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Tel
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Faks
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Kılıçdede Mah.
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İlkadım - Samsun
Tel
: (+90) 362 2312750
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e-posta : samsun@mmo.org.tr

TRABZON ŞUBE
Çarşı Mah. Ceviz Altı Sok.
Yavuz Selim İş Merkezi No:5
61030 - Trabzon
Tel
: (+90) 462 3221477
Faks
: (+90) 462 3217769
e-posta : trabzon@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

Budak Mahallesi Abdulkadir Behçet
Caddesi No: 40
Şehitkamil - Gaziantep
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ZAM, ZULÜM REJİMİNE HAYIR DİYORUZ!
Bütün üyelerimizin ve çalışanlarımızın yeni yılını kutluyor, 2022 yılının üreten, kalkınan, hakça bölüşen,
barış, kardeşlik ve refahın gerçekleşeceği demokratik Türkiye mücadelemizde olumlu gelişmelerin
yaşanacağı bir yıl olmasını diliyoruz.

Geçen ay Gaziantep ve Artvin illerindeki üye toplantılarına, Trabzon Şubemizin Hamsi Şenliği’ne,
Eskişehir Şubemizin Geleneksel Gecesine ve
KALMEM’in İzmirn Tepekule’deki yeni mekanına
taşınma törenine katıldık.

Odamızın Aralık ayında yayımladığı Sanayi Analizleri
Bülteni’nin 76. sayısında Türk Lirası’nın erimesi ve
enflasyonun tırmanışını irdeliyor ve iktidar değişikliği şart diyorduk. 2022 yılına girdiğimiz ilk günlerdeki
yüksek enflasyon ve peşpeşe gelen fahiş zamlar bu
gerekliliğin önemini bir kez daha ortaya koydu. Süregelen ve yıl içinde de bütçe ayarlamaları-dolaylı
vergi artışları nedeniyle süreceği kesin olan zamlar,
asgari ücrete, memurlara ve emeklilere yapılan artışları daha şimdiden süpürüp yok etmiş durumda.
Artık bir iktidar kurumu olan TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon oranı yüzde 36,08 iken, bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu enflasyonun yüzde 82,81
oranında olduğunu belirtti. Halkın, bizlerin alışveriş yaparken tespit ettiğimiz üzere bu rakamları da
aşan kahredici bir hayat pahalılığı var. Bu nedenle
ülkemiz, halkımız, meslek alanlarımız için yıkım ve
felaketler getiren politikalara karşı mücadele kararlılığımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz.

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar
uyarınca, ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir
plancılarının ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak
asgari ücret 2022 yılı için brüt 7.850 TL olarak belirlendi. TMMOB kararı ilk işe girişte uygulanması
gereken en az ücretle ilgilidir ve “Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında,
mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği,
sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı
vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu
durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının
ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretin üzerinde olması” şeklindedir. Yakından
bildiğimiz üzere bu kararın uygulanması bir mücadele konusudur. TMMOB’nin, SGK ile daha önce
yaptığı ve SGK’nin tek taraflı olarak iptal ettiği protokolün tekrar yürürlüğe girmesi için verdiği mücadele sürmektedir.

17-18 Aralık’ta, Pandeminin Türkiye ve Dünyadaki Etkileri ve Kapitalizmin Açmazları ana temalı
TMMOB Sanayi Kongresi 2021’i zengin bir programla ve başarıyla gerçekleştirdik. Kongrenin Sonuç Bildirisi yakında açıklanacak, Bildiriler Kitabı da
en kısa sürede hazırlanıp yayımlanacaktır. Kongre
oturumları Youtube üzerinden yayın yapan Makine
TV’den izlenebilmektedir.

Bir çalışma dönemimizin daha sonuna yaklaşıyoruz.
Şubelerimizin Yönetim Kurullarında, İl-İlçe Temsilciliklerinde, komisyon ve çalışma gruplarında görev
yapan arkadaşlarımıza başarılı çalışmaları için teşekkür ediyor, genel kurullarımızın hazırlık çalışmalarının Odamızın çağdaş, demokratik yapısını güçlendirecek tarzda yürütülmesini diliyoruz.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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ODAMIZ SEKRETER/SAYMANLAR TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamız Sekreterler ve Saymanlar Toplantısı, 4 Aralık 2021 tarihinde Oda Merkezi Suat Sezai Gürü Toplantı
Salonu'nda gerçekleştirildi.
Şubelerimizin Yönetim Kurulu Sekreter ve sayman
üyelerinin, Şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen
toplantıda Oda Çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler
yapıldı.
Toplantı Katılım Listesi:
Elif Öztürk		
OYK Sekreter Üyesi
Bedri Tekin		
OYK Sayman Üyesi
Evren Sağ		
Oda Müdürü
A. Sıla Ağca		
Oda Teknik Görevlisi
Aysu Deniz Topak
Oda Teknik Görevlisi
Bülent Göksülük		
Oda Teknik Görevlisi
Ceren Yılmaz Aras
Oda Teknik Görevlisi
H. Cem Şavur		
Oda Teknik Görevlisi
Meltem Özdemir Çınarel Oda Teknik Görevlisi
Özgür Çelebi		
Adana ŞYK Sayman Üyesi
Hikmet Pekdur		
Adana Şube Müdürü
Niyazi Kantar		
Ankara ŞYK Sayman Üyesi
A. Cenk Lişesivdin
Ankara Şube Müdürü
Şenay Demiralay		
Antalya ŞYKSekreter Üyesi
Barış Tuncer		
Antalya ŞYK Sayman Üyesi
Melek Meşhur		
Antalya Şube Müdürü
Ferudun Tetik		
Bursa ŞYK Sekreter Üyesi
Cihan Deligöz		
Denizli ŞYK Sekreter Üyesi
Ali Pala			
Denizli ŞYK Sayman Üyesi
Behice Çetinkaya Dilbaz Denizli Şube Müdürü
Diyarbakır ŞYK Sekreter Üyesi
Arin Zümrüt		
Mehmet Arığtekin
Diyarbakır Şube Müdür Vekili
Duygu Bayram		
Diyarbakır Şube Teknik Görevlisi
Nilay Esin Suner		
Edirne ŞYK Sekreter Üyesi
Ali Köşe			
Edirne ŞYK Sayman Üyesi
Gülru Topçu		
Edirne Şube Müdürü

Neşet Aykanat		
Esra Turan 		
İlker Özcan		
Kemal Keskin		
Kerem Yelekçi		
C. Ahmet Akçakaya
Aydan Adanır		
Hasan Özger		
Sıddık Akman		
Evrim Aksoy		
Ziya Haktan Karadeniz
Necmi Varlık		
Murat Karasakal		
Şükrü Toygar		
Dursun Ayyıldız		
Mehmet Ali Elma		
Hüseyin Çelik		
Alpaslan Güven		
Nurettin Yıldıran		
Mehmet Çakmak		
İsmail Oğuz		
Ayşe İşdar		
Kadir Erdoğan		
Yaşar Baş		
Kadir Serkan Atılgan
Dilek Denizci		
Sena Sağlam		
İlknur Mengüç		
Melih Başören		
Soner Sinoplu		
Ayhan Hilalci		

Eskişehir ŞYK Sekreter Üyesi
Eskişehir ŞYK Sayman Üyesi
Eskişehir Şube Müdürü
Gaziantep ŞYK Sekreter Üyesi
Gaziantep Şube Müdürü
İstanbul ŞYK Sekreter Üyesi
İstanbul ŞYK Sayman Üyesi
İstanbul Şube Müdürü
İstanbul Şube Teknik Görevlisi
İzmir ŞYK Sekreter Üyesi
İzmir ŞYKSayman Üyesi
İzmir Şube Müdürü
Kayseri ŞYK Sekreter Üyesi
Kayseri ŞYK Sayman Üyesi
Kayseri Şube Müdürü
Kocaeli ŞYK Sekreter Üyesi
Kocaeli ŞYK Sayman Üyesi
Kocaeli Şube Müdürü
Konya ŞYK Sayman Üyesi
Mersin ŞYK Sekreter Üyesi
Mersin ŞYK Sayman Üyesi
Mersin Şube Müdürü
Samsun ŞYK Sayman Üyesi
Samsun ŞYK Üyesi
Samsun Şube Müdürü
Trabzon ŞYK Sekreter Üyesi
Trabzon ŞYK Sayman Üyesi
Trabzon Şube Teknik Görevlisi
Zonguldak ŞYK Sekreter Üyesi
Zonguldak ŞYK Sayman Üyesi
Zonguldak Şube Müdürü
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ANKARA ŞUBE GELENEKSEL GECESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ankara Şubemiz, MMO’nun kuruluşunun 66. ve 67. yıl dönümü dolayısıyla, mesleğinde 25, 40, 50 ve 60 yılını
dolduran üyelerimizi plaketlerle onurlandırdı.
3 Aralık 2021 tarihinde Grand Ankara Hotel'de düzenlenen
geleneksel geceye; üniversitelerin mühendislik bölümü
başkanı ve öğretim üyeleri, TMMOB, MMO ve Şube
Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme ve Onur Kurulu
üyeleri, üyelerimiz, şube çalışanları ve konuklar katıldı.
Açılış konuşmasını Ankara Şube Başkanı Yılmaz
Yıldırım'ın yaptığı gecede, Oda Başkanı Yunus Yener ve
TMMOB Başkanı Emin Koramaz da birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından, meslekte 60, 50, 40 ve 25 yılını
dolduran üyelerimize plaketleri takdim edildi. Kuruluş
yıl dönümü pastasının kesildiği gece, müzik dinletisi ve
danslar eşliğinde devam etti.

