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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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ASANSÖR SEMPOZYUMU 2021 DÜZENLEME KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI

Asansör Sempozyumu 2021 Düzenleme Kurulu, toplantısı 15 Mayıs 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.

Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası birlikteliğinde 
İzmir Şubeleri yürütücülüğünde düzenlenecek Asansör 
Sempozyumu 2021 Düzenleme Kurulu ilk toplantısına 28 
kişi katıldı. Her iki Odanın çeşitli Şubelerinden belirlenen 
isimlerle oluşan Düzenleme Kurulu’nun ilk toplantısında 
sempozyuma ilişkin kararlar alındı.

Buna göre sempozyumun Odalar adına İzmir Şubelerince 
2021 yılı Kasım ayında çevrim içi olarak düzenlenmesi 
kararlaştırıldı.

Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen Yürütme 
Kurulu; Odamızdan Selda Ünver, Abdülhalim Akışın, 
Mehmet Ay, Mehmet Kara, Sefa Targıt, M. Berkay 
Eriş, Cem Bozdağ, İbrahim Özçakır, Burak Demircan 
ve Bülent Göksülük, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan 
Egemen Akkuş, Barış Aydın, Bülent Çarşıbaşı, Serdar 

Tavaslıoğlu, Battal Murat Öztürk, Alparslan Temur, 
H. Onur Ercan, Mustafa Mumcu ve Ahmet Aydın, 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dan İlyas Menderes 
Büyüklü’den oluştu. Sempozyum sekreterleri olarak 
EMO adına Zehni Yılmaz ve Odamız adına Süleyman 
Zafer Güneş belirlendi.

DENİZ TAŞITLARI MOTOR İNCELEME RAPORU VE MOTOR 
TANITIM NUMARASI BELGESİ RAPOR OLUŞTURMA EĞİTİMİ 

YAPILDI

Odamızca yürütülen “Trafik Bilirkişilik Hizmetleri 
(Motor Şasi orjinalik tespiti vb)” kapsamında içinde 
uygulanması planlanan protokol çerçevesinde verilecek 
olan hizmetleri konusunda 22 Mayıs 2021 tarihinde iç 
eğitim yapılmıştır.

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Odamız arasında 
“Deniz Taşıtlarına Motor Tanıtım Numarası Verilmesi 
ve Teknik Özelliklerinin Tespitine Dair Yetkilendirme 
Protokolü” imzalanmıştır. Bu kapsamda Tersaneler ve Kıyı 
Yapıları Genel Müdürlüğünce yürütülen deniz taşıtlarının 
tescil işlemlerinde, deniz taşıtlarında kullanılacak olan 

motorların seri numaralarının okunamaması ve/veya 
perçinlerinden koparak düşmüş olması durumunda; tescil 
işlemlerinde  “motor tanıtım numarası” kullanılacaktır.  

Odamızca yürütülen “Trafik Bilirkişilik Hizmetleri (Motor 
Şasi orjinalik tespiti vb)” kapsamında içinde uygulanması 
planlanan protokol çerçevesinde verilecek olan 
hizmetleri konusunda 22 Mayıs 2021 tarihinde iç eğitim 
yapılmıştır. Böylelikle önümüzdeki günlerde bu alanda 
hizmet vermeye başlaması planlanan Şubelerden toplam 
40 personelin katılımı ile eğitim gerçekleştirilmiştir.

ODA ONUR KURULU 48. DÖNEM 9.TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Kurula iletilen 101 dosya üzerinde görüşüldü.
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YEREL SEMPOZYUMU
İstanbul Şubemiz tarafından düzenlenen "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu" 21-22 Mayıs 2021 tarihlerinde 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet Akçakaya'nın 
yaptığı açılış konuşması ile başladı. 

Daha sonra ise Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener bir konuşma yaptı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı 
Yunus Yener’in V. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
İstanbul Sempozyumu’nu Açış Konuşması:

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve 
şahsım adına sizleri saygıyla,dostlukla  selamlıyorum.

Pandemi koşullarında yüzyüze olmasa da bilginin ve 
meslektaş birikimlerinin paylaşılacağı, İstanbul Şubemiz 
tarafından düzenlenen V. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Sempozyumu’na hoş geldiniz.

Sempozyumumuz vesilesiyle, iş cinayetlerinde 
kaybettiğimiz bütün emekçileri ve meslektaşlarımızı 
saygıyla anıyor; iş kazaları ve iş cinayetlerini “fıtrat” ve 
“ilahi takdir”e bağlayanları da ayıplıyor ve kınıyorum.

Konuşmama başlarken, daha önce iki kez beraat eden 
arkadaşlarımıza yönelik bugün ilk duruşması yapılacak 
olan üçüncü Gezi  davasının açılmasını da kınıyor, bu 
vesileyle Gezi direnişinde oluşan Haziran halk hareketini 
selamlıyor ve arkadaşlarımızla dayanışmamızı belirtmek 
istiyorum.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) sorunlarının gerçek 
nedenlerinin tespiti ve doğru çözümlere kavuşturulmasına 
yönelik sağlık ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, 
mesleğimiz ve Odamızın temel görevleri arasındadır.

Odamız uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm dallarda olduğu 
gibi İSİG konusunda da geliştirici, iyileştirici çalışmalara 
katkıda bulunmayı en önemli görevlerinden biri olarak 
görmektedir.

21 yıldan bu yana düzenlediğimiz İSİG konulu sempozyum 
ve kongrelerin, bu alana yönelik duyarlılıkların 
yerleşmesinde önemli bir rolü var. 

Etkinliklerimizde şekillenen bütünlüklü öneriler, bildiri-
-panel kitapları ve Oda Raporumuz bu konuda birer 

başvuru kaynağı olmuştur.

