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Sunuş

GEZİ’YE, EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE 
SAHİP ÇIKIYORUZ

Gezi davasında 25 Nisan’da verilen hukuk dışı kara-
rın ardından TMMOB ve Odamızın başlıca gündem-
lerinden biri, iktidar tarafından karalanmaya çalışılan 
ancak milyonlarca yurttaşımızın bilinci ve kalbinde 
yer edinen Gezi Direnişi-Haziran halk hareketinin 
barışçı demokratik sesini ülke çapında tekrar yük-
seltmek ve mahkum edilen arkadaşlarımızla daya-
nışmak oldu.  

İktidar yargısının siyasi kararının hemen ardından 
toplanan TMMOB Yönetim Kurulu, Oda Başkanları 
ve İKK Sekreterleri Ortak Toplantısı, 14 Mayıs’taki 
TMMOB Danışma Kurulu, 16-22 Mayıs tarihlerinde 
ülke çapında yürütttüğümüz Gezi’ye, Emeğimize, 
Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz kampanyası ve 26-29 
Mayıs tarihlerinde yapılan TMMOB 47. Olağan Ge-
nel Kurulu ile halen süren ülke genelindeki Adalet 
Nöbetleri, Gezi direnişi ve arkadaşlarımızla dayanış-
mamızın örnekleri oldular. 

Gezi Tutukluları Serbest Bırakılsın/Gezi Onurumuz-
dur pankartları bütün ülkede Odalarımızın binaları-
na asıldı. TMMOB ve emek ve demokrasi güçlerinin 
ülke genelindeki eylemlilikleri Gezi direnişinin top-
lumsal hafızadan silinemeyeceğini gösterdi. 

Oda-Şube-Temsilcilik yöneticilerilmiz, üyelerimiz 
ve çalışanlarımız ülke genelinde TMMOB kampan-
yası, Adalet Nöbetleri, emek ve demokrasi güçleri-
nin ortak etkinleklerinde yer aldı. 

Oda Yönetim Kurulu üyeleri olarak TMMOB he-
yetleriyle birlikte Ankara dışında Denizli, Muğla, 
Aydın, İzmir, Adana, Mersin ve İstanbul’daki ey-
lemliliklere katıldık. Gezi direnişinde öldürülen Ali 
İsmail Korkmaz’ın aramızdan ayrılışının 9. yıldönü-
münde KESK-DİSK-EBTO-TMMOB ve ALİKEV’in 
Eskişehir’de düzenlediği anma etkinliği ve “Ali İsmail 
Korkmaz Yaşam Ödülleri” törenine katıldık. 

Gezi döneminde kaybettiğimiz direnmenin, daya-
nışmanın güzelliğinin sembolleri olan kardeşlerimiz 
Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cö-
mert, Mehmet Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım, Ahmet 
Atakan, Hasan Ferit Gedik ve Berkin Elvan’ı unut-
mayacağız. Onlara eşit, özgür, demokratik bir Tür-
kiye sözümüz var. 

Odamız bu kararlılıkla TMMOB çatısı altında, emek 
ve demokrasi mücadelesindeki dostları ve kendini 
Gezi’de ve sonraki yıllarda dinmeyen direnişlerle 
gösteren halkımız ile birlikte her zaman ve her ko-
şulda bu haklı mücadelenin içinde olacaktır. 

Türkiye’nin en önemli sorunları arasında yer 
alan enerji konusundaki çalışmalarımız sürüyor. 
Oda Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 
Türkiye’nin Enerji Görünümü 2022 Sunumu geçen 
ayın son günlerinde internet sitemizde yayımlandı. 

Oda Enerji Grubunun diğer Odalardan mes-
lektaşlarımız, ODTÜ Mezunları Derneği Enerji 
Komisyonu’nun üyeleri, akademisyenler, iktisatçı, 
matematikçi, istatistikçi gibi çeşitli meslek grupla-
rından uzmanların katkılarıyla hazırladığı Türkiye’nin 
Enerji Görünümü 2022 Raporu’nun yayın hazırlıkla-
rı da sona ermek üzere. 

Birincil enerji arzı, enerji fiyatları ve enerji yoksullu-
ğu, elektrik, fosil yakıtlar, nükleer enerji, yenilene-
bilir enerji kaynakları, enerji verimliliği, iklim sorun-
ları, sonuç ve öneriler bölümlerinden oluşan rapor 
çok yakında yayımlanacak. 

Esenlik dileklerimizle. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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ENDÜSTRİ 4.0 AKILLI DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI
Kocaeli Şube Gebze İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Endüstri 4.0 Akıllı Dönüşüm Teknolojileri Konferansı 
14 Mayıs 2022 tarihinde Gebze Teknik Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını Gebze İlçe Temsilciliği 
adına Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı Barış İnce 
gerçekleştirildi.

Sonrasında Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma ve 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de açılış 
konuşmalarını gerçekleştirdi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı 
Yunus Yener’in Endüstri 4.0 Akıllı Dönüşüm 
Teknolojileri Konferansı’nı Açış Konuşması:

"Kocaeli Şubemizin Gebze Temsilciliğinin düzenlediği 
etkinliğe ben de hoş geldiniz diyor, Oda Yönetim Kurulu 
ve kendi adıma sizleri saygıyla selamlıyorum.

Etkinliğin ana teması, bildiğimiz üzere “Endüstri 4.0 Akıllı 
Dönüşüm Teknolojiler Konferansı” olarak belirlenmiştir.