ESKİŞEHİR ŞUBE GELENEKSEL GECESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Eskişehir Şube Geleneksel Oda Gecesi, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü The Garden’da gerçekleştirildi.
Geceye Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Elif Öztürk de katıldı.
Geceye, Eskişehir CHP Milletvekili Utku Çakırözer,
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı
Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş,
Odunpazarı Belediye Başkanı Yardımcıları Emre Genç ve
Adnan Evren Olcay, MMO İstanbul Şube Başkanı İbrahim
Tataroğlu, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Saymanı
Aydan Adanır, MMO Ankara Şube Başkan Vekili Serdar
Ulu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Çolak, Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Harun Mindivan ve Öğretim Görevlileri, Meslek
Odalarının ve Temsilciliklerimizin Başkan ve Yöneticileri
ile çok sayıda üyemiz katıldı.

ODA ONUR KURULU 48. DÖNEM 16.TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 25 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurula iletilen 57 dosya üzerinde görüşüldü.
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KALMEM AÇILIŞI YAPILDI
Odamız Kalibrasyon Merkezi (KALMEM) 29 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen törenle yeni yerinde
çalışmalarına başladı.
İzmir Şubemiz tarafından Odamız Kalibrasyon
Merkezi’nin yeni yerinde faaliyetlerine başlaması ve yeni
yıl vesilesiyle bir kokteyl düzenlendi.
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde
düzenlenen kokteyle; Şube üye, yönetici ve çalışanlarının
yanı sıra Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de
katıldı.
Etkinlik açılışında bir konuşma yapan Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Melih Yalçın, yeni yerinde açılışı
gerçekleştirilen KALMEM’in 1998 yılından bu yana
sanayi kuruluşlarına hizmet verdiğini belirterek, “Çalışma
kapsamını sürekli genişleten ve 23 yıldan bu yana
faaliyetini sürdüren KALMEM’in, bu binada bulunan yeni
yerinde çalışmalarını daha ileri aşamalara taşıyacağına
inanıyoruz” dedi.
Konuşmasında üyelerin yeni yılını kutlayan Yalçın,
sözlerini şöyle sürdürdü: “2021 yılı, hemen herkes için,
özellikle de emeğiyle yaşamaya çalışan meslektaşlarımız
için çok zorlu geçti. Koronavirüs pandemisi tarafından
genel olarak yaşama vurulan darbenin etkisi sürerken,
rantı ve küçük bir azınlığın çıkarını gözetmeyi temel
alan ekonomi yönetimi, çoğu insanın yaşamını daha
zorlu bir hale getirdi. 2021 yılında kadına yönelik şiddet,
anti-demokratik uygulamalar, hak ve hukuk ihlalleri,
toplumsal muhalefete yönelik baskılar tam gaz devam
etti. Bu devranın böyle gitmeyeceği açık. 2022 yılında
ülkemizin olumlu anlamda büyük değişikliklere sahne
olmasını umuyor ve yurttaşlarımızın bunu sağlayacak,
yönetenleri buna zorlayacak iradeye sahip olduğuna
inanıyoruz.”
Yalçın’ın ardından, Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener de bir konuşma yaptı. Yener konuşmasında,
KALMEM’in sanayiye yönelik işlevini, kurulduğu günden
bu yana hakkı ile yerine getirdiğine inandığını ifade
ederek, “KALMEM’imiz şimdi Tepekule’de kendi
mekânımıza taşındı.
KALMEM’in yeni merkezinin açılışı vesilesiyle, kuruluşunda
ve bugüne gelmesinde büyük emekleri bulunan İzmir

Şubemizin önceki ve şimdiki Yönetim Kurullarını, teknik
görevlileri ve bütün çalışanlarını kutluyor, kendilerinin
yanı sıra bu yeniden yapılanmaya katkıda bulunan DAIKIN
Türkiye’ye, Doğu İklimlendirme’ye, Genta A.Ş.’ye, GG
Mühendislik’e, Venco Havalandırma’ya ve üyemiz Sayın
Ali Dönmez’e teşekkür ediyorum” dedi.
2021 yılında Cumhuriyet değerlerine ve laikliğe
yönelik sistemli saldırılar ile sosyal hukuk devletine
aykırı, demokrasiye, yargı bağımsızlığına, basın, ifade,
örgütlenme hak ve özgürlüklerine aykırı uygulamaların
arttığını belirten Yener, Yeni yıla, ekonominin dövize daha
fazla endekslendiği, ülkemizin daha da yoksullaşacağı,
muhalefet güçlerine yönelik baskı ve şiddetin artacağı
bir ortamda giriyoruz. Şubelerimiz ve Odamızın genel
kurullar süreci, özetle böylesi bir genel atmosferde
yapılacak. Ama sesimizi kısmayacak, geri çekilmeyeceğiz.
Emek, demokrasi, barış düşmanı bu iktidara genel
kurullarımızın demokrasi şölenleri ile yanıt vermek
boynumuzun borcudur. İzmir Şubemizin üyelerinin,
geleneksel çağdaş demokrat nitelikleriyle bu görevi
yerine getireceğini biliyoruz, bundan eminiz” şeklinde
konuştu.
Konuşmaların
ardından,
KALMEM’in
yeniden
yapılanmasına katkı sunanlara plaketleri Yunus Yener ve
Melih Yalçın tarafından takdim edildi.
Etkinlik, kokteyl ile devam etti.
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PERİYODİK KONTROL TEMEL EĞİTİMİNE YÖNELİK
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İş ekipmanlarının periyodik kontrolünü yapmaya
yetkili kişilere yönelik düzenlenen periyodik kontrol
temel eğitimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı öncülüğünde değerlendirme kurulu toplantısı
gerçekleştirildi. 21 Aralık 2021 tarihinde online olarak
gerçekleştirilen toplantıya, Bakanlık personeli ve eğitim
düzenleyen diğer kurum/kuruluşların yanı sıra Odamız
adına OYK Üyesi Bedri TEKİN ile Teknik Görevliler
Bülent Göksülük, Doğukan Karaca, Ertan Demirci ve
N.Egemen Yılmaz katıldı.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ,
PROQUEST‘DE TARANMAYA BAŞLADI

Dergimiz, 4 aylık periyotlarda (Nisan, Ağustos, Aralık)
yayımlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir. Dergimiz
ulusal ULAKBİM–TR ve SOBİAD, uluslararası EBSCO,
INDEX COPERNICUS, ResearchBib (Academic
Resource Index) ve BASE veri tabanlarında taranmaktadır.
Dergimiz, Proquest tarafından da taranmaya başlanmıştır.
Proquest Index’e ulaşmak için: https://www.proquest.
com/
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Mevcutta veri tabanlarına ilaveten uluslararası birçok veri
tabanına başvuru yapılmıştır.
Her yapılan başvuru sonucunda ayrı bir inceleme ve
denetlemeye tabi tutulan dergimiz, olumlu sonuçlar
almaya devam etmektedir.
Makale göndermek için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/
endustrimuhendisligi

Haber

SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ-76:
TL ERİYOR, ENFLASYON TIRMANIŞTA, İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ ŞART
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı Sanayinin
Sorunları bülteninin 76’ıncısını ekonomideki tıkanmaya ve enflasyondaki tırmanışın getirdiği çözümsüzlüklere
ayırdı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK, CB-SBB, Merkez
Bankası, Eurostat, OECD, IMF verileri kullanılarak
yapılan analizde 2021 sonunda tüketici enflasyonu
yüzde 25’i, üretici enflasyonun ise yüzde 66’yı bulma
ihtimalinden söz edildi. Hızlı enflasyonun, bölüşümü sert
biçimde bozduğuna dikkat çekilen analizde, “tek adam”
döneminde TL’deki değer kaybının yüzde 66 ile 2001
krizindeki yüzde 59’luk erimeyi geride bıraktığına dikkat
çekildi. İktidarın ısrar ettiği yolun ekonomik bir hamleyle
aşılması olanağının kalmadığının belirtildiği analizde,
erken genel seçimin toplumun çok geniş bir kesiminde
tek çıkış olarak görüldüğüne dikkat çekildi.
Analizde ortaya çıkan başlıklar özetle şöyle:
•

Tüketici enflasyonu 2021 sonunda yüzde 25’e
doğru ve üretici enflasyonu yüzde 66’ya doğru
gidiyor. Dünyada enflasyon tırmanış halinde ve buna
önlem olarak yerel paraları korumak için faizler
yükseltilirken, Türkiye’de doludizgin faiz indirildi. Bu
durum, derin bir kaos iklimi yaratan AKP iktidarına
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a toplumsal güveni hızla
eritiyor.

