduğu kadar, halk düşmanlığı anlamına da gelmektedir. 

Emekçilerin haklarına sahip çıkmak, üyelerimizin çıkarla-
rını korumak için tüm demokratik ve hukuki yolları sonu-
na kadar kullanacağımızın bilinmesini isteriz.

Yıllardır devam eden adaletsizliğin giderilmesi için OHAL 
İşlemleri İnceleme Komisyonu kapatılmalı, haksız-hukuk-
suz biçimde kamu görevinden ihraç edilen herkes işleri-
ne geri dönmeli, kamu emekçileri üzerindeki siyasi baskı 
ve yıldırma politikalarına derhal son verilmelidir.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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1 MAYIS’TA UMUT YAN YANA
DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin ortak 1 Mayıs Programı 21 Nisan 2021 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. TMMOB adına Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Tores Dinçöz’ün katıldığı açıklamada 1 Mayıs 2021’in sloganı Umut Yan Yana olarak ilan 
edildi.

İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanış-
ma Günü 1 Mayıs, tarihte ilk kez geçtiğimiz sene bü-
yük kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında 
kutlanamamıştı. Dünya emekçileri “iş, gelir ve sosyal 
güvenlik”taleplerini pandemi koşullarında emeğin yaratıcı 
gücüyle buldukları yöntemlerle, tek ses tek yürek olarak 
dile getirmişlerdi. Evlerden, işyerlerinden, belirli sembo-
lik merkezlerden yükselen irade ile dünyanın bu düze-
ninin değişmesi gerektiğini dünya emekçileriyle beraber 
hep beraber haykırmıştık.

Bizler de DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, ülkemizi 
ve dünyamızı göz göre göre büyük bir felakete sürükle-
yen neoliberal kapitalist düzene karşı emek ve bilim ile 
kurulacak yeni bir toplumsal düzenin şart olduğunu ifade 
etmiştik.

Aradan bir yıl geçti. Mevcut düzenin insanlığın temel 
sorunlarının çözümünde ne kadar yetersiz olduğu çok 
acı bedeller ödeyerek bir kez daha görüldü. On yıllar-
dır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, 
savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, 
işsizlik dışında hiçbir şey sunmayan bu düzen COVID-19 
salgınıyla insanlığın geleceğini tehdit ediyor.  

Dünya kapitalist sisteminin yarattığı eşitsizliklerin ağır 
sonuçlarını her gün yaşıyoruz. Sağlık hizmetlerinin ve 
güncel olarak da COVID-19 aşısının bir ticari meta haline 
gelmesinin bedelini insanlık ağır biçimde ödüyor. Ve bu 
koşullar altında Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
1 Mayıs 2021’de “Yeni bir toplumsal sözleşme ve herke-
se aşı hakkı” mücadelesini büyütme çağırısı yapıyor. 

Bizler, bu topraklarda yaşayanlar, aklı, bilimi, emeği ve 
insan yaşamını öncelemeyen bir anlayışla yönetilenler, 
daha ağır bedeller ödüyoruz. Şeffaf olmayan ve tartış-
malı resmi verilerle bile COVID-19 salgınıyla mücade-
lede dünyanın en başarısız ülkelerinden birinde hayatta 
kalmaya çalışıyoruz. Sermayenin ve patronların çıkarları 
için, akıl, bilim ve milyonların sağlığı yok sayılıyor. Açık 

alanlarda nefes almamız yasaklanıp kapalı ortamlarda ça-
lışmaya zorlanıyoruz. Ne pahasına olursa olsun “çarklar 
dönecek” inadıyla, insan yaşamını piyasaya kurban eden 
bir anlayışla ve aşı tedarikindeki başarısızlıkla göz göre 
göre hastalanıyoruz, ölüyoruz ve tükeniyoruz! “Böyle 
salgın mücadelesi olmaz” diyor ve yaşam hakkımızdan 
vazgeçmiyoruz.