Endüstriyel Otomasyonun bir aşaması olarak Endüstri 
4.0 isimlendirmesi bundan onbir yıl önce, dünya imalat 
sanayiinin önde geleni Almanya’dan yayıldığını ve başka 
ülkelerde çeşitli isimlerle dile getirildiğini biliyoruz.

Bildiğimiz üzere otomasyon; bir üretim alanındaki 
cihazların ölçme-kontrol ve konumlandırıcı ile izlenmesi 
ile gözetimi ve denetiminin yapılmasına imkân veren çok 
sayıda makina ağının en verimli şekilde çalışmasını ifade 
eder. Bir tasarım ve üretim işinin insan ile makina arasında 
organize edilmesi olarak da tanımlanabilen ve yaşamın 
her alanına giren otomasyon ve endüstriyel otomasyon, 
bu ilişkiyi fabrikalara, atölyelere, binalara, tesislere, 
yani yaşamın birçok alanına etkide bulunmaktadır. 
Otomasyon, çeşitli elektronik makina ve araçların 
tasarımı, kurulması, bakımı ve onarımı süreçlerini 
mühendislik dolayımıyla kapsamaktadır.

Endüstriyel otomasyonda yeni konsept de Endüstri 
4.0’dır. Veri değişimi, imalat sanayiindeki gelişmeler 
bağlamında dijital dönüşüm, akıllı üretim, nesnelerin 
interneti, internetlerin interneti, öğrenen makinalar, 
robotlaşma vb. ifadeler de bu çerçevede gündeme 
girmiştir.

Teknolojinin bir unsuru olarak bugün bu konu büyük 
uluslararası güçler arasındaki hegemonya mücadelesinin 

bir parçasıdır. Örnek olarak 5G altyapısı için HUAWEI ile 
ilgili süreci hatırlamak yeterlidir.

Son tahlilde ise, bu konu insan emeğinin yerine makinaların 
ikame edileceği bir teknolojinin büyük sermaye grupları 
tarafından sahip olunacağı ve yönetileceği kurgusu, yani 
rutin işler yapan, görevleri “kodlanmaya” en müsait 
işçilerin ayıklanması üzerine inşa edilmiştir. Ve yıllar 
önce dijital dönüşüm kapsamında bir bankanın 18.000 
çalışanı ile yollarını ayıracağı Operasyon 4.0 başlığı ile 
haberleştirilmişti. Yani hayaller Endüstri 4.0 idi, gerçekler 
ise Operasyon 4.0 oldu.

Diğer yandan konu öyle dallanıp budaklanmıştır ki, 
bilim kurgu eserlerinden toplumsal yaşamın çeşitli 
yönlerine dek teknolojinin gelişimiyle faşist/totaliter 
rejim uygulamalarının gelecekte insanlığı esir alacağına 
dek çeşitli senaryolar ortalıkta boy göstermekte ve hatta 
teknolojinin bu yöndeki yanlış kullanımına bile tanık 
olabilmekteyiz.

Bu noktada istihdam, üretim ve verimlilikte bir “devrim” 
olarak sözü edilen Endüstri 4.0’ı dikkatli bir şekilde ele 
almak gerektiğini öncelikle belirtmek istiyorum.

Üretim teknolojileri, otomasyon, elektronik, dijitalleşme, 
bilişim teknolojilerinin olağanüstü hızla gelişmesi elbette 
çok olumludur. Üretimin dijitalleşmesi, verileşmesi, veri 
analiziyle, derin öğrenmeyle kontrol edilmesi çok önemli 
bir olanaktır.

Ancak nitelikli kolektif emek sayesinde sağlanan bu 
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gelişmenin, ki burada çok disiplinli mühendisliğin çok 
özel bir yeri var, emek gücü payını hem istihdam hem 
de ücretler açısından sürekli düşürdüğünü de görmek 
gerekir.

Nihayetinde, bugün üretim ve büyüme ile istihdam ve 
verimlilik arasındaki pozitif ilişkilerin koptuğu açık bir 
gerçekliktir.

Teknolojik gelişmelerin çalışma sürelerine etkisi üzerine 
oluşan beklentilerin koşulları, ulaşılan teknolojik düzey 
itibarıyla oluşmuştur. Ancak, örneğin 1970’ten bu yana 
ofis işlerinde yüzde 84 üretkenlik artışı olmasına karşın 
hâlâ günde 8+ saat çalışılıyor. Tabii bu durumun değişik 
parametrelerle birlikte sanayi için de geçerli olduğunu 
belirtmek gerekir. Bunun nedeni tamamen politik ve 
ekonomiktir.

Azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere, 
dünya genelinde ileri/yüksek teknoloji hamlelerine ihtiyaç 
vardır. Fakat bu ihtiyacı üretim, istihdam, nitelikli emek 
ve toplumsal yarar bütünlüğü içerisinde tanımlamak 
gerekiyor.

Diğer yandan Türkiye’nin içinde bulunduğu 
sanayisizleşme süreci, dışa bağımlılık, rant ekonomisi 
ve bilim düşmanlığı, ülkemizi teknolojiyi üreten değil 
oldukça eşitsiz koşullarda ve bağımlılık zincirleri içinde 
kullanan bir ülke durumuna düşürüyor.

Odamız tarafından, üst birliğimiz TMMOB’ye bağlı 
Odaların üyeleriyle yapılan bir araştırmada, geçmişte 
Türkiye’nin kalkınma ve sanayileşme süreçlerinde önemli 
roller üstlenen mühendislerin, hak ihlalleri, düşük ücret, 
işsizlik, güvencesizlik, yoksulluk, borçluluk vb. sorunların 
tümünü yaşadığı görülmüştür.