•

Güvensizlik, özellikle Türk Lirası’ndan dövize yöneliş
biçiminde ifadesini buluyor ve banka mevduatlarının
neredeyse üçte ikisinin dövize yöneldiği tehlikeli,
endişe verici bir süreç yaşanıyor. TL’nin değer
kaybını olağanüstü hızlandıran bu süreç, enflasyonu
tehlikeli sulara çekerken iktidarın ekonomiye ilişkin
bir yol haritasının olmayışı, belirsizlikleri ve endişeleri
daha da artırıyor.

•

“Tüketici Güven Endeksi”, Kasım ayında, bir önceki
aya göre 7,3 puan birden düştü ve 2004’den bu
yana olan değerlerin en kötüsünü sergiledi. “Devlet
Anketi” olan tüketici ve ekonomi güven endeksinden
çıkan dibe savrulma, iktidarın siyasi durumunu
tarifte de en önemli göstergelerden biri olarak kabul
edildiği için, önemi artıyor.

•

Siyasi yönetime içeride ve dışarıda azalan güvenin
hem dış sermaye girişini olumsuz etkilediği hem de
içeride TL mevduatların dövize yönelişine yol açtığı
gözleniyor. Bu güvensizlikte, yükselen enflasyona
rağmen, TCMB politika faizinin indirilmesi en önemli
etkendir. Özellikle 2021 Eylül ayında başlatılan faiz
indirimleri, politika faizlerinin yüzde 19’den yüzde
15’e indirilmesi ve bu arada TÜFE’nin yüzde 21’i
geçmesi, TL’ye olan güveni düşürdü, mevduatların
dolarlaşması hızlandı. Özellikle gerçek kişilerin
tasarruf mevduatlarının kısa sürelerde TL’den
dövize dönüşmesi ile “Dolarlaşma oranı” yüzde 64’e
yaklaştı ve bunun yılın tamamında yüzde 65’i bulması
kuvvetle muhtemel. Güvensizlikle yastık altına kaçan
dolar miktarı ise tahmin edilemiyor.
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•

Politika faizi indiriminde ısrar, dolarlaşma ve döviz
fiyatındaki tırmanışı tetiklemeye devam edecektir.
2020 biterken 13,6 ABD senti olan TL’nin değeri
3 Aralık’ta 7,3 sente kadar düşmüştür. Bu süredeki
değer kaybı yüzde 46’nın üzerindedir. Erdoğan’ın
Cumhurbaşkanlığı sisteminin başladığı tarihten bu
yana TL’deki değer kaybı ise yüzde 66’yı buldu ve
2001 krizindeki yüzde 59’luk değer kaybını çok
geride bıraktı.

•

2018 ortalarında 1 TL 22 sent idi. Bugün 7,3 sente
kadar düştü. Başka bir şekilde ifade edilirse aynı
dönemde, doların fiyatı yüzde 192 arttı. 2001 krizinde
ise artış yüzde 139 dolayındaydı. Yani Erdoğan’ın
2018 sonrası döneminde gelen krizde TL’nin erimesi
ya da doların fiyat artışı 2001 dönemini çok gerilerde
bırakmış durumda.

•

•

Dolar kurunda yıllık yüzde 22’yi bulan sert artışlar
ya da TL’nin hızlı değer kaybı, etkisini artan tüketici
fiyatlarında gösteriyor. Çünkü, ithalata bağımlı olan
ekonomi, her ithal malını, daha yüksek TL ödeyerek
satın aldıkça, içeride üretilen mal ve hizmetin fiyatları
daha da yükseliyor.
2003-2017 döneminde yıllık TÜFE ortalaması tek
hanede kalmış, yüzde 8,5 ortalama TÜFE yaşanmıştı.
Bu performansta yıllık dolar/TL artışının yüzde
6,5’te kalması etkili olmuştu. 2002-2017 döneminin
ortalama dolar kuru 1,86 TL olarak gerçekleşirken
2018-2021 döneminin ortalama dolar kurundaki
artış yüzde 24’e yaklaşmıştır. Bu, iki dönem arasında,
dolar/TL ve TÜFE ortalamalarının 1’e 4 oranında
artması demektir.

•

Tüketici enflasyonunda, bir alt başlık olarak geniş
kitleleri yakından ilgilendiren gıda enflasyonu
özellikle öne çıkmaktadır. Gıda ve alkolsüz içecek
yıllık enflasyonu yüzde 27,1 ile yüksek seyrini
korumaktadır. Bu yıl yüzde 10 büyümesi beklenen
milli gelirden işgücünün payı artmak yerine
azalmaktadır. Milli gelirden yatırımlar ve vergiler
çıkarıldıktan sonra bölüşülen gelirden işgücünün
payına düşen, yüzde 35 olarak belirlenirken
sermayenin payının yüzde 65’e ulaşması, büyümenin
emek lehine yaşanmadığını ortaya koymaktadır.

•

Reel sektör, 2021 yılında pandemi sonrası koşullar,
TL’nin erimesini mal ile kompanse etme davranışı
ve dövizdeki artışın ihracatı motive etmesiyle
yaşanan göreli canlılıktan, sürdürülebilir olmayan bir
büyümeden memnun görünse de bunun ardından
sert bir duraklama ve küçülme geleceğinin farkında.
Hem tüketici kesim hem üreticiler, artan fiyatlar
karşısında mal stoklamaya yönelmekte, bu da tedarik
sorunları ve yeni fiyat tırmanışlarını davet etmekte.

•

Saray rejiminin döviz ve enflasyonun tırmanışı
karşısındaki teslimiyeti, geçim, bölüşüm sorunlarının
da iyice tırmanmasını getiriyor. Gelir eşitsizliğinin
derinleşmesi karşısında iktidarın etkisiz kalması,
herkesi ekonomik önlem beklentisinden çok siyasi
değişim, bunun için de erken seçim talebi etrafında
topluyor. Bu kör tünelden çıkışın, herhangi bir
ekonomik önlemden çok, siyasi dönüşümü, erken,
hatta acil seçimi gerektirdiği fikri, daha çok taraftar
buluyor.

Grafik:
“Tek Adam” Döneminde TL’nin
Değer Kaybı %66 (1 TL Kaç
Sent: 2018-2021, Aylık Ort.)
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TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB adına sekreteryalığı Odamız tarafından yürütülen TMMOB Sanayi Kongresi 2021, 17-18 Aralık 2021
tarihlerinde Ankara’da MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.
“Pandeminin Türkiye ve Dünyadaki Etkileri ve Kapitalizmin Açmazları” ana temasıyla toplanan kongrenin açılış
konuşmaları Oda Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapıldı.
Kongrenin açılış oturumunda Prof. Dr. Korkut Boratav
“Pandemi Sonrası Başka Bir Dünya Mümkün mü?” başlıklı bir sunuş yaptı.
Oda Başkanı Yunus Yener saray rejiminin yıkım ve felaket üreten politikalarının pandemi koşullarında artarak
sürdüğüne dikkat çekerek başladığı konuşmasında özetle
şunları söyledi:
“Pandemi, saray rejimi ve sermaye için baskı ve sömürüyü yoğunlaştırma vesilesi olarak değerlendirilmiş; sermayeye sunulan destekler artmış; esnafa, çiftçiye, emekliye,
halka ise sadece gidin kredi alın, borçlanın denilmiştir.
Kaynaklar emekçilerden ve sağlık alanından esirgenmiş,
işsizlik ve yoksulluk artmış, esnek-güvencesiz çalışma biçimlerine meşruiyet kazandırılmıştır.
TMMOB Sanayi Kongresi’nin yıllardır altını çizdiği bir
saptama var: Türkiye sanayisizleşiyor. 1930’lar ve
1960’lardaki ve ağırlıklı olarak kamu sanayi atılımlarında
somutlanan Türkiye’nin sanayileşme süreci, planlama-sanayileşme-kalkınma üçlüsünün terk edilmesiyle birlikte
kesintiye uğratılmıştır. Bu temel olguyla birlikte, bugün
sanayinin düşük teknolojili üretimle, emek yoğun sektörlerle finansal spekülasyonlar ve mafyatik, oligarşik bir
rant ağı ile kuşatıldığını söylemek mümkündür.