Sadece sağlığımız değil; işimiz, aşımız, geçimimiz de teh-
dit altında. Pandemi sürecinde yurttaşlarına en az nakdi 
destek veren iki ülkeden biri Türkiye oldu. İşsizlik her 
gün yeni rekorlar kırıyor. Kod 29 ile tazminat bile ala-
madan işimizden ediliyoruz. Milyonlarca çalışan ve ailesi 
ücretsiz izin dayatmasıyla günde 50 liraya yaşamaya mah-
kum ediliyor. Gıda enflasyonu ile milyonlar açlık sınırının 
altına itiliyor. Evimize gelen faturalar kabarıyor, çarşı pa-
zar alışverişi her gün bir öncekinden daha pahalı oluyor. 
Uzaktan çalışma gibi esnek çalışma biçimleriyle güvence-
sizlik yaygınlaşıyor. 

Salgın koşullarında bile ülkenin tüm kaynakları bir avuç 
şirkete peşkeş çekiliyor. Halk yaşam mücadelesi verir-
ken, şirketler pandemide kârlarını artırıyor. “Geçinemi-
yoruz” çığlıkları yükselen ülkemizde 26 dolar milyarderi-
nin serveti son bir yılda 38,3 milyar dolardan 53,2 milyar 
dolara yükseliyor. Bir yanda açlık, yoksulluk ve işsizlik; 
diğer yanda servetler birikiyor. Ekonomik kriz ve pan-
demi koşullarında, adaletsizliğin en çirkin yüzü karşımıza 
çıkıyor. 

Pandemi sürecinde sınıfsal eşitsizliklerin yanında toplum-
sal cinsiyet eşitsizliği de derinleşiyor. Salgında kadınla-
rın omuzlarına yıkılan hane içi iş ve bakım yükü artıyor, 
kadına yönelik şiddet tırmanıyor. Kadınlar bir yandan 
işsizliğin, bir yandan pandemide yaygınlaşan esnek çalış-
ma biçimlerinin ve güvencesizliğin hedefi haline geliyor. 
Pandemi koşullarında kadınların güçlendirilmesi gerekir-
ken, İstanbul Sözleşmesi gibi kazanımlar iktidarın hedefi 
oluyor.
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Bu koşullar altında işimiz, aşımız ve sağlığımız için söy-
leyecek çok şeyimiz var. Taleplerimiz ve öfkemiz var. 
Emekçilerin umutlarını ifade edeceğimiz 1 Mayısımız var. 
Ancak ülkeyi yönetenler her zaman olduğu gibi talepleri, 
öfkeleri ve umutları yasaklarla susturmaya çalışıyor. 

Pandemiye dair aklın ve bilimin emrettiği tedbirleri alma-
yanlar, zorunlu olmayan iş kollarında çalışmanın 28 gün 
durmasını reddedenler, hatta aldıkları kısıtlı tedbirleri 
bizzat kendileri çiğneyenler, lebalep kongrelerde halk 
sağlığı sorunu yaratanlar, 1 Mayıs yasaklarına pandemiyi 
gerekçe gösteriyor. Pandemi önlemleri alınarak, maske 
ve mesafeye dikkat ederek 30 Nisan ve 1 Mayıs 2021 
tarihlerinde yapmak istediğimiz her türlü açık hava etkin-
liği yasaklanıyor. Kimi valilikler binalarımız başta olmak 
üzere kentlerin dört bir yanına asmak istediğimiz 1 Mayıs 
afişlerimiz ve pankartlarımızda bulaşan bir “mutasyon” 
keşfediyor. Bu ülkenin işçilerinin ve emekçilerinin aklıyla 
alay ediliyor.