İş güvenliği, periyodik kontroller, kaldırma iletme 
makinaları, basınçlı kaplar, yangın güvenliği, iş makinaları 
ve ilgili konularda birçok kitap basımı da yapılmıştır, 
yapılmaktadır.

Yine Odamız, tüm meslek uygulama alanlarımızda 
olduğu gibi bu alanda çalışacak üyelerimizin bilgi ve 
deneyimlerinin geliştirilmesini; lisans eğitiminin meslek içi 
eğitimlerle desteklenmesini zorunlu görmekte ve gerekli 
eğitimleri düzenlemektedir.

Sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışma temel hakların en 
başında gelmesine karşın sermaye çıkarlarının temel 
alınması bu hakkı neredeyse yok etmiştir.

İSİG önlemlerinin yetersizliği veya yokluğu nedeniyle 
her yıl yüzbinlerce yurttaşımız iş kazalarına maruz 
kalmakta, binlerce yurttaşımız ölmekte ve yaralanmakta, 
işgöremezlik, işsizlik ve daha ağır yoksulluk koşullarına 
mahkum olunmaktadır. Covid-19 salgını bu sınıfsal 
sorunları daha da yakıcı hale getirmiştir.

Bilindiği üzere salgını kendisi için lütuf, yandaş sermayeye 
fırsat muhalefete baskı aracı olarak gören iktidar bu 
süreçte çalışanların ve toplumun sağlığını sermayenin kâr 
hırsına kurban etmiş ve üretim alanında çalışan milyonları 
kısıtlamalardan muaf tutmuştur. Salgın

koşullarında emekçilere adeta “çalışarak öl” ya da 
“açlıktan öl” seçeneksizliği dayatılmıştır. 

Üretim ve hizmetlerin ölümcül koşullarda devam 
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ettirilmesi başka bir anlama gelmemektedir.

Salgın süreci, İSİG’e ilişkin yıllardır dile getirdiğimiz 
yaklaşımın gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur: 
İSİG, sadece belirli işyerleri ve 6331 sayılı İş Sağlığı 
Güvenliği Kanununun kapsamı ile sınırlı olmamalıdır. 
İSİG; insanca çalışma koşulları, tam zamanlı, kadrolu, iş 
güvenceli, sosyal güvenlik, örgütlenme, insanca yaşanacak 
ücret ve emeklilik hakları başta olmak üzere temel sosyal 
haklardan ayrı tutulamaz.

Bu nedenle bir kez daha belirtmek isteriz ki, bu alan ve 
tüm çalışma yaşamı mevzuatı, kamuculuk ve sosyal devlet 
ilkeleri uyarınca yeniden düzenlenmelidir. Mücadelemiz 
bu yöndedir.

İSİG mevzuatındaki tüm olumsuzlukların giderilmesi, 
iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik gerçekten 
önleyici yaklaşımlar geliştirilmesi, iş güvenliği mühendisliği 
ve işyeri hekimliğinin çalışma yaşamının sorunlarını 
çözmeye katkı koyacak şekilde yaşama geçirilmesi, tüm 

emekçilerin yaşamlarının güvenceye alınması için Odamız, 
etkinlik, öneri ve katkılarını kararlılıkla sürdürecektir.

Sözlerime son verirken, Sempozyumumuzun işçi sınıfı 
ve tüm emekçileri ilgilendiren İSİG’e yönelik bilinç, 
duyarlılık ve önlemlerin gelişmesine katkıda bulunmasını 
diliyorum. Pandeminin çalışma yaşamındaki etkilerini de 
inceleyecek bu kapsamlı ve güzel programı hazırlayanlara, 
oturumlarda yer alacak uzman ve konuşmacılar ile 
sempozyumu düzenleyen İstanbul Şube Yönetim 
Kurulumuz ve çalışanlarına, Şube İSİG Komisyonu 
ve emeği geçen herkese Oda Yönetim Kurulumuz 
adına içtenlikle teşekkür ediyor, etkinliğimizin başarılı 
geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum."

Sempozyum kapsamında Oda Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Bedri Tekin, "Covid-19’un İş Kazası/
Meslek Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi" 
oturumuna konuşmacı olarak katılırken "Covid-19’un 
İşçi Sınıfı Üzerine Etkileri" oturumunda ise Moderatör 
olarak yer aldı.

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMA GRUBU 
48. DÖNEM 2.TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Örgütlenme Çalışma Grubu 48. Dönem 2.Toplantısı, 30 
Mayıs 2021 tarihinde “İstanbul Şube tarafından önerilen 
üye segmentasyon çalışmasının örgüt geneline yayılması, 
Üye aidatlarının toplanma yöntemlerinin tartışılması, 
İşsiz üyeler için yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi, 
Örgüt içi eğitimlerin içeriği ve planlanması, Kurumsal 
Kimlik ve Linkedin hesapları” gündemleri ile çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi.
Toplantıya Katılanlar:
Elif Öztürk   Merkez
Arife Kurtoğlu   Merkez
Evren Sağ   Merkez
Cem Şavur   Merkez
Yılmaz Eren   Merkez
Cenk Lişesivdin   Ankara
Serpil Taburoğlu   Ankara
Ferudun Tetik   Bursa
Neşet Aykanat   Eskişehr
Ahmet Akçakaya   İstanbul
Hasan Özger   İstanbul

Özgür Aksu   İstanbul
Evrim Aksoy   İzmir
Görkem Teneler   İzmir
Necmi Varlık   İzmir
Taylan Özkan   Kocaeli
M.Ali Elma   Kocaeli
Alpaslan Güven   Kocaeli
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KAYNAK EĞİTİM MUAYENE MERKEZİ TAHRİBATLI MUAYENE 
LABORATUVARI AÇILDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim Muayene Merkezi Tahribatlı Muayene Laboratuvarı  
27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan tören ile açıldı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim 
Muayene Merkezi Tahribatlı Muayene Laboratuvarı 27 
Mayıs 2021 Perşembe günü Bursa’da açıldı.