Sanayi ve imalat sanayinin milli gelir içindeki
payı giderek azalmıştır
Üretim gücünün tahribi, dış borçlara ve ithal girdilere
bağımlılık, borç ve faiz ödemelerinin büyüklüğü, inşaatrant odaklılık vb. olgular, ülkemizin sanayileşmeden tamamen uzaklaştığını ortaya koyuyor. Üretimde ağırlık
düşük teknolojilidir. Sanayi ve imalat sanayinin milli gelir/
GSYH içindeki payı giderek azalmıştır. İmalat sanayi ve
özel sektör üretken yatırım verileri yok düzeyindedir.
Üretimin ve enerjinin ithalat bağımlılığının artmış olması
gerçeği, gücü azalan sanayiyi ve dolayısıyla bütün toplumu zorlamakta, hayat pahalılığının kaynakları arasında yer

almaktadır. Sanayi istihdamı dalgalı bir şekilde azalmaktadır. İstihdamda gerileme-işsizlik, işgücünün niteliksizleştirilmesi ve yoksullaşma paralel bir şekilde ilerlemektedir.
İktidarın sarıldığı “ucuz işgücü”, sömürünün ve sermaye
kârlarının yoğunlaşmasının ve yoksulluğun ana kaynağıdır.
Birikim tarzı-emek süreci ilişkisinde emek hep gerileyen
taraftır. İktidarın sarıldığı “büyüme” olgusunda, planlama,
sanayileşme, kalkınma, istihdamda artış, toplumsal refah
yoktur. Toprak-inşaat-maden ve hazır varlık birikiminin
yağmasına dayalı rant esaslı birikim süreci, sanayi katma
değerinin kat kat üzerindedir.

Rant ekonomisi, ülkemiz ve halkımızı
yoksullaştırıyor
Döviz kuru-faiz-enflasyon sarmalı, ithalata ve ucuz işgücüne dayalı ihracat yapısı ile yağmacı rant ekonomisi,
ülkemiz ve halkımızın yoksullaşmasına, geleceğimizin
karartılmasına yol açmaktadır. Serbestleştirme–özelleştirmeler, planlı kalkınma ile kamusal üretim-hizmet ve
denetimin tasfiyesi, üretim ile ihracatın ithal girdilere bağımlılığı ve fason üretim olguları, sanayisizleşmeyi sürdürmüş, tarımı mahvetmiş, mühendisliği değersizleştirmiştir.
Geçmişte Türkiye’nin kalkınma ve sanayileşme süreçlerinde önemli roller üstlenen mühendisler, tüm çalışanlar
gibi, bu olumsuzluklardan en çok etkilenenler arasında
yer alıyorlar.
Mevcut durumdan çıkış yolu, yıllardır dile getirdiğimiz
üzere; emperyalizmden ve piyasa güçlerinden bağımsız-
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lığı sağlayacak bir siyasi iradenin oluşumu; halkçı toplumcu planlama-kalkınma politikaları ve her alanda kamusal
denetim ağlarının hakim olmasında, bu yöndeki bir demokratikleşme ve halk egemenliğinin tesis edilmesinden
geçmektedir.”
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
bizzat Cumhurbaşkanının bile kabullenerek, bizlere sabır
ve metanet telkin ettiği bir kriz içinde olduğumuzu hatırlatarak konuşmasına başladı ve özetle şunları söyledi:
“Kriz öncesinde 5 lira bile olmayan dolar kuru, bugün
15 lirayı aştı. Dışa bağımlı ekonomik yapımız nedeniyle
paramızın değeri düştükçe üretim maliyetleri hızla arttı
ve tüm ürünlerin fiyatları kontrolsüz biçimde yükselmeye başladı. Ücret ve gelirlerimiz, mal ve hizmetlerle aynı
oranda artmadığı için de ülke olarak kitlesel bir yoksullaşma yaşadık.
Yıllardır uyguladıkları politikalarla bizleri bu büyük yıkıma
sürükleyen iktidar çevreleri, “Ekonomik kurtuluş savaşı”
dedikleri bu hikâyede, halkın yoksulluğunu silah olarak
kullanmayı amaçlıyorlar.
Halkını yoksullaştırmayı, halkın gönenç seviyesini düşürmeyi, halkını dünyanın geri kalanından koparmayı ekonomik öncelik olarak gören, parasını değersizleştirmeyi
rekabetçi ekonomi olarak tanımlayan bir iktidarın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey kalmamış demektir. Rekabet
yoklukta, yoksullukta olmaz, gönençte olur.

Emekçiler yoksulluk reçetesini yırtıp atacaklar
Şimdi bu felaketin içinde yaşıyoruz. Ve bu felakette siyasi
iktidarın bize vaat ettiği tek şey, daha fazla yoksulluk…
Siyasi iktidarın tüm baskı ve zorbalığına rağmen ülkenin
dört bir yanında geçinemiyoruz çığlıkları sokaklara taşmış
durumda. Öğrenciler geçinemedikleri, barınamadıkları
için seslerini yükseltiyor. İşçiler insanca yaşayabilecekleri
bir ücret için meydanları dolduruyor.
Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ülkenin dört bir
yanında emeğine, mesleğine, haklarına sahip çıkmak, sorunlarına çözüm bulmak için eylem yapıyorlar.
Bu ülkenin emeğiyle geçinen kesimleri seslerini yükselttikçe, yan yana geldikçe kendilerine dayatılan bu yoksulluk reçetesini de yırtıp atacaklardır. Bundan hiç kimsenin
şüphesi olmasın.
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İktidar kendi önceliklerini, halkın sağlığının
önüne koydu
Covid-19 salgınının ortaya çıkışının üzerinden tam 2 yıl
geçti. Ülkemizde resmi rakamlara göre 80 bine yakın,
gerçekte ise 200 binin üzerinde ölüm olduğu ifade ediliyor. Pandeminin daha ilk günlerinde Cumhurbaşkanı’nın
dile getirdiği “Yaşanan bu durum Türkiye ekonomisinin
öne çıkması için fırsattır” yaklaşımı, iktidarın salgın dönemindeki tüm kararlarının belirleyicisi oldu. Salgın boyunca iktidar kendi önceliklerini, halkın sağlığının önüne koydu. Salgınla mücadele tümüyle sağlık sisteminin üzerine,
sağlık çalışanlarının omuzlarına bırakıldı. Sürecin bilimsellikten ve şeffaflıktan uzak yürütülmesi salgının toplumsal
sonuçlarını artırdı.
Bu süreçte milyonlarca kişi işini, ekmeğini, gelirini kaybetti ve bu kayıpların telafisi için etkin önlemler alınmadı.
Ülkemizde siyasi iktidarın tüm işbilmezliğine ve işgüzarlığına rağmen, daha büyük kayıplar yaşanmamışsa eğer,
bunu sağlık çalışanlarının özverisine ve yıllardır sağlığın
ve sosyal güvenliğin özelleştirilmemesi için mücadele
eden toplumsal muhalefet güçlerinin gayretine borçluyuz. Şirketlerin doymak bilmez kâr hırsına karşı, herkes
için parasız, nitelikli, erişilebilir sağlık hakkını savunanların
kararlı duruşuna borçluyuz. TMMOB olarak bu duruşumuzdan bir adım bile geri atmadan, başta eğitim ve sağlık
olmak üzere tüm kamusal hizmetlerin özelleştirilmemesi, piyasalaştırılmaması için mücadele etmeye devam
edeceğiz.”
Kongre sonuç bildirisi, kongrenin ardından kamuoyuna
açıklanacak. Kongreye sunulan bildiriler de kongrenin
ardından kitap olarak basılarak kamuoyunun kullanımına
sunulacak.