Açık açık söyleyelim: Bu ülkenin işçi, emekçi, mühendis, 
mimar ve hekim örgütleri olarak bizlere, işçi sağlığı ve 
halk sağlığı konusunda en son akıl verecek olan, ülkeyi 
yöneten siyasi iktidardır. Hastanelerin yoğun bakımları 
tıka basa dolmuşken, resmi rakamlarla her gün 300’ün 
üzerinde insanımızı kaybedip yüz kişiden en az biri en-
fekte iken; elbette bizler aklın ve bilimin emrettiği doğ-
rultuda hareket edeceğiz. İktidar gibi sorumsuz davran-

mayacak, taleplerimizi pandemi koşullarına uygun olarak 
yükselteceğiz. Akıl ve bilim dışı siyasi yasaklara değil; ak-
lın, bilimin ve mücadelemizin gereklerine uygun olarak 
hareket edeceğiz.

Sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam için “Her gün 1 
Mayıs” diyecek ve 1 Mayıs haftası boyunca taleplerimi-
zi ifade edeceğiz. “Her yer 1 Mayıs” diyecek, mümkün 
olduğunca yaygın bir biçimde işyerlerinin önlerinde ve 
meydanlarda olacağız. 

30 Nisan’da İstanbul Taksim’deki Kazancı yokuşunda her 
sene gerçekleştirdiğimiz anma etkinliğinde buluşacak, 1 
Mayıs 1977 katliamında yitirdiğimiz canları anacak, tüm 
anma programlarımızı pandemi koşullarına uygun biçim-
de planlayacağız. Aynı gün ülkenin dört bir yanında -yine 
pandemi koşulları da dikkate alınarak- en yaygın biçim-
de işyerlerinde 1 Mayıs kutlamalarını ve alanlarda basın 
açıklamalarımızı gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs günü de 
çalışmakta olan emekçileri işyerlerinde, çalışmayan mil-
yonları da evlerinde, balkonlarında, sokaklarında, sosyal 
medyada 1 Mayıs coşkusunu çeşitli biçimlerde büyütme-
ye çağıracağız. 

Ülkeyi yönetenlere çağrımız şudur: Akıl dışı, bilim dışı ve 
hukuk dışı engellemelere kalkışmayın. 1 Mayıs engellene-
mez! Çalışırken bulaşmayan ama 1 Mayıs kutlarken bu-
laşan bir virüs tespit edilmemiştir. Aklı başında herkesin 
teslim edeceği gibi çalıştığımız her gün ve çalıştığımız her 

yerde 1 Mayıs’ı da kutlayabiliriz 
ve kutlayacağız. 

1 Mayıs afişlerimizi, pankart-
larımızı binalarımıza, işyerle-
rimize, evlerimize, sokaklara, 
meydanlara asmaktan, taleple-
rimizi duyurmaktan da asla geri 
durmayacağız. 

1 Mayıs 2021 Birlik, Mücadele 
ve Dayanışma gününde büyük 
kitlelerle merkezi biçimlerde 
olmasa da çok yaygın biçimde 
sağlıklı, güvenceli ve insanca 
yaşam umutlarımızı yan yana 
getireceğiz. 
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Aşağıdaki taleplerimiz ve hedeflerimiz için 
mücadeleyi yan yana büyüteceğiz. 

1. Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlanmalı, acil ve 
zorunlu işler dışında 4 hafta çarklar durdurulmalıdır!

2. Çalışırken hastalanan emekçiler için COVID-19 iş 
kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin! 

3. Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son! 

4. İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara değil iş-
çilere ve işsizlere!

5. Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfır-
lansın! 

6. İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, hukuksuz bi-
çimde işten çıkarılan kamu emekçileri işlerine iade 
edilsin, çalışma süreleri azaltılsın. 

7. Doğa katili projelere, Kanal İstanbul’a, betona, sa-
vaşa, silahlanmaya, sermayeye değil aşıya ve sosyal 
desteklere kaynak! 

8. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın! 
Zorunlu mallarda ve elektrik, su, doğalgaz, iletişim 
faturalarında dolaylı vergiler sıfırlansın. 

9. Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı 
önündeki tüm engeller kaldırılsın!

10. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. 6284 sayılı yasa etkin 
şekilde uygulansın, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
İşyerinde Şiddete Karşı 190 sayılı sözleşmesi onay-
lansın! 

2020 1 Mayıs’ında ifade ettiğimiz gerçek, 2021’de çok 
daha net bir biçimde ortadadır. Bu düzen yaşamı ve 
gezegeni tehdit eden büyük bir felakete dönüşmüştür. 
Felakete dönen bu düzen, baskılarla, yasaklarla, yalanlar-
la, sansürle, kışkırtılan ırkçılık ve ayrımcılıkla, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğiyle, kısacası zulümle ayakta tutulmak 
istenmektedir.

Bu felakete son vermek, insanlık için yeni bir başlangıç 
yapmak, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, demokrasinin 
egemen olduğu, kardeşçe, barış içerisinde yaşayacağımız 
yeni bir toplumsal düzen kurmak ellerimizdedir. 

Umudumuz birliğimizde, mücadelemizde ve dayanışma-
mızdadır!  

1 MAYIS’TA UMUT YAN YANA!

YAŞASIN 1 MAYIS!

1 Mayıs İstanbul Bileşenleri tarafından İstanbul Kadıköy’de 
yapılmak istenen basın açıklamasını hedef alan polis sal-
dırganlığını kınıyoruz.

1 Mayıs İşçi Bayramı, emeğin hak ve taleplerinin en gür 
biçimde dile getirildiği, işçi sınıfının birlik, mücadele ve 
dayanışma günüdür. Böylesi önemli bir günün arifesinde, 
emek güçlerinin sesinin şiddet ve zorbalıkla bastırılmak 
istenmesi hiçbir biçimde kabul edilemez.

Siyasi iktidarın emek düşmanı yüzü, emekçiler sokaklara 
ve meydanlara çıktığında daha da görünür hale gelmek-
tedir. Bu zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. Kendi politik 

EMEKÇİLERİ HEDEF ALAN ZORBALIĞA SON VERİLSİN!
Yaklaşan 1 Mayıs etkinlikleriyle ilgili 1 Mayıs İstanbul Bileşenleri tarafından 22 Nisan 2021 tarihinde  

İstanbul Kadıköy’de yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik polis saldırısına ilişkin  
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

ihtiyaçları ve sermayenin çıkarları söz konusu olduğun-
da salgın önlemleri aklına bile gelmeyen siyasi iktidarın, 
salgın bahanesiyle sokakları emekçilere yasaklamasının 
açıklanabilir yanı yoktur.

Siyasi iktidarı emekçileri ve muhalif halk kesimlerini he-
def alan polis şiddetine son vermeye, temel hak ve öz-
gürlükleri sınırlamaya yönelik uygulamalardan derhal vaz-
geçmeye çağırıyoruz.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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EMEĞİN BAYRAMI KUTLU OLSUN! YAŞASIN 1 MAYIS!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaparak, 
salgın ve ekonomik kriz koşulları altında ezilen emekçilerin sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

Fabrikalarda, şantiyelerde, tersanelerde, santrallerde, 
inşaatlarda, tarlalarda, hastanelerde, ofislerde alın teri 
dökenlerin; yeryüzündeki insana ait tüm güzellikleri ya-
ratanların; emeğin ve emekçilerin birlik, mücadele, daya-
nışma günü 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!