Açılışa Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda 
Onur Kurulu Üyesi İbrahim Mart, Oda Denetleme 
Kurulu Üyesi Fikret Çaral, Bursa Şube Başkanı Fikri 
Füşünceli, Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, Eskişehir 
Şube Başkanı Atila Tomsuk, Kocaeli Şube Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Mehmet Ali Elma, Eskişehir 
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Neşet Aykanat, 
Bursa Şube Başkan Vekili Devrim Tutku Ateş, Bursa 
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ferudun Tetik, 
Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Engin Tambova, 
Bursa Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, 
Eskişehir Şube Müdürü İlker Özcan, Kocaeli Şube 
Müdürü Alpaslan Güven, Bursa Şube Müdürü Kaan 
Özten, KEMM Müdürü Ersan Gönül katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bursa Şube Başkanı 
Fikri Düşünceli, açılışa gelen tüm katılımcılara 

teşekkür ederek, “2010 yılında mühendislik ana 
uzmanlık konuları içinde yer olan “kaynak ve malzeme 
teknolojisi” alanlarında gerek mühendis gerekse ara 
teknik elemanlara yönelik eğitim, belgelendirme ve 
denetim amacıyla oluşturduğumuz uygulamalı eğitim 
merkezi ve sonrasında merkezi bir yapı olan Kaynak 
Eğitim ve Muayene Merkezi’ne dönüşerek devam 
ettiğimiz yolculuğumuzda önemli adımlardan birini 
daha gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Düşünceli 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Tahribatsız muayene uygulama ve eğitimleri, kaynakçı 
eğitimleri ve bilgisayarlı test analizlerimizin yanına 
sanayi kuruluşlarımızın ihtiyacını karşılayacak tahribatlı 
tahribatlı muayene labaratuvarlarımızı ekleyerek kaynak 
mühendisliği vasıflandırma ve belgelendirme amacını 
gerçekleştirme yolunda önemli bir aşamayı daha 
gerçekleştiriyoruz.

Gerek mühendis gerekse ara teknik elemanlara MMO 
tarafından verilen/yapılan eğitim sınav, belgelendirme 
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işleriyle, yapılan/yapılacak test ve muayenelerin 
merkezi olarak yürütülmesi, MMO adına tüm 
ülkede yaygınlaştırılması, bilimsel çalışmaların, 
çalıştay, sempozyum, kongrelerin 
gerçekleştirilmesi ve kaynak mühendisi 
vasıflandırılması ve belgelendirilmesi amacıyla 
kurulmuş olan, ‘’Kaynak Eğitim ve Muayene 
Merkezi” Örgütümüzün ve çalışanlarımızın 
özverili katkılarıyla daha da büyüyüp önemli 
işlere imza atacağından eminim.

Bu laboratuvarın kurulmasında emeği geçen 
Oda Yönetim Kurulumuza, Bursa Şube 
Yönetim Kurulumuza, KEMM Yürütme 
Kurulumuza ve tabikii KEMM çalışanlarımıza, 
desteğini esirgemeyen Şubelerimize çok teşekkür 
ediyorum.

Bugün davetimize katılarak bizleri onurlandıran siz 
katılımcılara, gelemeyip canlı yayında bizlerle birlikte aynı 
heyecanı yaşayan katılımcılara çok teşekkür ediyorum.

Laboratuvarımız MMO Örgütümüze, mesleğimize 
ve ülke sanayisine hayırlı olmasını ve başarılar diler, 
saygılarımı sunarım.”

Ardından Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener konuşma yaptı. KEMM ve Bursa Şube çalışanlarına 
teşekkür eden Yener, bilim ve teknik ile birlikte 
mücadele ederek, ülkenin geleceği için kalkınma ve refah 
için yetişmiş insan gücünün önemini vurguladı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı 
Yunus Yener’in KEMM Tahribatlı Muayene 
Laboratuvarı Açış Konuşması:

"TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Odamızın Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi-KEMM’i  
4 Mayıs 2019 tarihinde açmıştık. Bugün de Tahribatlı 
Muayene Laboratuvarını açıyoruz.

Böylece kaynak teknolojisi alanında kurumsal kimliğe 
kavuşmuş en kapsamlı platform olup 1997 yılından beri 
düzenlediğimiz Kaynak Teknolojisi Kongrelerimizde dile 
getirilen ihtiyaçları  karşılama yönünde bir adım daha 
atmış oluyoruz.

Son yıllarda üretim teknolojileri ve malzeme alanındaki 
gelişmelere paralel olarak kaynak yöntemleri, 

tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemleri, kalite 
güvence gereklilikleri daha da önemli hale gelmiştir. Bu 
yöntemler ve hizmetlerin ehil, uzman kişiler tarafından 
verilmesi ve bu alanlarda çalışacak personelin eğitimi ve 
belgelendirmesinin de titizlikle yapılması gerekmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, uygulamalı 
eğitim merkezimiz tarafından bu alanlarda verilen-
-verilecek belgelerin ulusal ve uluslararası tanınırlığı 
ve hizmetin niteliğinin yükseltilmesi için sektöre ve 
meslektaşlarımıza destek vermekten mutluluk duyuyor; 
bu hizmetlerin kamusal bir çerçevede gelişmesi için 
sürekli olarak çalışıyoruz.

Tahribatlı Muayene Laboratuvarı işte bu kapsamda 
faaliyette bulunacaktır.