Basın Açıklamaları

YENİ YILINIZ UMUTLU OLSUN
Sayın Üyemiz,

Oda Yönetim Kurulu olarak yeni yılınızı kutluyor; 2022 yılının üreten, kalkınan, hakça bölüşen, barış, kardeşlik ve refahın gerçekleşeceği demokratik Türkiye mücadelemizde olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir yıl
olmasını diliyoruz.
Her gün tanık olduğumuz üzere, geride bıraktığımız 2021 yılında Cumhuriyet değerlerine, laikliğe yönelik
sistemli saldırılar ile sosyal hukuk devletine, demokrasiye, yargı bağımsızlığına, basın, ifade, örgütlenme hak
ve özgürlüklerine aykırı uygulamalar arttı.
Gerici piyasacı yaklaşımların hakimiyeti nedeniyle iş kazaları ve iş cinayetleri arttı. Çocuklara ve kadınlara
yönelik taciz, tecavüz, cinayet, istismar olayları katlanarak sürdü. Covid-19 salgın süreci iyi yönetilmediği
için vakalar ve ölümler hâlâ yüksek sayılarda seyrediyor.
Halkın temel ekonomik sosyal haklarına ayrılması gereken merkezi yönetim bütçesi, vergi adaletsizlikleriyle dolu. Bütçe, yıl içinde yeni zamlara yol açacak olan vergi-harç artışlarıyla, toplanmasından vazgeçilerek
sermaye güçlerine bağışlanan vergi istisna ve muafiyetleriyle, dövize endeksli büyük borç ve faiz ödemeleriyle hayatımızı çok daha zorlaştıracak bir yapıya sahiptir. Ekonomimiz ve hatta banka mevduatları dolara
endekslenmiş, paramızın değeri aşırı bir şekilde düşmüştür.
Bildiğimiz üzere gıdadan eneriye, kiralara kadar hayat pahalılığı hepimizi çok zorluyor. İşsizlik ve yoksulluk
intiharlara neden oluyor. Gelecek belirsizliği, bizlerin ve çoçuklarımızın ortak kaygısı halinde.
Meslektaşlarımız düşük ücretlere, yoksullaşmaya, işsizliğe maruz kalıyor. Bir kısmımız da meslek dışı alanlarda çalışmak zorunda kalıyor. İktidarın mesleki denetim yetkilerimizi, kamu kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşu vasfımızı zayıflatma ve mühendisliği değersizleştirme girişimleri de sürüyor.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen, siz değerli üyelerimizden aldığımız güç ve destekle mesleki toplumsal faaliyetlerimizi sürdürmeye bu yıl da devam ettik. Oda Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımıza katkıda bulunan
bütün üyelerimize teşekkür ediyor; Oda çalışmalarına katılım ve desteklerinizin sürmesini diliyoruz.
Yeni yılınızı en içten dileklerimizle tekrar kutluyor, 2022’nin umutlarımızın gerçekleşmesine vesile olacak
gelişmelerle dolu olmasını diliyoruz.
Saygılarımızla.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basında Odamız

Aralık 2021
Odamız İstanbul Şube ile Kartal Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında hayata geçen Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı’nın
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı Proje Tanıtım Toplantısı,
Termodinamik Dergisinde “Makine Fabrika Kartal Bilim ve Teknoloji
Hangarı Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi” başlığıyla haber
yapıldı.
Odamız tarafından Ankara Şube yürütücülüğünde düzenlenen, Kaynak Teknolojisi 12. Ulusal Kongre ve Sergisi (KAYKON 2021), Metal
Dünyası Dergisinde “12. Ulusal Kaynak Teknolojisi Kongre ve Sergisi gerçekleşti” başlığıyla haber yapıldı.
01/10.12.2021
Odamız İstanbul Şube ile Kartal Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında hayata geçen Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı’nın
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı Proje Tanıtım Toplantısı,
Sancak Gazetesi’nde “Bilim ve Teknoloji Hangarı Projesi tanıtıldı,”
(02.12.2021) Kartalın Sesi Gazetesi’nde, Kartal Belediyesi’nin bilim
ve teknoloji hangarı,” İstanbul Gazetesi’nde “Kartal geleceğin mühendislerini yetiştirecek,” İstanbul Gazetesinde “Bir hayalim gerçek
oldu,” (03.12.2021) Evrensel Gazetesinde “Kartal’da bilim ve teknoloji hangarı projesi,” (10.12.2021) Milliyet Express Gazetesinde
“Kartal’a yeni teknoloji hangarı yapılacak” ve Milliyet Gazetesinde
“Kartal’a teknoloji hangarı yapılacak” başlıklarıyla haber yapıldı.
12/16.12.2021
TMMOB adına sekreteryalığı Odamız tarafından yürütülen TMMOB
Sanayi Kongresi 2021 programı, BirGün Gazetesinde TMMOB Sanayi Kongresi 2021 programı belli oldu” ve (16.12.2021) Kongrede
kapitalizmin açmazları konuşulacak,” Aydınlık Gazetesi’nde “MMO,
kapitalizmin açmazlarını konuşacak” ve Ankara Güçlü Anadolu Gazetesinde “TMMOB Sanayi Kongresi başlıyor” başlıklarıyla haber
yapıldı.
10 Aralık 2021 Milliyet

15.12.2021
Odamız tarafından yayınlanan “Sanayinin Sorunları ve Analizleri
(75): “TL eriyor, enflasyon tırmanışta, iktidar değişikliği şartbaşlıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesinde “Tek adam batırıyor,”
Evrensel Gazetesinde “TMOBB sanayi raporu: TL eriyor, enflasyon
tırmanışta, iktidar değişikliği şart,” Yeni Mesaj Gazetesinde “2001
krizi gölgede kaldı,” Ankara Sonsöz Gazetesinde “TMMOB Makine
Mühendisleri Odası: Türk lirası eriyor enflasyon tırmanışta” ve Anayurt Gazetesinde “Ekonomik önlem değil erken seçim” başlıklarıyla
haber yapıldı.
18.12.2021
TMMOB adına sekreteryalığı Odamız tarafından yürütülen TMMOB
Sanayi Kongresi 2021, BirGün Gazetesinde “Sanayileşme rant ağı
ile kuşatıldı,” Cumhuriyet Gazetesinde “Türkiye sanayisizleşiyor,”
Aydınlık Gazetesi’nde “Pahalılığın nedeni zayıf sanayi,” Anayurt Gazetesinde “Türkiye sanayisizlesiyor” ve Ankara Başkent Gazetesinde “Ekonomide çıkış, halkı düşünen politikalarla olur” başlıklarıyla
haber yapıldı.
22.12.2021
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın enerji zamları
konusu ile ilgili verdiği demeç, Gazete Pencere Gazetesinde “Doğalgaz aboneliğine ve açma kapamaya zam” ve Şok Gazetesinde
“Açma-kapamaya okkalı zam geldi” başlıklarıyla haber yapıldı.
26/27.12.2021
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu
Sekreteri Elif Öztürk’ünde katıldığı Eskişehir Şube Geleneksel Oda
Gecesi, İstikbal Gazetesinde “Termik santral korkumuz sürüyor,”
(27.12.2021) Milli İrade Gazetesinde “MMO 67’nci yaşını kutladı,”
Eskişehir Sakarya Gazetesinde “MMO 67 yaşında,” Eskişehir’in
Sesi Son Haber Gazetesinde “Mühendisler yemekte buluştu” ve
2 Eylül Gazetesi’nde “Sorunlar azalmıyor artıyor,” Şehir Gazetesi’nde
“Sorunlar azalmak yerine katlanarak artıyor” başlıklarıyla haber yapıldı.

18 Aralık 2021 BirGün
3 Aralık 2021 Evrensel
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Eğitimler

Aralık 2021'da Eğitimlere Katılım
Aralık ayı boyunca düzenlenen eğitimlere 626 kişi katıldı.
KURS ADI
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURS
ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ
ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
MÜHENDİSLİK YETKİLENDİRME EĞİTİMİ
HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
KLİMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
LPG DOLUM TESİSLERİ ve OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN)

MEKANİK TESİSAT
MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ

SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ
YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

ŞUBE
İSTANBUL
İZMİR
ANKARA
İSTANBUL
ESKİŞEHİR
DENİZLİ
ANKARA
KOCAELİ
DENİZLİ
ANKARA
İSTANBUL
ANKARA
KOCAELİ
ANTALYA
İZMİR
ESKİŞEHİR
MERSİN
BURSA
ANKARA
MERSİN
İZMİR
ADANA
İZMİR
İZMİR
ADANA
İZMİR
ADANA
TRABZON
ADANA
TRABZON
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
DENİZLİ
ANKARA
KOCAELİ
İZMİR
DENİZLİ

KATILIMCI
SAYISI
17
12
21
19
6
22
16
17
23
14
8
18
1
13
18
6
13
14
23
7
17
30
29
26
26
27
30
30
3
10
3
11
17
10
26
14
16
13
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Eğitimler

Ocak 2022 Eğitimleri Programı
Ocak ayında düzenlenecek olan eğitim programı aşağıda yer almaktadır.
Programın güncel hali www.mmo.org.tr/egitimler adresinden takip edilebilir.
Eğitim Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu
Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu

Eğitim Tarihi

İstanbul

08-09.01.2022

Ankara

29-30.01.2022

İstanbul

20-23.01.2022

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Kursu

İstanbul

13-16.01.2022

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi

İstanbul

20-23.01.2022

Basınçlı Hava Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendislik Yetkilendirme
Eğitimi*
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Klima Tesisati Mühendis Yetkilendirme Kursu
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Bursa

24-26.01.2022

Mersin

19-20.01.2022

İstanbul

26-27.01.2022

İzmir

27-28.01.2022

Mersin

21-22.01.2022

İstanbul

28-29.01.2022

İzmir

29-30.01.2022

Bursa

20-21.01.2022

Denizli

27-28.01.2022

Bursa

27-31.01.2022

Mersin

14-16.01.2022

İstanbul

21-23.01.2022

Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

Ankara

21-23.01.2022

Mekanik Tesisat

İstanbul

24-30.01.2022

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu

Eskişehir

03-09.01.2022

Mersin

04-09.01.2022

İstanbul

07-16.01.2022

İzmir

18-23.01.2022

İzmir

13-14.01.2022

Trabzon

19-20.01.2022

İzmir

19-20.01.2022

Gaziantep

24-25.01.2022

Ankara

24-25.01.2022

İstanbul

25-26.01.2022

Trabzon

26-27.01.2022

Ankara

26-27.01.2022

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

Temel Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Eğitimi

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

*

Şube

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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İstanbul