Asgari ücretin altında ücretle çalışmak zorunda kalan 
ve düzenli geliri olmayan mühendisler-mimarlar bile 
bulunmaktadır. Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı 
yoksulluk sınırının altında hanehalkı gelirine sahiptir.

Meslek dışı işlere kayış, işsizlik, dijital araçlar üzerinden 
denetim yaygınlaşmaktadır. Birçok alanda güvencesiz 
ve güvenceli işler arasında net çizgiler yoktur. Gelir ve 
yaşam koşulları, mühendislerin orta sınıf karakterinin 
eridiğini göstermektedir. Yoksulluk meslektaşlarımızın 
yaşamını sarmıştır.  

Bu noktada acı bir gerçekliğe işaret etmek istiyorum. 
Yıllar önce bir bakan, Türkiye’nin Müslüman bir ülke 

olduğunu, konumu itibarıyla mucitler çıkaramadığını, 
bunun için gençlerini ara eleman olarak yetiştirmeye 
odaklanması gerektiğini söylemişti.

Bir başka bakan, daha sonra Başbakanlığı döneminde 
Bilişim Zirvesine de katılan, Ulaştırma Bakanlığı 
döneminde şunları söyleyebilmişti: “…. Bu bilişim, fazla 
kafa yorarsan sıyırırsın, nimetlerinden kullanıp yararlanıp 
işini göreceksin. Kafayı taktın mı o zaman işin kötü.”

Geçen günlerde de başka bir bakan övgüyle yurtdışına 
mühendis ihraç ettiğimizi söyledi. Gelen tepkiler üzerine, 
mühendis değil mühendislik ihraç edildiği düzeltmesi 
yapıldı. Mühendis değil, mühendislik!

Bir yandan ihraç övgüsü, bir yandan “varsın gidiyorlarsa 
gitsinler” İlginç ve üzücü değil mi?

Oysa gerçek şu ki yurtdışına gitmek, bildiğimiz 
gibi değişik meslek mensupları açısından mesleki 
tatminsizlik ile yaşam koşullarına ilişkin maddi ve 
düşünsel tatminsizliklerden kaynaklanmaktadır. Olması 
gereken koşulların yokluğundan ötürü sadece doktorlar, 
mühendisler, başka meslek mensupları değil, ne yazık 
ki eğitim veya yaşamak için de yurtdışına gidiş eğilimi 
var. Bu yetişmiş vasıflı insanların “ihracı”/gönderilmesi, 
yani teknoloji üreten ve üretken güçlerin dinamizmini 
sağlayanların beyin göçü demektir. Bu, gerçekte üretken 
potansiyelimizin ve geleceğimizin ihraç edilmesidir.

Durum budur ve mutlaka değiştirilmesi gerekir.

Dolayısıyla yeni teknoloji hamlelerinin ülkemizdeki 
uygulanabilirliği ve sonuçları üzerine tartışılabilmesi 
için her şeyden önce inşaat üzerine kurulu ekonomik 
modelden çıkmak, Yap-İşlet-Devret projelerini 
durdurmak ve yönümüzü kamucu bir üretim 
ekonomisine, bilime, mühendisliğe doğru çevirmek 
gerekir. Yatırımların uzun süredir durduğu, özellikle 
makina ve teçhizat yatırımlarının kan kaybettiği, dış 
borç-yüksek faiz ödemeleri, yüksek enflasyon ve döviz 
kurunun tırmandığı bir ekonomide ne toplum yararına bir 
büyüme ve kalkınmadan, ne de teknolojik hamlelerden 
söz etmek mümkündür.

Ülkemizde her şeyden önce egemen yaklaşımın 
değişmesi gerekmektedir. Demokratikleşme eşliğinde 
yüzünü insana, emeğe, doğaya, yaşama dönen bir anlayışa 
ihtiyacımız var. 

Bu noktada konu, tarihsel olarak, bilimsel teknik 
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gelişmeler ile emek gücünün, insanlığın toplumsal 
refahı doğrultusunda nasıl kullanılacağı sorununda 
düğümlenmekte ve halktan, emekten, sanayileşmeden, 
mühendislikten yana bir yaklaşım gerekmektedir.

Bütün alanlarda, emeğin ve üretimin yeniden örgütlenmesi 
ve planlamada dijital olanakların kullanımının önemi 
büyüktür. Ancak üretim süreçlerinde mutlaka gerekli olan 
planlamayı devre dışı bırakan, istihdamı parçalayan, insan 
emeğini değersizleştiren ve çalışma yaşamının dışına atan 
bir üretim, mekanizasyon, otomasyon ve sanayileşme 
tarzını reddeden bir anlayışa, fikriyata ihtiyacımız var.

Teknolojinin sömürü unsuru olarak kullanılmasına, 
insanın insan üzerinde hâkimiyet sağlamasına ve insanın 
hem insandan hem de ürettiği ürünler ve teknolojiden 
yabancılaşmasına yol açan hakim anlayışa yani piyasa 
ekonomisine karşı başka bir yaklaşım, fikriyat gerekiyor.

Bu noktada teknolojinin bağımsız bir varoluşunun 
olmadığını söylemeliyim. Önemli olan, teknolojinin 
üretim ve tüketim süreçleri ve günlük hayatı nasıl bir 
yere götürdüğü; hangi toplumsal sistem, hangi sosyal 
çerçeve içinde ve nasıl kullanıldığıdır.