Tüm insanlığı tehdit eden küresel salgın koşulları, emeğin 
değerini hepimize bir kez daha hatırlattı. Herkes evine 
kapanırken çalışmak zorunda kalanlar sayesinde bir kez 
daha gördük ki emek yoksa üretim yok, emek yoksa 
soframızda ekmek yok, emek yoksa iletişim yok, emek 
yoksa ulaşım yok, emek yoksa sağlık yok, emek yoksa 
hayat yok…

Hayatı var eden emekçiler ne yazık ki hayatları boyunca 
yokluk ve yoksulluk mücadelesi veriyor. Yıllardır devam 
eden ekonomik kriz, her gün artan hayat pahalılığı, gide-
rek büyüyen işsizlik, katlanarak çoğalan borçlar nedeniyle 
emeğiyle geçinenler yaşamlarını sürdüremez hale geldi. 

Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve kapanmalar 
nedeniyle, milyonlarca emekçi ve küçük esnaf işinden, 
ekmeğinden oldu. İşini kaybetmeyenlerin çalışma koşul-
ları ağırlaşıp mesaileri uzarken, aldıkları ücretler sefalet 
düzeyinde kalmaya devam etti.

Siyasal iktidar, ekonomik kriz ve salgın koşulları altında 
hayat mücadelesi veren emekçilerin çalışma ve yaşam 
koşullarını iyileştirmek yerine, ülkenin tüm imkânlarını, 
sermaye kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek, ulus-
lararası tekellerin gönlünü hoş tutabilmek, yandaşlarının 
cebini doldurabilmek için seferber ediyor.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan biriken paraları, işini kaybet-
me riskiyle yüz yüze kalan emekçilere destek olmak için 
kullanırken cimri olan iktidar, merkez bankasının ve ha-
zinenin birikimlerini tefecilerin hizmetine sunarken bon-
kör davranıyor.

Salgınla kırılan yurttaşlarına aşı sağlamakta beceriksiz 
olan iktidar, salgını kendi ihtiyaçlarını karşılamak için fır-
sat olarak kullanmakta hünerli hale geliyor.

İşsizliği ve yoksulluğu engellemek için üretim tesisleri, 

fabrikalar, endüstriyel yapılar kurma konusunda hiçbir 
girişimde bulunmayan iktidar, halkın hiçbir derdine der-
man olamayacak çılgın projeleri, garanti paralarla yandaş 
inşaat firmalarına ihale etmek konusunda hevesle çabalıyor.

Ülke zenginliklerini, doğal güzellikleri ve ortak varlıkları-
mızı korumak konusunda adım atmakta gönülsüz davra-
nan iktidar, kıyılarımızın, ormanlarımızın, madenlerimizin 
rantiyecilere peşkeş çekilmesinde aceleci oluyor.

Tek adam rejiminin bu tercihleri nedeniyle, hayatı yara-
tan emekçiler perişan halde yaşarken, emekçilerin haya-
tından çalanlar lüks ve şatafat içinde bir dünyada yaşıyorlar.

Emeğe, doğaya ve insanlığa düşman bu açgözlü sömürü 
düzeni hepimizin ortak geleceği için en büyük tehdittir. 
İnsanlığın ortak iyiliği ve dünyanın geleceği için bu sömürü 
düzenine karşı emekten, demokrasiden, özgürlüklerden 
ve barıştan yana bir toplumsal düzen kurmak hepimizin 
görevidir.

Emeğimizi ve alın terimizi çalanlara karşı, milyonları aç-
lığa ve yoksulluğa mahkûm edenlere karşı, halkı baskı ve 
zorbalıkla sindirmeye çalışanlara karşı, faşizan tek adam 
rejimine karşı yan yana, omuz omuza mücadele edeceği-
miz günlerin hasreti ve umuduyla, yaşasın 1 Mayıs! Yaşa-
sın emek, barış ve demokrasi mücadelemiz!

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “KANAL İSTANBUL’A HAYIR”
TMMOB Başkanı Emin Koramaz, 9 Nisan 2021 tarihli BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde, Kanal İstanbul Projesi 
üzerine yazdı.

Kanal İstanbul Projesi son dönemlerde Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın en önemli gündemi haline geldi. Genel ku-
ruldan parti grubu toplantısına, ulusa seslenişten kabine 
açıklamalarına kadar her konuşmasında mutlaka Kanal 
İstanbul konusuna da değiniyor.