Bu noktada, gerek KEMM, gerekse Tahribatlı Muayene 
Laboratuvarı çalışmalarına katkıda kurum ve kuruluşların 
temsilcilerine, ortak çalışmalarımızdan ötürü teşekkür 
ediyorum.

Odamız olanaklarını ve birikimini kaynak teknolojisi 
alanında hizmet sunan tüm kurum ve kuruluşlarla 
paylaşmaya hazırdır. İlgili tüm kurum ve kuruluşların 
bu çabalara destek vermesi ve işbirliğine açık olmaları 
gerektiğine inanıyoruz.

Konuşmamı tamamlarken KEMM ve Tahribatlı Muayane 
Laboratuvarına katkıda bulunan, ekipman, cihaz, bilgi 
desteğinde bulunan bütün kurum, kuruluş ve firmalara, 
emeği geçen meslektaşlarımıza ve Bursa Şubemizin 
Yönetim Kurulu ve çalışanlarına içtenlikle teşekkür 
ediyor, saygılar sunuyor, Laboratuvarımızın Bursa ve 
ülkemiz sanayisine hayırlı olmasını diliyorum."
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SANAYİ ANALİZLERİ-70: 
FAİZ-DÖVİZ SIKIŞMASI DOLARI TIRMANDIRACAK

Odamızın, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
70’ncisini, yüksek faiz–yüksek döviz mengenesine sıkışan Türkiye’de dövizin geleceğine ayırdı.

Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, 
Strateji Bütçe Başkanlığı, TÜİK, DİSK-AR verileri 
kullanılarak yapılan analizde, yüksek faiz-yüksek döviz 
araına sıkıştırılan ekonomide önümüzdeki aylarda 
sert döviz artışları yaşanacağına ve iktidarın sürece 
müdahalede aciz kalacağına işaret edildi. Analizde 
ortaya çıkan başlıklar özetle şöyle;

- Türkiye ekonomisi, Mart ayı sonlarına doğru gerçekleşen 
fevri Merkez Bankası başkan değişikliği kararı ile birlikte 
yeniden bir karanlık tünele girdi. Merkez Bankası 
tarafından yüzde 19’a çıkarılmış TL faizleri, Saray’ın 
niyetlerine rağmen inme iklimi bulamıyor. Faizleri 
indirme hevesi karşısında bir tehdit olarak salınan döviz 
fiyatları artışı, durmadan yeni bahaneler buluyor. Yüzde 
19’a çıkarılan TL faizine rağmen Başkan değişikliğinin 
yarattığı güvensizlikle yükselen dolar/TL. Mayıs başında 
8,30’lara kadar çıktı, gerilemedi. En son ABD’deki yüzde 
4,2’lik enflasyondan ve beklenen faiz artışından etkilenen 
dolar fiyatı, Mayıs ortasında 8,50 TL’yi gördü.

- Faiz ve dövizin seyri hem üretici hem tüketici 
fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken yüzde 17’yi bulan 
tüketici enflasyonu, yıllığı yüzde 35’i görmüş sanayici 
fiyat artışlarından (ÜFE’den) daha da etkilenecek. Yıl 
sonunda yüzde 20’leri bulan bir tüketici enflasyonuna 
yuvarlanmak kaçınılmaz gibi görünüyor. Böylesi bir 
enflasyon, faizlerin indirilme ihtimalini iyice zayıflatırken 
dövizi yukarı tırmandıracak ağır bir güvensizlik iklimini 
giderek egemen hale getiriyor.

- Pandemiyle beraber uzaktan çalışmanın evlerde 
geçirilen zamanı artırmasıyla, evle ilgili harcamalar da 

artmaya başladı. En güçlü yıllık ve aylık artışların gıda, 
bilgisayar, kitap, iletişim, elektrikli eşyalar ve mobilya 
gibi sektörlerde olduğu gözleniyor. Bunlar aynı zamanda 
online alışverişin kolay olduğu imalat sanayi sektörleri 
ürünleridir. Veriler, perakende hacim ve ciroların büyük 
oranda posta ve internet üzerinden yapılan alıveriş ile 
arttığını gösteriyor. Bu iç taleple sanayi görece canlı 
kalabiliyor ve fakat sanayinin ithalat talebi de canlı kalınca 
cari açık da tırmanıyor.

- Yıllığı 30 milyar doları bulması beklenen cari açığın fi-
nansmanı ihtiyacını karşılamak güç. Bunun yanında firma-
ların 155 milyar dolarlık döviz açıkları var ve bu, ağır bir 
yük.

- Bütün bu döviz talebi yaratan etkenlerin yanında, önü-
müzdeki 12 ayda yapılacak 192 milyar dolarlık borç öde-
mesi yükümlülüğü, dövize talebi büyüttükçe büyütüyor. 
Tasarruf sahipleri ise birikimlerinin yarısından fazlasını, 
160 milyar dolara yakınını dövizde tutma tercihindeler, 
eğilimler dolarlaşmadan yana.

- Bütün bunlara karşılık, yabancı yatırımcı girişi umut ver-
miyor. Türkiye’nin risk primi, yeniden 400’lerin eşiğinde 
ve emsal yükselen ülkeler ile farkı 1’e 4 şeklinde ayrışmış 
durumda. TCMB rezervlerinin, 128 milyar doların 2019 
ve 2020 yıllarında sıfırlanmış olması, dövizdeki yükselişe 
boyun eğmenin kaçırılmaz olacağı ihtimalini güçlendiri-
yor. Kimi yatırım bankaları 10 TL’lik dolar fiyatını kaçınıl-
maz göstermeye başladılar bile.
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İKİZDERE’DEKİ DOĞA KATLİAMI DURDURULSUN!
Rize’nin İkizdere İlçesi İşkencedere mevkisinde ormanlık alan içinde açılmak istenen taş ocağına karşı TMMOB 
ve bağlı odalarının başkanları tarafından 12 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ortak basın açıklaması ile 
doğa katliamının ve insanlık suçunun durdurulması çağrısı yapıldı.