Toplumsal refah için mi, toplumları sömürmek ve 
köleleştirmek için mi?

Teknoloji, azınlık bir insan kümesinin insanlığın çoğunluğu 
üzerinde sömürüsü ve tahakkümü için değil, bütün 

insanların kendilerini yeniden üretip, yeteneklerini ve 
toplumsal refahı geliştirmek için kullanılmayı bekliyor.

Teknolojik gelişmelerin bu bağlamda sağladığı olanakların 
üretime, çalışma koşulları ve saatlerine uyarlanması 
durumunda bütün dünya değişecek, insanlık refaha 
ulaşacak, çalışma zevkli bir etkinlik halini alacak, herkes 
çalışma dışı boş/değerli zamanlarında kendini özgürce 
yeniden üretecek ve işte o zaman asıl üretken özgür 
insan tarihi başlayacaktır.

Kısaca başka bir üretim örgütlenmesi gereklidir. Bilim 
üretiminin belirlediği, çevre ve iklim bilimleriyle uyumlu 
bir sanayileşme gereklidir. Başka bir üretim ilişkileri içinde 
yeni bir kamu, yeni bir toplum örgütlenmesi, emeğin ve 
teknoloji üretiminin bileşenlerinin yeniden örgütlenmesi, 
insanlığın geleceğine yön verecektir.

Unutmamalıyız ki emeğin varoluşu insanın varoluşudur. 
Bu varoluş biçimi geliştirilerek korunmalıdır. Başka 
bir dünya ve başka bir Türkiye’ye ulaşmak bu şekilde 
mümkün olacaktır.

Konferansımızın bu parametreleri gözetmesini diliyor, 
değerli konuşmacılara, Gebze Ticaret Odası’na, ev 
sahibi Gebze Teknik Üniversitesi yönetimine ve etkinliği 
düzenleyen Kocaeli Şube Yönetim Kurulu-Gebze 
Temsilciliği ve çalışanlarımıza Oda Yönetim Kurulu 
adına içtenlikle teşekkür ediyor, etkinliğimizin başarılı 
geçmesini diliyorum."

TÜRKİYE'NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 2022 SUNUMU 
Odamız Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Türkiye'nin Enerji Görünümü 2022 Sunumu yayınlandı.

İlk olarak 2010’da TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) tarafından düzenlenen Enerji Yöneticisi 
Eğitimlerinde  eğitim notu olarak  kullanılmak üzere 
hazırlanan Türkiye Enerji Görünümü Sunumu, o günden 
bugüne her yıl birçok kez yenilenmiş, güncellenmiş ve 
kapsamı da zenginleşerek bugünlere gelmiştir.

Sunum güncelleme çalışmaları 2016’dan bugüne Oğuz 
Türkyılmaz, Orhan Aytaç ve Yusuf Bayrak tarafından 
üstlenilmiştir.

Yıllardır, MMO’nun ve TMMOB’nin bir çok etkinliğinin 
yanı sıra, çok sayıda üniversitede de izleyicilerle paylaşılan 

MMO Türkiye Enerji Görünümü Sunumu, konuyla ilgili 
temel bir referans kaynağı olmuştur.

Yine MMO Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve  
2010’dan bu yana her  iki yılda bir yayınlanan  ve alanında 
en güvenilir kaynaklardan  biri olan, MMO Türkiye Enerji 
Görünümü Raporları kapsamında, 2010, 2012, 2014, 
2016, 2018, 2020 Raporlarından sonra 2022 Raporunun  
da Haziran ayı başında elektronik olarak yayınlanması  ve 
kamuoyunun  bilgi ve erişimine sunulması öngörülüyor.

MMO Türkiye Enerji Görünümü Mayıs 2022 Sunumu 
Sunumuna Oda Web Sitesinden ulaşabilirsiniz.
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MERKEZ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU 49. DÖNEM 2. TOPLANTISI 
49. Dönem Merkez Öğrenci Üye Komisyonu 2.Toplantısı “Tanışma, Şube çalışmalarının değerlendirilmesi,” 
gündemi ile 21 Mayıs 2022 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Şubelerimizden 27 öğrenci üyenin yanı sıra 
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda 
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alp Yılmaz, Oda Merkez 
Teknik Görevlileri Hüseyin Cem Şavur ve Meltem 
Özdemir katıldı.

Toplantıya aşağıdaki isimler katılım sağladı:
Elif Öztürk    Merkez
Deniz Alp Yılmaz    Merkez
H. Cem Şavur    Merkez
Meltem Özdemir   Merkez
Mazlum Baran    Adana Şube
Songül Akdemir    Adana Şube
Özenç Özger    Adana Şube
Derya Toprak    Ankara Şube
Taylan Arslan    Ankara Şube
Umut Çalışkan    Antalya Şube
Yekta Ergül    Antalya Şube
Kadir Mert Çakın   Bursa Şube
Teoman Türker    Denizli Şube
Emirhan Ateşdağlı   Denizli Şube
Sacide Çiçek    Diyarbakır Şube
Mert Şah    Diyarbakır Şube
Akın Arslan    Eskişehir Şube
Mert Aydıner    Eskişehir Şube
Umut Mavi    Eskişehir Şube