29-30.01.2022

İstanbul

07-09.01.2022

Bursa

07-09.01.2022

Denizli

24-26.01.2022

Adana

26-28.01.2022

İstanbul

24-25.01.2022

İzmir

25-26.01.2022

İzmir

07-09.01.2022

Bursa

10-12.01.2022

İstanbul

13-15.01.2022

Ankara

17-19.01.2022

TMMOB’den

TMMOB 13. ENERJİ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB adına Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen TMMOB 13. Enerji Sempozyumu,
09-11 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Sempozyumda “Enerji Yaşam ve Demokratikleşme” ana
temasından hareketle konunun; sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel etkileri etrafında değerlendirmeler yapıldı.
Sempozyum boyunca bu konu başlıkları etrafında altı
oturum, iki panel gerçekleştirildi. Panellerin ilki ‘’Küresel
ve Ulusal Enerji Politikaları ve Enerjide Demokratikleşme’’ başlığında, ikincisi ise “Nükleer Enerji Politikaları ve
Yıkımlar” başlığında gerçekleştirildi. Altı oturumun ilki
Açılış oturumu şeklinde ve ‘‘Dünya ve Türkiye’de Enerji
Görünümü; Neler Oluyor, Türkiye Neler Yapmalı’’ başlığıyla sunuldu. Diğer oturum başlıkları ise ‘‘Enerji Üretim
Türleri ve Ekolojiye Etkileri’’, ‘’Kamusallaşma Yeniden’‘,
‘‘Türkiye’de Enerji Projeksiyonları ve Algı Yönetimi’’,
Yeşil Mutabakat Yeşil Dönüşüm’‘başlıkları ile sunuldu.
Sempozyumun açılışında TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz katılımcılara şöyle seslendi:
“Sözlerime geçtiğimiz Eylül ayında kaybettiğimiz, Elektik
Mühendisleri Odamız TMMOB Yönetim Kurulu üyesi
sevgili Ufuk Ataç’ı saygıyla anarak başlamak istiyorum.
İki dönem TMMOB yönetim Kurulunda birlikte mücadele etiğim sevgili arkadaşımızın şahsında tüm kaybettiğimiz
yol arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyorum.
Anılarını TMMOB etkinliklerinde ve mücadelemizde yaşatmaya devam edeceğiz.
Birliğimiz adına bu önemli etkinliğin hazırlanmasında
sorumluluk üstlenen Elektrik Mühendisleri Odamız yönetim kuruluna, sempozyumumuzun düzenleme ve yürütme kurullarına, etkinliğin düzenlenmesinde emek ve
katkı sunan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.
Enerji, Yaşam ve Demokratikleşme üst başlığı altında 3
gün sürecek sempozyumumuzda değerli fikirlerini ve
araştırmalarını bizimle paylaşacak olan akademisyen ve
uzmanlarımıza tüm TMMOB örgütlülüğü adına minnet
duygularımı sunuyorum. Bugünlerde herhangi bir konuşmaya başlamanın en doğru yeri, yaşadığımız krizin yarattığı yoksullaşma ve toplumsal tahribat sanırım.

Krizin boyutları bu denli büyük, yarattığı sonuçlar bu
denli sarsıcı olunca bu durum kaçınılmaz hale geliyor.
Türkiye tarihinin en büyük, en sarsıcı ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. Bu yılın Şubat ayında 7 lira olan dolar
kuru, bugün 14 lira sırına dayanmış durumda. Sadece 10
ayda paramızın değeri, alım güzümüz yarı yarıya azaldı.
Ülkenin başında bulunan tek adam ekrana her çıktığında,
ağzını her açtığında kur yeniden yükselişe geçiyor.
Döviz kurlarındaki bu artışlar, yıllardır uygulanan, özelleştirme, serbestleştirme ve rant esaslı politikalarla tümüyle ithalata bağımlı kılınan ülkemiz ekonomisinin hemen hemen bütün sektörlerinde maliyetlerin artmasına,
fiyatların kontrol edilemez biçimde yükselmesine neden
oldu.
Başta temel gıda maddeleri olmak bütün harcama kalemlerindeki yıllık fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı.
Ev kiraları, ulaşım ücretleri, haberleşme giderleri akıl almayacak kadar yükseldi. Faturalar ödenemez hale geldi
Pek çok markette un, şeker, yağ gibi temel ihtiyaç maddelerine satın alma sınırları getirildi.
Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe birbiri ardına fahiş zamlar yapıldı. Her gece, ertesi gün yapılacak zamdan etkilenmemek için benzinlikler önünde uzun kuyruklar olu-
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TMMOB’den
şuyor. İnsanlar saatlerce benzin kuyruğu bekliyor.

yütmeye kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum.

Ülkede ticaret durma noktasına geldi. Hiçbir işletme,
hiçbir esnaf yenisini kaç liradan alacağını bilmediği bir ortamda elindeki malı satmak istemiyor.

Doğanın ve doğal kaynakların insan ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürülmesi çabası, mühendis, mimar ve şehir
plancılarının mesleki faaliyetlerinin ortak unsurudur. Bu
çabanın, dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini güvence altına alacak biçimde sürdürülebilmesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin en önemli önceliklerinden birisidir.

Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken artmayan tek şey emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu.
Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına resmi
enflasyon rakamlarına dayalı zamlar düştü.
Ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında maaşlar ve işsizlik düştü.
Serbest çalışan arkadaşlarımızın payına giderek artan maliyetler ve artan borç yükü düştü.
Bütün toplumsal kesimler gibi bu gelişmelerden biz, mühendis, mimar ve şehir plancıları da doğrudan etkileniyoruz.
Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz. Hepimiz giderek daha zor koşullarda yaşıyoruz.
Artık sadece kendi hayatımızdan değil, gelecek kuşaklarımızın hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.
Ülke olarak büyük bir çöküş yaşıyoruz ve bu çöküşte kamucu değerler sahip çıkmaktan, kamusallığı savunmaktan başka çıkışımız bulunmuyor.
Üreten, sanayileşen, tarımda kendine yeterliliğini yeniden sağlayan ve hakça bölüşen bir ekonomik büyüme
modelini savunmaktan başka çıkışımız bulunmuyor.
TMMOB olarak sorunlarımızı dile getirmek, kamuoyu
yaratmak amacıyla “Emeğimize, Mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyoruz, sorunlarımıza çözüm istiyoruz” ana
başlığında bir kampanya başlattık.
Kriz döneminde derinleşen sorunlarımıza çözüm bulabilmek için taleplerimizi en güçlü şekilde dile getirmeye
çalışıyoruz. Yaptığımız basın açıklamalarıyla, binalarımıza
astığımız pankartlarla, milletvekillerine gönderdiğimiz
mektuplarla, siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerle,
sosyal medyadan paylaştığımız bilgilendirici görsellerle
mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarına çözüm istiyoruz.
Tüm üyelerimizi ve demokratik kamuoyunu sesimizi bü-
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Doğanın ve insanlığın ortak geleceği söz konusu olduğunda akla gelen ilk başlıklardan birisi “Enerji” olmaktadır.
Enerji konusu TMMOB’nin en önem verdiği konulardan
birisini oluşturuyor.
Çünkü enerji, hem mesleki faaliyetlerimizi temelini oluşturan bir faktör olarak, hem de ekonomik ve toplumsal
gelişmelere yön verebilme kapasitesiyle hayatımızda büyük bir yer tutmaktadır.
Günümüz dünyasında enerji, insan yaşamının zorunlu ve
temel bir gereksinimi haline gelmiştir.
Sizler de biliyorsunuz, sanayi devriminden itibaren enerjiye olan gereksinimin giderek artması, enerji kaynakları
üzerindeki hakimiyet kurma çabalarının da giderek şiddetle iç içe geçmesine neden olmuştur.
Enerjiye ihtiyacımızın bu kadar büyükken, enerji kaynaklarına ulaşma imkanımızın bu denli sınırlı olduğu bir dünyada enerji politikalarının önemi çok daha artıyor. Bizler
TMMOB olarak yıllardır enerjinin tüm yurttaşlarımız için
ihtiyacı kadar, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir biçimde sağlanabileceği enerji politikasının oluşturulması için çaba harcıyoruz.
TMMOB ve Odalarımızca meslek alanlarımıza ilişkin
konularda düzenlediğimiz kongre ve sempozyumlarda en çok öne çıkan konu, “kamusal fayda” anlayışıdır.
TMMOB’nin 1970’li yıllardan bu yana savunduğu bu anlayış, dünyamızın ve ülkemizin geleceği için yegâne çözümdür.
Daha fazla kar uğruna sadece insan emeğini değil, doğal
kaynaklarımızı da insafsızca sömüren küresel kapitalizm,
bütün dünyayı büyük bir çöküşe doğru sürüklüyor. Kıtlık,
enerji krizi, çevre felaketleri, göç ve savaş gibi küresel
çaplı felaketlerin önüne geçmenin yegâne yolu, rant hırsı-