Doğu Karadeniz’in eşsiz vadilerinden biri olan Rize’nin 
İkizdere İlçesi İşkencedere mevkiinde ormanlık alan kat-
ledilerek açılmak istenen taşocağına karşı direnen yöre 
halkının mücadelesini selamlıyoruz.

Rize İyidere’de inşa edilmek istenen Lojistik Merkezi ve 
Limanı’nın deniz dolgusunda kullanılacak taşları çıkart-
mak için bölge halkının ve doğal hayatın yaşam kaynağı 
olan ormanlık alanın yok edilmesi kabul edilemez. Lojis-
tik Merkezi ihalesini alan şirketin maliyetlerini düşürmek 
için gerçekleştirilmek istenen bu doğa katliamı hem yasa-
ların, hem de yaşam hakkının ihlali anlamına gelmektedir.

Madencilik faaliyetleri, sermaye kesimlerinin kâr hırsı gö-
zetilerek değil, halkın ihtiyaç ve çıkarları gözetilerek yü-
rütülmelidir. Halkın yaşam hakkını ve sağlığını görmezden 
gelen, doğal yaşamı tehdit eden, çevreye telafisi imkansız 
zararlar veren bir madencilik anlayışı kabul edilemez.

Yaklaşık 100 bin ağacın bulunduğu 100 hektar ormanlık 
alanı kapsayan ve İşkencedere’deki tüm doğal yaşamı ve 
ekosistemi ortadan kaldıracak olan taşocağı ruhsatı der-
hal iptal edilmelidir.

Ülkemizin ormanlık alanları her yıl çeşitli gerekçelerle 
tahrip edilmektedir. Yaşamsal ve çevresel etkileri göz 
önünde bulundurulmaksızın hazırlanan projeler, açılan 
yollar ve yürütülen madencilik faaliyetleri nedeniyle ni-
telikli ormanlık alanlarımız zarar görmektedir. Yakın za-
manda Kaz Dağları’nda, Fatsa’da, Kuzey Ormanları’nda 
yaşanan orman katliamlarının görüntüleri yürekleri sızlat-
maya devam ederken, bu görüntülere yenilerinin eklen-
mesine izin vermeyeceğiz.

İkizdere’de daha şimdiden, taşocağı bölgesine yol açabil-
mek için binlerce ağaç yok edildi. İnşaat firmasının doy-
mak bilmez rant hırsı, hepimizin gözleri önünde ülkenin 
ve doğanın geleceğini yok ediyor. 

Tüm yetkilileri bilim insanlarının, çevre gönüllülerinin, 
yöre halkının ve doğanın sesine kulak vermeye, bu insan-
lık suçuna dur demeye davet ediyoruz.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
Yönetim Kurulu Başkanı   Emin Koramaz

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Atasoy

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Pala
FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Zararsız
GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI 

Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı
GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI 

Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın
GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 

Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali İpek
İÇMİMARLAR ODASI 

Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kaymak
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 

Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç
JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan
KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğurlu
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI 
Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Türkkolu

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çukurçayır

MİMARLAR ODASI 
Yönetim Kurulu Başkanı Deniz İncedayı

PEYZAJ MİMARLARI ODASI 
Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Otuzoğlu

ŞEHİR PLANCILARI ODASI 
Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter
TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 
Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Üstün
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 

Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez
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Mayıs 2021
Odamız öncülüğünde on bir meslek kuruluşunun katılımıyla 
oluşturulan İklimlendirme Teknik Kurulu’nun yaptığı açıkla-
malar, Termodinamik Dergisinde “İklimlendirme Teknik Ku-
rulu Uyarıyor: Maske, mesafe, hijyen yetmez! Temiz hava 
gereklidir” başlığıyla haber yapıldı. 

03.05.2021
Odamız Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Türkiye 
Enerjide Nereye Gidiyor? Nisan 2021” sunumu,  BirGün Ga-
zetesinde ‘Doğalgaza iki yılda yüzde 47 zam” başlığıyla haber 
yapıldı. 

13/17.05.2021
Rize’nin İkizdere İlçesi İşkencedere mevkisinde ormanlık alan 
içinde açılmak istenen taş ocağına karşı TMMOB ve Oda 
Başkanı Yunus Yener’in de içinde yer aldığı TMMOB’ye bağlı 
Odaların başkanları tarafından 12 Mayıs 2021 tarihinde ger-
çekleştirilen ortak basın açıklaması, BirGün Gazetesinde “23 
Odadan ortak çağrı,” Cumhuriyet Gazetesinde “Görünen tek 

şey yıkım,” Sözcü Gazetesinde “İşkencedere’de işkence” ve 
(17.05.2021) Ankara Başkent Gazetesinde “İkizdere halkına 
kulak verin” başlıklarıyla haber yapıldı.

20.05.2021
Odamız tarafından yayınlanan “Sanayinin Sorunları ve Ana-
lizleri (70): “Faiz-döviz sıkışması doları tırmandıracak” baş-
lıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesinde “Ekonomi karanlık 
tünelde,” Evrensel Gazetesinde “Dolar kuru tırmanacak” ve 
Aydınlık Gazetesinde “Küresel kaçış dövize baskı kurdu” baş-
lıklarıyla haber yapıldı.