Ali Burak Maraditli   Eskişehir Şube
Baran Deniz Doğan   Gaziantep Şube
Mim Alperen Yaranbaşı   İstanbul Şube
Oğulcan Ercan    İstanbul Şube
Mehmet Duman    İzmir Şube
Gizem Nur Nakışlı   Kocaeli Şube
Doğukan Güneş    Kocaeli Şube
Halil Uğur Kara    Mersin Şube
Selinay Yıldırım    Mersin Şube
Aziz Tolon    Mersin Şube
Onur Bayrak    Zonguldak Şube
Can Keten    Zonguldak Şube

Oda Onur Kurulu Toplantısı, 
21  Mayıs 2022 tarihinde Oda 
Merkezi'nde gerçekleştirildi

Toplantıda Kurula iletilen 27 dosya 
üzerinde görüşüldü.
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OTOYOL VE OTOBANLARDA HIZ LİMİTİ ARTIŞI, ANCAK 
MEVCUT EKSİKLİK VE YANLIŞLARIN GİDERİLMESİ İLE BERABER 

YAPILMALIDIR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, otoyol ve otobanlarda hız limiti artışı ile ilgili olarak 10 Mayıs 2022 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz günlerde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oto-
yollarda hız sınırında yapılacak bir düzenlemeyi duyurdu.

Bilindiği üzere trafik kazaları önemli can ve mal kayıpla-
rına yol açmaktadır. Motorlu araçlar konusunda uzman 
faaliyetler yürüten, mevzuatlara göre tasarım ve üreti-
minde bulunan makina mühendisleri ve onların meslek 
örgütü Makina Mühendisleri Odası (MMO) olarak, Sayın 
Bakan’ın belirttiği düzenleme için önerilerimizi belirtme-
yi kamusal bir görev biliyoruz.

Öncelikle belirtmemiz gereken husus, bakanın idari yap-
tırım sınırı olarak adlandırdığı, hız limiti üzerine yüzde 10 
tolerans eklenmesi uygulaması, oldukça eskide kalan araç 
hızı tespit sistemlerinin yanılma payı olarak tanımlanmak-
tadır. Günümüz teknolojisinde bu tolerans daha düşük 
tutulmalıdır. Günümüzde, gelişmiş ülkelerde bu tolerans 
yüzde 3–yüzde 5 oranında kullanılmaktadır.

Öte yandan, bakanın açıklamasında belirtildiği gibi, hız sı-
nırında 120 km/saat hızdan 140 km/saat hıza artış yapılır-
sa, yaklaşık yüzde 17 artış yapılmış olacaktır. Ancak olası 
bir kaza durumunda, bir aracın çarpma anındaki kinetik 
enerjisindeki artış ise yüzde 36 oranında olacaktır. Bu, 
asla küçümsenmemesi gereken, çarpışmalardaki hasar ve 
zayiatı artıracak büyük bir artış oranıdır.

Ülkemizde araç güvenliğinin tespiti açısından sıkıntıları-
mız bulunmaktadır. Hemen her açıklamamızda belirt-
tiğimiz üzere, merdiven altı servislerde yapılan onaysız 
tadilat ve tamiratların yarattığı sorunlar, ancak yetkili ser-
vislerde ve/veya AB’de 2018’den itibaren zorunlu olan 
2014/45/EC araç muayenesinde kullanılan OBD diyag-
nostik cihazlarıyla tespit edilebilir. Türkiye’de 2004 yılın-
da (AB’de 1996 yılında) yayımlanan 96/96/EC seviyesin-
deki araç muayene mevzuatımız, acilen AB’deki güncel 
seviyeye (2014/45/EC) yükseltilmelidir.

Ayrıca ağır taşıtlar için Almanya’daki SP gibi, ek bir teknik 
denetim yapılmalıdır. Örneğin Almanya’da ve AB ülke-
lerinin çoğunda otobüsler yılda üç defa, kamyonlar yılda 

bir defa olmak üzere, araç muayene periyodunun dışın-
da ve belgeli uzman makina mühendisleri tarafından ara 
denetime tabi tutulmaktadır. Ülkemizde de benzer bir 
düzenlemeye acil ihtiyaç bulunmaktadır.

Ülkemizde otoyollarda elektronik denetleme sistemine 
geçilmelidir. Araçların hızlarının ve takip mesafelerinin 
anlık olarak denetlenemediği bir ortamda hız limiti be-
lirlemek kazaları önleyemez. Sıkı denetlenmesi gereken 
konulardan birisi de şerit disiplini konusudur. Aksi kul-
lanımların tespit edilerek cezalandırılmasını sağlayacak 
denetim sistemleri ivedi şekilde kurulmalıdır.

Ülkemizde araçlarda kış lastiği zorunluluğuna ilişkin yö-
netmelik sorunludur. Tüm araçların gerekli dönemlerde 
kış lastiği kullanmasının zorunlu hale getirilmesi kazaları 
önlemek açısından büyük önem taşımaktadır.

Halkımızın can ve mal güvenliğinden önemli olmamakla 
birlikte, daha hızlı gidecek bir aracın daha çok yakıt tüke-
teceği, emisyon değerlerinin artacağı, güvenlik aksamları-
nın daha hızlı yıpranacağının göz önüne alınması gerekir.

Belirtmek gerekir ki, otoyollarımızda başlıca sorun sa-
dece yeterince hızlı gidememek değildir. Öncelikli göre-
vimiz, yukarıda saydığımız hususlarda iyileştirmeler ger-
çekleştirerek, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak 
olmalıdır. Yeni bir düzenleme muhakkak bu konuları 
içermelidir. 