TMMOB’den
nın yerine kamusal çıkarı, kontrolsüz bir tüketim anlayışı
yerine sürdürülebilir politikaları öne çıkarmaktır.
Enerji politikalarını da bu anlayış çerçevesinde düşünmemiz gerekiyor. TMMOB, enerjiyi kamusal bir hak olarak
görmektedir. Tüm yurttaşlarımızın bu haktan eşit biçimde yararlanabilmesi için enerjinin erişilebilir ve nitelikli bir
kamusal hizmet olarak sunulması gerekmektedir.
Bildiğiniz gibi enerji sektöründe üretim, iletim, dağıtım ve
tüketim faaliyetleri birbiriyle organik olarak bağlıdır. Dolayısıyla üretimden tüketime kadar her aşaması bütüncül
olarak kamusal planlanma ile yönetilmelidir. Dışa bağımlılığın azaltılması, sürdürülebilirlik, yenilenebilirlik ve arz
güvenliği ilkeleri bu kamusal planlamanın temelinde yer
almalıdır.
Petrol, doğalgaz, kömür, hidrolik, jeotermal, rüzgâr,
güneş, biyoyakıt vb. tüm enerji sektörlerinde konunun
uzmanları ve meslek örgütlerinin de katılımıyla hazırlanacak bütünleşik strateji belgeleri ile geleceğimizi güvence
altına alan bir enerji politikası ortaya çıkartılmalıdır. Bu
enerji politikasının temelinde ise rant değil, kamusal fayda olmalıdır.
Görüldüğü gibi enerji alanında yapılması gerekenler ile
hali hazırda yapılanlar arasında derin bir uçurum bulunuyor. 1980 sonrasında uygulanan neoliberal politikalar,
enerjinin kamusal niteliğini görmezden gelerek bu alanı
tümüyle piyasalaştırdı.
Cumhuriyet dönemi boyunca enerji alanında kurulan
kamu yatırımları bölünerek özelleştirildi. Mevcut enerji
şirketleri parça parça özelleştirilirken, kamusal kaynaklar da Yap-İşlet-Devret modeliyle özel sektörün talanına açıldı. Elektrik santrallerinin, madenlerin ve dağıtım
şirketlerinin özelleştirilmesi sonucunda elektrik piyasası
büyük oranda özel sektörün kontrolü altına sokuldu.
Bildiğiniz gibi son olarak geçtiğimiz Temmuz ayı içinde
elektrik sisteminin beyni durumundaki TEİAŞ da özelleştirilme kapsamına alındı.
Buradan bir kez daha dile getirmek isterim ki TEİAŞ stratejik bir kurumdur. İüretimin ve toplumsal yaşamın vaz
geçilmez girdisi olan elektrik enerjisinde arz güvenliğinin
kurumsal teminatıdır. Bu anlamıyla ekonominin can da-

marıdır. Özelleştirilmesi halinde, yabancı sermaye şirketlerinin eline geçmesi muhtemeldir. Bu durum elektrik
enerjisinde her an için arz güvenliği tehdidini yaratacak,
ekonomimiz açısından da ciddi bir risk oluşturacaktır.
Geçmişte Türkiye Elektrik Kurumu’nun tekel statüsüne
karşı çıkanlar, bugün birkaç holdingin sektörde tekelleşmesini görmezden geliyor. Enerji sektörünün özel
şirketler elinde tekelleşmesi, enerji üretim ve dağıtımın
tümüyle kâr-zarar hesabına indirgenmesi, ülkenin ortak
geleceğini riske atmaktadır.
Bugün TEİAŞ’ın özelleştirilmesini değil, aksine toplumsal
faydayı sağlayan kamusallığı yeniden gündeme getirmemizin tam zamanıdır. Zaman kaybına fırsat vermeden
sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen dağıtım şirketleri ivedilikle kamusal hizmet alanına
dahil edilmeli ve verimli üretim santralları öncelikli olmak
üzere üretim tesisleri kamulaştırılmadır.
Hepinizin bildiği gibi geçmişten bugüne enerji konusundaki politikalarımızı belirlerken üzerinde en fazla durduğumuz konulardan biri de doğanın ve ekolojik dengenin
korunması meselesi oldu. Enerji üretiminde yenilenebilir
kaynakların öncelikli olması, fosil yakıt kullanımı en alt seviyeye indirilmesi ve enerji üretiminde çevreye en az zarar verecek teknolojilere öncelik verilmesi gibi başlıklar
temel ilkelerimiz arasında yer aldı.
Bizler TMMOB olarak doğayı, ekolojik dengeyi ve insan
sağlığını korumak için Türkiye’nin dört bir yanında mücadele veriyoruz. Ülkeyi yönetenlerin çevre sorunlarına
karşı duyarsızlığı bizlerin üzerindeki sorumluluğu daha
fazla artırıyor.
Ülkenin neresinde olursa olsun bilime aykırı, kamu çıkarına uymayan, doğayı ve insan sağlığını tehdit eden tüm
projelere karşı aklın, bilimin ve kamusal sorumluluklarımızın gösterdiği yolda mücadele etmeye devam edeceğiz.
3 gün sürecek bu sempozyumda yürütülecek tartışmaların da bu mücadelemizde bizlere katkı vereceğine yürekten inanıyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”
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TMMOB’den

“5 ARALIK DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ” ŞEKLİNDE
ÖZEL BİR GÜN YOKTUR!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz sosyal medyada “5 Aralık Dünya Mühendisler Günü” olarak
ortaya atılan kavram üzerine 5 Aralık 2021 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ülkemizde son yıllarda “5 Aralık Dünya Mühendisler Günü” adı altında gerçekte olmayan bir özel gün
türetilerek kutlanmaya başlanmış, kaynağı bilinmeyen ve özellikle sosyal medya üzerinden geçtiğimiz
yıllarda ortaya atılan kutlamalar, geçtiğimiz yıllarda
büyük basın kuruluşları tarafından da duyurularak
önemli ölçüde ciddiye alınır hale gelmiştir.
Öyle ki, ülkemizin bünyesinde çok sayıda mühendisin görev yaptığı birçok büyük kamu kurumları ve
bazı mühendislik fakülteleri de bu kervana katılarak
5 Aralık gününü kutlamaya başlamıştır.
Öncelikle dünya çapında kutlanan “5 Aralık Dünya Mühendisler Günü” diye bir özel gün olmadığı
gibi her meslek grubunun farklı tarihlerde kutladığı
ulusal veya uluslararası özel günü vardır. Bir günün
dünya çapında özel gün olarak ilan edilip kutlanması için o alanla ilgili dünyadaki en üst çatı örgütler,
UNESCO ya da diğer meslek birlikleri tarafından
kabul edilerek ilan edilmesi; bunun ülkeler ya da
dünya çapında kabul görmesi; kutlanan güne dair ise
o günü özel kılan bir yaşanmışlığın olması ve sembolik bir geçmişinin olması gerekmektedir.
5 Aralık için böyle bir durum söz konusu olmadığı gibi mühendislerin dünyadaki en üst örgütü olan

WFOE’de (World Federation of Engineering Organizations, ülkemiz adına bu oluşuma TMMOB
üyedir.), UNESCO’da veya diğer organizasyonlarda
böyle bir gün tanınmamakta ve kutlanmamaktadır.
Ulusal olarak farklı ülkelerde ve farklı tarihlerde
kutlanan mühendisler günü mevcuttur. Örneğin;
Belçika’da 20 Mart, Hindistan’da 15 Eylül, İtalya’da
15 Haziran ve Türkiye’de 19 Eylül gibi. Bu tarihlerin
seçilmesinde etmen olan ve anlamlı kılan yaşanmışlıklar vardır.
Türkiye’de kutladığımız 19 Eylül’ün bu kapsamda
bizler için anlamı epey büyüktür. 19 Eylül 1979’da
TMMOB’nin çağrısıyla ülke çapında bir günlüğüne iş
bırakan mühendis, mimar ve şehir plancıları; ekonomik ve demokratik talepleri için bu eylem ile tarihe
not düşmüşlerdir ve o büyük günün mücadele ve
dayanışma ile özdeşleşmiş anlamını bugünün mücadelesi üzerinden geleceğe taşımak için, 19 Eylül
ülkemizde “Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü” olarak kutlanmaktadır.
Bunların dışında her mühendislik meslek grubunun
ayrı ayrı dünya çapında kutlanan günleri vardır ve
yine bunlar sosyal medyada birileri tarafından değil
uluslararası meslek örgütlerince belirlenip ilan edilmektedir.
Bu nedenle, ülkemizde mühendisler, mimarlar ve
şehir plancıları için özel olan gün, 19 Eylül’dür ve
“5 Aralık Dünya Mühendisler Günü” diye bir özel
gün olmadığından TMMOB ve bileşeni meslek odalarımızca kamuoyuna bu hususu hatırlatma gereği
doğmuştur.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB’den