27/29.05.2021
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı 27 Mayıs 2021 Per-
şembe günü Bursa’da yapılan TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Kaynak Eğitim Muayene Merkezi Tahribatlı Muayene 
Laboratuvarı’nın açılış töreni, Bursa Hakimiyet Gazetesinde 
“Kaynak laboratuvarı ve Halil Kaya Gedik” ve  (29.05.2021) 
Bursa’da Meydan Gazetesinde “Makine Mühendisleri Odası 
laboratuvarı açıldı” başlıklarıyla haber yapıldı.

20 Mayıs  2021 Evrensel

13 Mayıs 2021 Cumhuriyet

20 Mayıs  2021 BirGün
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Mayıs 2021'de Eğitimlere Katılım
Mayıs ayı boyunca düzenlenen Eğitimlere 204 kişi katıldı.

EĞİTİM ADI ŞUBE
KATILIMCI 

SAYISI

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU MTYT
EDİRNE 2

DİYARBAKIR 1

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ ŞŞSB
SAMSUN 1
DENİZLİ 20

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ EKB
İZMİR 9

ADANA 16
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 
GÜN) LOS ANTALYA 20

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 
MTDT

SAMSUN 4
KONYA 4
MERSİN 1

DİYARBAKIR 1
MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ MTUE İZMİR 20
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ 
(POMPACI) KURSU LDOP

İZMİR 23
ADANA 9

HavuzTesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu  MTHT ANTALYA 5

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ AYSS
KOCAELİ 9
ANTALYA 4

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ ADANA 24
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME KURSU MTAA KONYA 10

MEKANİK TESİSAT 

ESKİŞEHİR 6
MERSİN 1

ADANA 2
HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU İSTANBUL 5
SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU MERSİN 3
MEDİKAL GAZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU ANKARA 4
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Haziran 2021 Eğitimleri Programı
Haziran ayı eğitim programı aşağıda yer almaktadır. 

EĞİTİM ADI ŞUBE EĞİTİM TARİHİ
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ ŞŞSB DENİZLİ 7-9.06.2021

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ EKB
İZMİR 8-11.06.2021
ESKİSEHİR 26-29.06.2021

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 
GÜN) LOS

İZMİR 30.04-02.05.2021
ANKARA 7-9.06.2021
BURSA 25-27.06.2021

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ 
(POMPACI) KURSU LDOP

BURSA 29-30.06.2021
İZMİR 7-8.06.2021
ADANA 3-4.06.2021
İZMİR 3-4.06.2021
KOCAELİ 1-2.06.2021

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ AYSS
BURSA 8-11.06.2021
ESKİSEHİR 22-25.06.2021

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ

KAYSERİ 5-6.06.2021
ANKARA 28-29.06.2021
ESKİSEHİR 17-18.06.2021
ESKİSEHİR 15-16.06.2021
ADANA 10-11.06.2021
BURSA 10-11.06.2021
KAYSERİ 27-28.06.2021

SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU ANKARA 22-23.06.2021
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TAKSİM DAYANIŞMASI BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Gezi’nin 21 Mayıs’ta üçüncü kez yargılanacağına dikkat çeken Taksim Dayanışması 10 Mayıs 2021 tarihinde 
online olarak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Online olarak gerçekleştirilen toplantıda hiçbir delile 
dayanmayan varsayımlar üzerinden Gezi’ye dair yapı-
lan üçüncü yargılama olduğu belirtilerek hukuksuzluğa 
dikkat çekildi. 

Sırasıyla DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK 
Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Şebnem Korur, TMMOB Başkanı Emin Kora-
maz gezi direnişine ve dava sürecine ilişkin kurumları 
adına konuştular.

Gezi Davasında yargılanan Dönemin Taksim Dayanış-
ması Sekreteryası adına ŞPO İstanbul Şubesi Eski Baş-
kanı Tayfun Kahraman, Mimarlar Odası Avukatı Can 
Atalay ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
Eski Başkanı Mücella Yapıcı görüşlerini ifade ettiler.

Taksim Dayanışması adına ortak açıklamayı Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köy-
men okudu. 

Davanın avukatlarından Evren İşler, “Gezi’de bir ilk 
olduğunu söyleyebileceğimiz delile dahi gerek duyul-
madan varsayımlar üzerinden Başsavcılığın görüşle-
riyle yürütülen soruşturmalarla karşı karşıyayız. Daha 
önce mahkeme Anayasal düzene karşı bir suç işlendi-
ğine dair hiçbir delil olmaması nedeniyle beraat ver-
di. Bu defa da istinafta dosya çarşıyla birleştirildi. Bir 
torba davanın başlangıcıyla karşı karşıyayız. İstedikleri 
dosyayla birleştirsinler bu dosyadan beraat dışında bir 
karar çıkmayacaktır. Gezi bu toprakların onurlu haklı 
mücadelesidir” diye konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz ise yaşanılanın bir hukuk skandalı olduğunu 
belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu ülkenin en görkemli halk hareketlerinden birisi 
olan Gezi Direnişini sekizinci yılında coşkuyla selam-
lıyorum.

Bildiğiniz gibi, kişilerin aynı suçlamayla yeniden yargı-
lanamayacağı hususu, hukukun evrensel ilkelerinden 

biridir. Buna rağmen, daha önce 2 defa beraat eden 
arkadaşlarımız 3. Kez yargılanmak istiyor. Bu hukuki 
değil, apaçık siyasi bir karardır. Siyasi iktidar, her de-
fasında hedef aldığı Gezi Direnişini kriminal bir vaka, 
bir suç eylemi olarak gösterebilmek için bu davadan 
yargılanan arkadaşlarımızın beraat etmesini istemiyor. 
Yargıyı da bu doğrultuda araç olarak kullanıyor.

Oysa Gezi Direnişi hem kamuoyu vicdanında, hem 
tarih içinde, hem de hukuk önünde masumiyetini ve 
haklılığını defalarca kanıtlamıştır. Bu ülkenin mühen-
dis, mimar ve şehir plancıları olarak bu hareketin bir 
parçası olmaktan onur duyuyoruz.