Ayrıca belirtmek isteriz, Odamız araçlara yönelik süreç 
ve denetimlerin parçası olmaya hazırdır. Yeni bir mev-
zuat düzenlemesi yapılarak; ticari araçların periyodik 
bakım, enerji tasarrufu, sürücü eğitimi, güvenli bakım ve 
parça kullanımı gibi konularda MMO tarafından eğitilerek 
sertifika almış “Araç Teknik Denetim Mühendisleri”ne 
denetim yetkisi verilmeli ve ticari araçlar iki muayene 
arasında en az üç kez özel olarak kamusal denetimden 
geçirilmelidir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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11.05.2022
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Otoyol 
ve Otobanlarda Hız Limiti Artışı, Ancak Mevcut Eksiklik ve 
Yanlışların Giderilmesi ile Beraber Yapılmalıdır” başlıklı açık-
lama, BirGün Gazetesinde “Hız limiti arttı ama yollarda ek-
sik çok” ve (23.05.2022) Kentiçi Toplu Taşıma Gazetesi’nde 
“Otoyollarda hız sınırını noksanları gidermeden yükseltmek 
ölümleri artırır” başlıklarıyla haber yapıldı.

15/17.05.2022
TMMOB çalışmaları ve Gezi Davasında verilen cezalar günde-
miyle toplanan ve Oda yöneticilerimizin de katıldığı TMMOB 
Danışma Kurulunda, “Geziye, Emeğimize, Mesleğimize Sahip 
Çıkıyoruz” başlığı ile yapılan 16-22 Mayıs haftası tüm illerde 
gerçekleştirilen eylemler ile ilgili basın açıklaması, BirGün 
Gazetesinde “Gezi’ye sahip çıkacağız” ve (17.05.2022) “Gezi 
için sokaktalar” başlıklarıyla haber yapıldı.

20.05.2022
TMMOB tarafından “Geziye, Emeğimize, Mesleğimize Sahip 
Çıkıyoruz” sloganıyla İzmir’de yapılan ve Oda Başkanı Yunus 
Yener’in de katıldığı Adalet Nöbeti, Cumhuriyet Gazetesinde  
“İzmir’de adalet çığlığı” başlığıyla haber yapıldı.

22.05.2022
TMMOB tarafından “Geziye, Emeğimize, Mesleğimize Sahip 
Çıkıyoruz” sloganıyla Mersin’de yapılan ve Oda Başkanı Yu-
nus Yener’in de katıldığı Adalet Nöbeti, BirGün Gazetesinde 
“Geziden vazgeçmeyiz” başlığıyla haber yapıldı.

23.05.2022
TMMOB tarafından “Geziye, Emeğimize, Mesleğimize Sa-
hip Çıkıyoruz” sloganıyla Adana’da yapılan ve Oda Başka-
nı Yunus Yener’in de katıldığı Adalet Nöbeti, Adana Bölge 
Gazetesinde “Geziye, emeğe ve mesleğe sahip çıkmaya 
kararlılar,” Adana Çukurova Press Gazetesinde “Mesleğimize 
sahip çıkıyoruz,” Habere Güven Gazetesinde “TMMOB ADA-
NA: Gezi’ye, emeğimize ve mesleğimize sahip çıkacağız” ve 
Adana Egemen Gazetesi’nde “TMMOB acil taleplerini bir kez 
daha dile getirdi” başlıklarıyla haber yapıldı.

23.05.2022
TMMOB tarafından “Geziye, Emeğimize, Mesleğimize Sahip 
Çıkıyoruz” sloganıyla İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda 

yapılan ve Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Selçuk Soylu, Oda Yönetim Kurulu Sekreteri 
Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Saymanı Bedri Tekin, Oda 
Yönetim Kurulu üyeleri Arife Kurtoğlu, Özgür Demirtaş ve 
Erhan İğneli ile Oda Onur Kurulu üyesi Nergiz Bilgin’in de 
katıldığı Adalet Nöbeti, BirGün Gazetesinde “Zorbalığa geçit 
yok,” Evrensel Gazetesinde “TMMOB: Geziyi ve bedel öde-
diğimiz değerleri savunmaya devam edeceğiz,” Cumhuriyet 
Gazetesinde “İktidar başarısızlığını örtmeye çalışıyor,” Sözcü 
Gazetesinde “Gezi davası tutukluları için İstanbul’da eylem” 
ve Gazete Pencere’de “Gezi davası tutuklularına Kadıköy’de 
destek eylemi” başlıklarıyla haber yapıldı.

26/27.05.2022
TMMOB tarafından “Geziye, Emeğimize, Mesleğimize Sahip 
Çıkıyoruz” sloganıyla yapılan ve Oda yöneticilerinin de ka-
tıldığı Adalet Nöbeti’nin birinci ayını doldurması sebebiyle 
yapılan basın açıklaması, BirGün Gazetesinde “Korku duvar-
larına teslim olmayalım,” Evrensel Gazetesinde “Arkadaşları-
mızın yanındayız” ve (27.05.2022) Agos Gazetesinde “Adalet 
nöbeti bir ayı doldurdu” başlıklarıyla haber yapıldı.

27.05.2022
Odamız tarafından yayınlanan Türkiye Enerjide Nereye Gi-
diyor? Oda Raporu, BirGün Gazetesi Yazarı Özgür Gürbüz’ün 
köşe yazısında “Enerji krizinin dünü ve bugünü” başlığıyla 
haber yapıldı.