ERTELENMİŞ DÜŞLERİN GERÇEKLEŞTİĞİ BİR YIL DİLEĞİYLE!
TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB örgütlülüğüne ve kamuoyuna yeni yıl mesajı yayınladı: “2022 Ertelenmiş
Düşlerin Gerçek Olduğu Yıl Olsun!”
Salgınla, tedbirlerle, yasaklarla, mesafelerle, krizle, yoksullukla yarı yaşayarak tükettik bir yılı daha.
Yaşayamadıklarımızın alacaklısıyız hayattan…
Vakitsiz kaybettiklerimizin, zaman yetiremediklerimizin, sıra getiremediklerimizin…
Sonraya bırakmadan yaşamayı öğrenmeliyiz belki de artık, hiçbir şeyi ertelemeden, her şeye izin vererek.
Sokakları kuşatmasına izin verelim cesaretimizin, her yer 1 Mayıs meydanı olsun, her yer 8 Mart korteji…
2022 cesaretin yılı olsun!
Kardeş kalplerin kapısını çalmasına izin verelim gayretli dayanışmamızın, her gün birlik olalım, her zorlukta yan
yana… 2022 dayanışmanın yılı olsun!
Cüretli adımlar atmasına izin verelim içimizdeki özgürlüğün, sınırlarımızı yıkalım, barikatlardan aşalım…
2022 özgürlüğün yılı olsun!
Yeryüzünü kuşatmasına izin verelim barışın ve kardeşliğin, durdurarak tüm savaşları, dindirerek tüm acıları…
2022 barışın ve kardeşliğin yılı olsun!
Yolumuzu çizmesine izin verelim adaletin, doğruluktan sapmayalım ve de hukukun üstünlüğünden…
2022 adaletin yılı olsun!
Yenilgilerinin üstesinden gelmesine izin verelim inadımızın, ısrarından caymasın, doymasın isyanına…
2022 inadın yılı olsun!
Çoğalmasına izin verelim umudun, dürtelim hep onu, umutsuzluğu yatıştırarak…
2022 umudun yılı olsun!
Çığırından çıkmasına izin verelim o sürekli zapt ettiğimiz sevincin, keyfe ve neşeye bürünsün boylu boyunca…
2022 sevincin yılı olsun!
Başkalarının acılarına dokunmasına izin verelim vicdanımızın, öteki hayatları en berimize koyarak…
2022 vicdanın yılı olsun!
Yüreklerimizi ısıtmasına izin verelim şefkatli sevginin, her kalpte kendini büyüterek…
2022 sevginin yılı olsun!
Yüzümüzde iz bırakmasına izin verelim gülüşlerimizin, gamzelerimizin çukurundan tanıyalım birbirimizi…
2022 gülüşün yılı olsun!
Gerçekleşmesine izin verelim nicedir ertelediğimiz düşlerimizin, çocuk heveslerimizin ve de genç hayallerimizin…
2022 ertelenmiş düşlerin gerçek olduğu yıl olsun!
Bil ki, ertelediğimiz sevgiler gibi, ertelediğimiz düşler de bir gün hesap sorar bizden… Düşle, erteleme…
TMMOB YÖNETİM KURULU

bülten 283
ocak 2022

19

Günce


Aralık
2021

Günce

3 Aralık Cuma

21 Aralık Salı

Ankara Şube plaket törenine TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Selçuk Soylu ve Oda Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Elif Öztürk ile Oda Müdürü Evren Sağ katıldı.

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
İş ekipmanlarının periyodik kontrolünü yapmaya
yetkili kişilere yönelik düzenlenen periyodik kontrol
temel eğitimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı öncülüğünde değerlendirme kurulu toplantısı
gerçekleştirildi.Odamız adına OYK Üyesi Bedri TEKİN
ile Teknik Görevliler Bülent Göksülük, Doğukan Karaca,
Ertan Demirci ve N.Egemen Yılmaz katıldı.

4 Aralık Cumartesi

Odamız Sekreterler ve Saymanlar Toplantısı, 4 Aralık
2021 tarihinde Oda Merkezi Suat Sezai Gürü Toplantı
Salonu'nda gerçekleştirildi.
Oda Denetleme Kurulu toplantısı yapıldı.
5 Aralık Pazar

Oda Merkezi Denetlemesi gerçekleştirildi.
7 Aralık Salı

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
10 Aralık Cuma

23 Aralık Perşembe

Öğrenci Üye Kurultayı Düzenleme Kurulu
Toplantısına Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif
Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alp Yılmaz
ve Oda Teknik Görevlileri H. Cem Şavur ile Meltem
Özdemir Çınarel katıldı.
24 Aralık Cuma

TMMOB ve Oda Hukuk Müşavirleri toplantısına Oda
Avukatı Şirin Aykul katıldı.

İstanbul Şube Yeni yıl kokteyline Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu Sekreteri
Elif Öztürk katıldı.

11 Aralık Cumartesi

25 Aralık Cumartesi

Trabzon Şube Hamsi Şölenine Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener katıldı.
TMMOB Enerji Sempozyumuna Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener ve Oda Enerji Çalışma Grubu
Başkanı Oğuz Türkyılmaz katıldı.
14 Aralık Salı

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Odamızın, her ay hazırladığı Sanayinin Sorunları
bülteninin 76’ıncısını ekonomideki tıkanmaya ve
enflasyondaki tırmanışın getirdiği çözümsüzlüklere
ayırdı.
18 Aralık Cumartesi

TMMOB adına sekreteryalığı Odamız tarafından
yürütülen TMMOB Sanayi Kongresi 2021, 17-18 Aralık
2021 tarihlerinde Ankara’da MMO Eğitim ve Kültür
Merkezi'nde düzenlendi.
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Eskişehir Şube Geleneksel Oda Gecesi The
Garden’da gerçekleştirildi. Geceye Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu Sekreteri
Elif Öztürk katıldı.
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
28 Aralık Salı

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
29 Aralık Çarşamba

Odamız Kalibrasyon Merkezi (KALMEM) 29 Aralık
2021 tarihinde gerçekleştirilen törenle yeni yerinde
çalışmalarına başladı.
Oda Yönetim kurulu, bir mesaj yayınlayarak Oda
Örgütlülüğünün yeni yılını kutladı.
Oda Merkezi ve Ankara Şube Yönetim Kurulları ve
personelinin katılımı ile yeni yıl kokteyli gerçekleştirildi.

2022 yılı umudun ve
mücadelenin yılı olsun.
Meslektaşlarımızın ve
çalışma arkadaşlarımızın
yeni yılını kutluyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

ŞUBE SEÇİM TARİHLERİ
İki yılda bir yapılan ve 49. Dönem TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kurullarını
belirleyecek olan Şube Genel Kurulları 81 ili kapsayan 18 Şubemizde aşağıda belirtilen
tarihlerde gerçekleştirilecektir.
ŞUBE

ÇOĞUNLUKLU

ÇOĞUNLUKSUZ

ADANA

5-6 ŞUBAT 2022

12-13 ŞUBAT 2022

ANKARA

5-6 ŞUBAT 2022

12-13 ŞUBAT 2022

ANTALYA

29-30 OCAK 2022

5-6 ŞUBAT 2022

BURSA

5-6 ŞUBAT 2022

12-13 ŞUBAT 2022

DENİZLİ

5-6 ŞUBAT 2022

12-13 ŞUBAT 2022

12-13 ŞUBAT 2022

19-20 ŞUBAT 2022

EDİRNE

5-6 ŞUBAT 2022

12-13 ŞUBAT 2022

ESKİŞEHİR

5-6 ŞUBAT 2022

12-13 ŞUBAT 2022

GAZİANTEP

5-6 ŞUBAT 2022

12-13 ŞUBAT 2022

İSTANBUL

5-6 ŞUBAT 2022

12-13 ŞUBAT 2022

İZMİR

5-6 ŞUBAT 2022

12-13 ŞUBAT 2022

KAYSERİ

5-6 ŞUBAT 2022

12-13 ŞUBAT 2022

KOCAELİ

29-30 OCAK 2022

5-6 ŞUBAT 2022

KONYA

5-6 ŞUBAT 2022

12-13 ŞUBAT 2022

MERSİN

5-6 ŞUBAT 2022

12-13 ŞUBAT 2022

SAMSUN

5-6 ŞUBAT 2022

12-13 ŞUBAT 2022

TRABZON

5-6 ŞUBAT 2022

12-13 ŞUBAT 2022

ZONGULDAK

5-6 ŞUBAT 2022

12-13 ŞUBAT 2022

DİYARBAKIR