Başta iktidar olmak üzere hiç kimsenin bu onurlu halk 
hareketine kara çalmaya hakkı yoktur. Gezi’de kay-
bettiğimiz gencecik arkadaşlarımız hatıralarını kirlet-
meye çalışmak kimsenin haddine değildir.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi AKP’nin bu dava ile 
beklentisi toplumsal muhalefeti baskı altında tutmak-
tır. Bunu da kerameti kendinden menkul bir terör ta-
nımlaması ve dış güçler zırvalığı ile yapmaktadır. Ken-
dinden olmayan herkesi terörist ilan eden, kendisine 
yönelik tüm eleştiri ve eylemleri terör eylemi olarak 
gören siyasi iktidar, hukuku da bu kirli propagandası-
nın aracı haline getirmiştir.

Gezi Direnişi bu topraklarda ağaca, doğaya ve kamusal 
mekânlara sahip çıkma iradesinin, geleceği kazanma 
mücadelesinin zirvesidir. Gezi Direnişi insanlığın ortak 
değerlerine, haklara ve özgürlüklere, dayanışmaya sa-
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hip çıkmanın hikâyesidir. Gezi direnişi toplumun her 
kesiminden insanın bir arada yaşamasının, paylaşması-
nın ve dayanışmasının en güzel örneğidir. Gezi direnişi 
katılımcılığın, yaratıcılığın ve doğrudan demokrasinin 
ifadesidir. Siyasi iktidarı asıl korkutan da zaten Gezi’de 
kolektif olarak ortaya çıkardığımız bu değerlerdir.

Arkadaşlarımız yargılanırken, aslında bu değerler yar-
gılanmak istenmektedir. Gezi Davası ülkeniz geçmişin-
de yaşananlara ilişkin bir dava değil, ülkenin geleceğini 
kuracak eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik değerlere 
karşı bir davadır. Çünkü iktidar da biliyor ki, Gezi bu 
ülkenin geleceğidir.

Bizler Gezi’den en parlak ifadesini gördüğümüz bu ül-
kenin aydınlık değerlerine ve geleceğine sahip çıkmaya 
devam edeceğiz. Bizler Gezi Davasında yargılanan ar-
kadaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Tüm kamuoyunu 21 Mayıs’ta yeniden görülmeye baş-
layacak davada, arkadaşlarımıza ve Gezi’ye sahip çık-
maya çağırıyorum.”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Gezi’nin 
önemine dikkat çekti. “Gezi demokratik bir mücade-
ledir” diyen Çerkezoğlu sözlerine şöyle devam etti: 
“Gezi’nin yeniden yeniden yargılanmaya çalışılmasının 
nedeni de gözdağı vermektir. Bir baskının bir sindir-
menin parçasıdır. Gezi ise haklı ve onurlu bir direniştir. 
Gezi aslında bize bugün yaşatılmak istenen Türkiye’ye 
ilk büyük itirazdır. Gezinin bu kimliği asla yargılanamaz 
karalanamaz. Gezi demokratik ve barışçıl bir süreçtir. 
Geziye sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.

Gezi davasının yeniden açılarak topluma bir gözda-
ğı verilmeye çalışıldığının altını çizen KESK Eş Genel 
Başkanı Aysun Gezen şu ifadeleri kullandı: “Bireyleri 
cezalandırılarak gezinin cezalandırılması pratiği ortaya 
çıkıyor. Gezinin cezalandırılmasına itibarsızlaştırılması-
na izin vermeyerek mücadeleye devam edeceğiz.”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem 
Korur Fincancı ise, “Gezi sürecinde insanların yaşa-
mını yitirdiği polis saldırılarıyla karşılaştık ve o dönem 
emri ben verdim diyen bir başbakan vardı. Eğer bir 
dava açılacaksa iktidara açılmalıdır. Asıl sorumlular 
oradadır. Bizim yaşamımıza demokratik haklarımıza 

yönelik saldırıları kabul etmediğimiz hatırlamalıyız. Ül-
kedeki tek adam rejimini kabul etmiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Gezi Davası’nda sanık olarak yargılanan Tayfun Kah-
raman ise şöyle konuştu: “Gezide yargılanan bizler 
nezdinde gezinin yarattığı değerler ve kollektif ruhtur. 
Daha önce de yargılandık. Mahkeme bizim haklılığı-
mızı teslim etti beraatımızı verdi. Yeniden yargılama 
süreciyle karı karşıyayız. Bir toplumsal hareketin yar-
gılanması iktidar nezdinde meşru olabilir ama toplum 
vicdanında değil.” dedi.

Gezi Davası’nın bir diğer sanığı Mücella Yapıcı da şu 
ifadeleri kullandı: “Gezinin en önemli başarılarından 
biri de toplumun üzerine serpilen o korku ikliminin 
yok edilmesidir. Gezi korku zincirlerini kırmıştır. Şim-
di tekrar o korku ikliminin inşası için bir takım kişiler 
seçilerek topluma gözdağı verilmek istenmektedir. 
Haklı olanlar korkmaz ve susmazlar. Bu nedenle biz 
de korkmuyor ve susmuyoruz.”

Diğer sanık Avukat Can Atalay da Gezi’nin önemine 
vurgu yaparak iktidarın direnişi karalamaya çalıştığını 
belirtti. Atalay, “Gezi eşitlik, özgürlük ve adalet umu-
dunun en önemli işaret fişeklerinden biridir” dedi.