27/31.05.2022
Oda yöneticilerimizin de katıldığı TMMOB 47. Olağan Genel 
Kurulu, BirGün “Gezi davasındaki cezalar mücadelemizin 
nişanıdır,” Yeni Yaşam Gazetesinde “TMMOB Kongresi’nde 
mücadele vurgusu” (29.05.2022) BirGün Gazetesinde 
“Umutsuzluğa karşı umudu örgütledik” (30.05.2022) BirGün 
Gazetesinde “TMMOB Genel Kurulu seçimle son buldu,” 
(31.05.2022) Sınırkent Gazetesinde “Kararlıyız” ve BirGün 
Gazetesinde “TMMOB’nin yeni kurulları belli oldu” başlıkla-
rıyla haber yapıldı.

31.05.2022
Odamız tarafından yayınlanan “MMO Türkiye Enerji Görünü-
mü Mayıs 2022 Sunumu”  BirGün Gazetesinde “Çevre fela-
ketlerini durdurmak elinizde” başlığıyla haber yapıldı.
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Mayıs 2022'de Eğitimlere Katılım

Mayıs ayı boyunca düzenlenen eğitimlere 691 kişi katıldı.

EĞİTİM ADI
EĞİTİM 
TARİHİ

KATILIMCI 
SAYISI ŞUBE

HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 30.05.2022 12 İZMİR
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 30.05.2022 10 İSTANBUL

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 28.05.2022 27 İSTANBUL
YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 27.05.2022 9 DENİZLİ
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 27.05.2022 11 ANKARA

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 26.05.2022 12 ADANA

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ 26.05.2022 14 İSTANBUL

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 26.05.2022 19 ESKİŞEHİR

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 26.05.2022 27 İZMİR

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 26.05.2022 18 İSTANBUL
ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ 24.05.2022 16 İZMİR

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 24.05.2022 19 ADANA
KLİMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 23.05.2022 7 ANKARA

MEKANİK TESİSAT 23.05.2022 9 İSTANBUL

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 23.05.2022 9 İZMİR

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 21.05.2022 28 ADANA

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 21.05.2022 10 İSTANBUL

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 20.05.2022 10 İSTANBUL

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI KURSU 19.05.2022 22 İSTANBUL
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 18.05.2022 7 TRABZON

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 17.05.2022 21 İZMİR

ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 16.05.2022 9 İZMİR

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 16.05.2022 19 BURSA

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 16.05.2022 9 ANKARA

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 16.05.2022 10 MERSİN

TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 16.05.2022 8 TRABZON
ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİSLİK YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 14.05.2022 6 İZMİR

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 14.05.2022 16 ADANA
ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİSLİK YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 14.05.2022 12 ANKARA
ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİSLİK YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 14.05.2022 9 DENİZLİ

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 13.05.2022 18 ANKARA

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 13.05.2022 11 İSTANBUL

MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ 13.05.2022 7 İSTANBUL

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 13.05.2022 10 DENİZLİ

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 13.05.2022 7 DİYARBAKIR
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 12.05.2022 9 İZMİR

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 12.05.2022 25 TRABZON

HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 11.05.2022 10 DİYARBAKIR

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 11.05.2022 28 ANKARA

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 11.05.2022 20 GAZİANTEP

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 11.05.2022 11 İZMİR

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 11.05.2022 21 ADANA
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 11.05.2022 6 DENİZLİ

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 10.05.2022 13 İZMİR

MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ 10.05.2022 7 MERSİN
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 10.05.2022 10 İZMİR

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 9.05.2022 30 İZMİR
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 9.05.2022 6 DENİZLİ
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 7.05.2022 5 İSTANBUL
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 7.05.2022 7 İSTANBUL
MEKANİK TESİSAT 5.05.2022 9 İSTANBUL
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 5.05.2022 6 İSTANBUL
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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Haziran 2022 Eğitimleri Programı
Haziran ayında düzenlenecek olan eğitim programı aşağıda yer almaktadır. 

Programın güncel hali www.mmo.org.tr/egitimler adresinden takip edilebilir.

EĞİTİM ADI TARİH ŞUBE

HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 28.06.2022 ESKİŞEHİR
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 28.06.2022 ANKARA
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 25.06.2022 ADANA
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 25.06.2022 ANKARA
ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 24.06.2022 ANKARA
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 21.06.2022 ESKİŞEHİR
SANAYİ TİPİ MUTFAK TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 20.06.2022 ANKARA
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 20.06.2022 ANKARA
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME YENİLEME EĞİTİMİ 20.06.2022 SAMSUN
ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİSLİK YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 17.06.2022 DENİZLİ
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 16.06.2022 İZMİR
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 16.06.2022 TRABZON
YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 15.06.2022 ANKARA
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 15.06.2022 ADANA
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 15.06.2022 DENİZLİ
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 14.06.2022 ANKARA
HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 13.06.2022 ANKARA
HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 13.06.2022 MERSİN
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 13.06.2022 İZMİR
TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 13.06.2022 DENİZLİ
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME YENİLEME EĞİTİMİ 13.06.2022 ESKİŞEHİR
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 11.06.2022 ANKARA
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 11.06.2022 ADANA

HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 10.06.2022 EDİRNE
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 10.06.2022 İSTANBUL
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 9.06.2022 KOCAELİ
HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 6.06.2022 MERSİN
SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 6.06.2022 ANKARA
MEKANİK TESİSAT 6.06.2022 DENİZLİ
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI KURSU 6.06.2022 ANKARA
MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİ 6.06.2022 İZMİR
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 4.06.2022 İSTANBUL
ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİSLİK YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 4.06.2022 İSTANBUL
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 3.06.2022 BURSA
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME YENİLEME EĞİTİMİ 3.06.2022 ESKİŞEHİR
SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 2.06.2022 ANTALYA
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 2.06.2022 İZMİR
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 1.06.2022 İSTANBUL
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 1.06.2022 ANKARA
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GEZİ’YE, EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!
TMMOB, "Gezi'ye, Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!" sloganıyla 16-22 Mayıs haftası tüm illerde 
eylemler yaptı.