Bu konudaki son açıklamalarında kim ne derse desin ina-
dına Kanal İstanbul’u yapacaklarını, ihalelerinin en kısa 
zamanda tamamlanacağını ve yaz ayları içinde de temel 
atma törenini gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Kendi ihtiyaçlarını ülke ihtiyaçlarının yerine ve önüne 
koymayı politik strateji haline getiren Cumhurbaşkanı, 
Kanal İstanbul meselesini de ekonomik bir proje olmak-
tan çıkartıp bir tür bekâ meselesi haline getirerek, proje-
ye karşı çıkanları kriminalize etmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı projede bu denli ısrarcı ve aceleci olun-
ca, büyük bir titizlikle yürütülmesi gereken proje ve ÇED 
süreçleri de yeterli incelemeler yapılmaksızın alelacele 
ilerletiliyor. Bu kapsamda önce projenin 1/100.000 öl-
çekli Çevre Düzeni Planı değişiklikleri, ardından 1/5000 
Ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli Uygulama 
İmar Planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından as-
kıya çıkartıldı.

Proje için verilen ÇED olumlu raporuna, hazırlanan plan-
lara, yapılan ihalelere karşı TMMOB tarafından açılan 
davalara, yurttaşlar tarafından yapılan itirazlara rağmen 
süreç iktidarın ihtiyaçları ve direktifleri doğrultusunda 
hızla ilerliyor. Diğer pek çok projede olduğu gibi, Kanal 
İstanbul’da da dava konusu edilen planlarda yapılan kü-
çük değişiklikler, açılan davaları konusuz bıraktığı için, 
hukuk süreci bir türlü işlemiyor. Şu anda askıda bulunan 
imar planları için 24 Nisan’a kadar itiraz süresi bulunu-
yor. 2020 yılı başında ÇED raporuna yapılan kitlesel iti-
razlara benzer biçimde yoğun bir itiraz başvurusu yapılı-
yor. Değişikliğe gidilen ve askıya çıkarılan planlar üzerine 
TMMOB tarafından yapılan incelemelerde tespit edilen 
itiraz noktaları kısaca şu şekilde sıralanabilir:

Hukuk sürecini devre dışı kılmak için yapılan plan deği-
şikliği, 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ana 
kararlarıyla çelişmektedir. Bölgedeki büyük mülk sahip-
lerinin talepleri doğrultusunda yapılan bu değişiklikler 
kamu yararına değil, sermaye gruplarının çıkarlarına hiz-
met etmektedir.

Yapılan plan değişiklikleri, üst ölçekli planlama ilkeleri 
dikkate alınmadan yapılmıştır. İstanbul’un sürdürülebilir 
gelişmesi açısından vazgeçilmez öneme sahip ekolojik 
kuşak ve koridorların ana bileşenlerinin içme suyu havza-
ları ve orman alanları olduğu gerçeği göz ardı edilmiştir.

Bölgenin tüm yaşamsal kaynakları, projeden yüksek dü-
zeyde etkilenecektir. Karadeniz’in kıyı coğrafyası bozu-
lacaktır. Su fakiri İstanbul’un su kaynakları yok olacaktır. 
Temel haklardan olan yaşam hakkı, su hakkı halkın elin-
den alınmaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’na göre, birçok ar-
keolojik alan, planın uygulanmasından yüksek derecede 
etkilenecektir. Planlama alanında iki antik şehir, doğal ve 
arkeolojik sit alanları kaybedilecektir. Plan değişikliği, üç 
canlı fay hattının yer aldığı bölgede yoğun nüfus birikimi 
yaratacak, böylece deprem ve tsunami riskinin etkileri 
büyüyecektir. Planın hazırlanmasında katılımı sağlamak 
üzere toplantı, çalıştay, duyuru gibi yöntemlerle bilgi-
lendirme yapılmamış, yerel yönetimler, üniversiteler, 
meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri 
alınmamıştır.