Taksim Dayanışması adına basın metnini okuyan Mi-
marlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin 
Köymen, “Gezi umuttur, umut yargılanamaz. Gezi 
direnişi hukuka ve gerçeğe aykırı kararlarla bir kez 
daha yargılanmak isteniyor. Daha önce iki kez verilen 
yargı kararlarıyla Anayasal bir zeminde meşru olarak 
gerçekleştiği tescil edilen gezi üçüncü kez karalanmak 
isteniyor. Taksim Dayanışması olarak daha öncede 
ifade ettiğimiz gibi bizi lekelemeye yönelik çabalarınız 
reddediyoruz” dedi.
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET İNSAN HAKLARI İHLALİDİR! 
#TOLEREETMİYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın pandemi döneminde artan kadına yönelik şiddet için ‘tolere 
edilebilir’ ifadesini kullanmasına ilişkin TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından 24 Mayıs 2021 tarihinde 
basın açıklaması yapıldı.

Son bir yıldır pandemi sürecinde, kadına yönelik her türlü 
şiddetin ve kadın cinayetlerinin sistematik olarak arttığı 
görülmektedir. Yapılan gerici açıklamalar, iş yerlerinde 
yaşanan taciz, mobbing, ekonomik, fiziksel şiddet, flört 
şiddeti, kadına yönelik taciz ve tecavüzün sıradanlaştırıla-
rak yaygınlaşmasına çanak tutmaktadır. Yok hükmündeki 
20 Mart 2021 tarihli İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kara-
rından sonra, Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu 
verilerine göre, Mart ayında 28 kadın cinayeti işlenmiş 
olup, 19’u şüpheli ölümdür. Nisan ayında 16 kadın cina-
yeti işlenmiş, 14’ü şüpheli ölümdür. Daha bir gün önce 
bir kadın, koruma istediği karakoldan dönerken vuruldu; 
bir başka kadın ise, tedbir kararı aldırdığı erkek tarafın-
dan öldürüldü.

Tüm bunlar içimizi yakarken, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı pandemi döneminde artan kadına yönelik şiddet 
için ‘tolere edilebilir’ dedi.

Tolere etmek; Türk Dil Kurumu’na göre ‘hoşgörmek, 
katlanmak, tahammül etmek’ anlamına gelmektedir. Gö-
revi kadınları korumak olan devletin kadın bakanı, dayak 

yemeyi, bıçaklanmayı, cinsel şiddete uğramayı ve öldü-
rülmeyi ’ tolere edin’ diyor.

TOLERE ETMİYORUZ!

Sarf ettiği bu sözle oturduğu koltuğun hakkını veremeye-
ceği gibi, kadın haklarına yönelik mücadelemizi de baltala-
yacağını açıkça gösteren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya YANIK’ı öncelikle tüm kadınlardan özür dilemeye, 
sonrasında da derhal istifa etmeye davet ediyoruz.

Biz TMMOB’li mühendis, mimar, şehir plancı kadınlar, 
salgına , yaşadığımız her türlü olumsuz koşullara ve eşit-
sizliğe rağmen, sesimizi yükseltmeye, haklarımızın savu-
nucusu ve hukuksuzluğun takipçisi olmaya devam ede-
ceğiz.

Kadına yönelik şiddeti de, şiddeti tolere eden politikaları 
da TOLERE ETMİYORUZ…

SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, DEĞİŞTİRECEK GÜCÜ-
MÜZ VAR!

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI
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G ü n c e

Mayıs 
2021

Günce

2 Mayıs Pazar
TMMOB Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu toplantısı 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

4 Mayıs Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

8 Mayıs Cumartesi
TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından düzenlenen, 
TMMOB Kadın Sempozyumunun dördüncüsü, ‘İstanbul 
Sözleşmesi’nden Vazgeçmeyeceğiz’ başlığıyla, çevirim içi 
olarak gerçekleştirildi.

10 Mayıs Pazartesi

Oda Denetlemesi gerçekleştirildi. 

11 Mayıs Salı

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

12 Mayıs Çarşamba
Rize'nin İkizdere İlçesi İşkencedere mevkisinde orman-
lık alan içinde açılmak istenen taş ocağına karşı TMMOB 
ve bağlı Odalarının Başkanları tarafından gerçekleştirilen 
ortak basın açıklaması ile doğa katliamının ve insanlık su-
çunun durdurulması çağrısı yapıldı.

15 Mayıs Cumartesi
Asansör Sempozyumu 2021 Düzenleme Kurulu ilk 
toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Oda Teknik 
Görevlisi Bülent Göksülük katıldı.

18 Mayıs Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

22 Mayıs Cumartesi
Odamızca yürütülen “Trafik Bilirkişilik Hizmetleri 
(Motor Şasi orjinalik tespiti vb)” kapsamında içinde uygu-
lanması planlanan protokol çerçevesinde verilecek olan 
hizmetleri konusunda iç eğitim yapıldı.

İstanbul Şubemiz tarafından düzenlenen "İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Sempozyumu" 21-22 Mayıs 2021 tarihlerin-
de gerçekleştirildi. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener sempozyumda açılış konuşmasını yaptı. Oda Yö-
netim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin ise konuşmacı 
olarak yer aldı. 

25 Mayıs Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

26 Mayıs Çarşamba
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

27 Mayıs Perşembe
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim 
Muayene Merkezi Tahribatlı Muayene Laboratuvarı ya-
pılan tören ile açıldı. Açılışa Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener katıldı.

29 Mayıs Cumartesi
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak 
Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

30 Mayıs Pazar
Örgütlenme Çalışma Grubu 2.Toplantısı çevrimiçi ola-
rak gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Yönetim kurulu Sek-
reter Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Arife 
Kurtoğlu, Oda Müdürü Evren Sağ, Oda Teknik Görevlisi 
H. Cem Şavur ve Yayın Görevlisi Yılmaz Eren katıldı.