Kilometrelerce genişlikte bir alanın tüm hassas ekolojik 
alanları, ormanları, tarım alanları, meraları, su havzaları 
üzerinde baskı oluşturan bu plan, bölgede yaşayan her 
bir canlının yaşam alanını daraltan, yaşamsal kaynaklarını 
elinden alan ve böylelikle yaşam hakkını gasp eden bir 
niteliği haizdir. Kanal İstanbul 1/100.000 Ölçekli Çevre 
Düzeni Planı Revizyonu, plan revizyon gerekçesinin kap-
samından çok daha geniş bir değişiklikler bütününe sahip 
olduğundan, planlama ilke ve esaslarına açıkça aykırıdır. 
Proje kamuya yüksek ve önceliği olmayan sosyal ve eko-
nomik maliyetler yükleyecektir. Derin bir ekonomik kriz 
içerisindeyken ekonomiye yüklenecek yeni bir yük, kri-
zin toplumsal maliyetini çok daha artıracaktır.

Görüldüğü üzere, İstanbul’un yaşam destek sistemleri 
olan ormanlık alanların, ekolojik ve biyolojik değerlerin, 
tarım alanlarının, su kaynaklarının ve sit alanlarının yok 
olmasına yol açacak bu projede hiçbir kamu yararı bulun-
mamaktadır. Sermayenin taleplerine ve iktidarın ihtiyaç-
larına dayanarak hazırlanan bu proje derhal durdurulma-
lıdır. Tüm yurttaşlarımızı, askıdaki planlara itiraz etmeye 
çağırıyorum.
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G ü n c e

Nisan 
2021

Günce

1 Nisan Perşembe
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, doğalgaza 
yapılan zam ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

6 Nisan Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

8 Nisan Perşembe
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz 
ve Oda Enerji Çalışma Grubu Üyesi Orhan Aytaç'ın ko-
nuşmacı olarak katılacağı Türkiye Enerji Görünümü 2021 
başlıklı söyleşi online olarak gerçekleştirildi.

İzmir Şubemiz tarafından 8-10 Nisan 2021 tarihleri 
arasında Pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi olarak 
gerçekleştirilen 7. Kaizen Paylaşımları Etkinliğinde açılış 
konuşmasını Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 
yaptı.

12 Nisan Pazartesi
05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren “Asansör Teknik Komitesinin 
Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 
Tebliğ (SGM:2013/17)” esaslarına göre T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Asansör Teknik 
Komitesi (ASTEK) toplantısına Odamız adına Teknik Gö-
revlilerimiz Bülent Göksülük ve S. Zafer Güneş katıldı.

13 Nisan Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

Odamızın, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in kat-
kısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 69’uncu-
sunu, Merkez Bankası’nın eritilen 128 milyar doları dos-
yasına ayırdı.

16 Nisan Cuma
MMO Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 
"Türkiye`nin Enerji Görünümü Nisan 2021" sunumu ya-
yınlandı.

20 Nisan Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

21 Nisan Çarşamba
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin ortak 1 Mayıs Progra-
mı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde ger-
çekleştirilen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. 

26 Nisan Pazartesi
T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı 
Yapıları Genel Müdürlüğü ile TMMOB Makina Mühendis-
leri Odası arasında  “Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarında-
ki Motorların/Jeneratörlerin Seri Numaralarının Tespiti, 
Seri Numarası Tespit Edilemeyenlere Tanıtım Numarası 
Verilmesi ve Bunların Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi-
ne Dair Yetkilendirme Protokolü” imzalandı. İmza töre-
nine Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Oda 
Teknik Görevlisi Derya Baran katıldı.

27 Nisan Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 28 Nisan 
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle bir basın 
açıklaması yaptı.

29 Nisan Perşembe
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 1 Mayıs 
nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.