İSTANBUL:

TMMOB’nin 16 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye çapında 
başlattığı “Gezi’ye, Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çı-
kıyoruz!” etkinlikleri çerçevesinde İstanbul’da 22 Mayıs 
2022 tarihinde Kadıköy İskele Meydanında saat 16.00’da 
TMMOB Yönetim Kurulu Bakanı Emin Koramaz’ın da 
katılımıyla kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasına TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı 
Selçuk Uluata, YK Sayman Üyesi Ülkü Karaalioğlu, Yü-
rütme Kurulu Üyeleri Orhan Sarıaltun, Özden Güngör, 
Hüsnü Meydan, Yönetim Kurulu Üyeleri Feramuz Aşkın, 
Murat Fırat, Odalardan Oda Başkanı Yunus Yener, Oda 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selçuk Soylu, Oda Yöne-
tim Kurulu Sekreteri Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu 
Saymanı Bedri Tekin, Oda Yönetim Kurulu üyeleri Arife 
Kurtoğlu, Özgür Demirtaş ve Erhan İğneli ile Oda Onur 
Kurulu üyesi Nergiz Bilgin, İMO Başkanı Taner Yüzgeç, 
Nusret Suna, Özer Akkuş,  ŞPO Gencay Serter, Ayhan 
Erdoğan ile TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe 
Akçelik’in yanı sıra çok sayıda mühendis, mimar, şehir 
plancısı katıldı.

Açıklamada önce tutuklu TMMOB Yönetim Kurulu Üye-
miz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul 
Şubesi’nin eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar 
Odamızın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın cezaevinden 
gönderdikleri mesajlar; aileleri Meriç Kahraman, Cansu 
Yapıcı, Mustafa-Şükran- Önder Atalay tarafından okun-

du. Ayrıca Gezi Direnişinde kaybettiğimiz Berkin Elvan’ın 
annesi Gülsüm Elvan ile Önder Çetin Bilginer birer ko-
nuşma yaptı.

KIRKLARELİ:

TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 21 Mayıs 2022 
tarihinde TMMOB’nin başlattığı “Gezi’ye, Emeğimize ve 
Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!” etkinlikleri çerçevesinde 
bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol 
Özkan açıklamayı okudu. 

MERSİN:

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu TMMOB yü-
rütücülüğünde “Geziye, Emeğimize, Mesleğimize Sahip 
Çıkıyoruz” başlığıyla yapılan kampanya kapsamında 21 
Mayıs 2022 tarihinde toplantı ve bir basın açıklaması ger-
çekleştirildi.

Saat 10.00’da bir araya gelen TMMOB 2. Başkanı Selçuk 
Uluata, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Özden Güngör. 
Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Mersin 
İKK Üyeleri ile kahvaltılı bir toplantı organizasyonu yap-
tılar. Saat 12.00’de gerçekleştirilen basın toplantısında 
TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata bir konuşma yaptık-
tan sonra TMMOB Mersin İKK Sekreteri Seyfettin Atar 
okudu. 

BURSA:

TMMOB tarafından başlatılan “ Geziye, Emeğimize ve 
Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” kampanyası kapsamında 
TMMOB Bursa İl Koordinasyo Kurulu, TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ’ın katılımı ile 20 
Mayıs 2022 tarihinde saat 18.00’de Fomara Meydanında 
bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB yürütücülüğünde “Geziye, Emeğimize, Mes-
leğimize Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla yapılan kampanya 
kapsamında TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından 20 Mayıs 2022 tarihinde toplantı ve bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi.
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ADANA:

Basın toplantısına; TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata, 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Özden Güngör. Maki-
na Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Gezi tutuklusu Mücella Yapıcı’nın 
ablası Müberra Sağlamkaya Zöhre ile TMMOB’ye bağlı 
Odaların Adana Şube üyelerinin ve Adana Emek ve Mes-
lek Örgütlerinin Temsilcileri katıldı.

Ayrıca TMMOB Heyeti, Mimarlar Odası Adana 
Şubesi’nin Adalet Nöbeti’nin 25. Gününde ziyaret ede-
rek Gezi Davası tutuklusu Mücella Yapıcı’nın kız kardeşi 
Müberra Sağlamkaya Zöhre ile bir araya gelerek destek 
verdi.  Adalet Nöbeti ziyaretinde Mimarlar Odası Adana 
Şube Başkanı Sedat Gül ve TMMOB Adana İKK üyeleri 
de hazır bulundu.

Açıklamadaysa TMMOB Adana İKK Sekreteri Ahmet 
Uncu’nun bilgilendirme konuşması sonrası TMMOB 2. 
Başkanı Selçuk Uluata basın açıklamasını okudu. Açıkla-
madan sonra Müberra Sağlamkaya Zöhre konuşma yaptı. 

GAZİANTEP:

TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu TMMOB 
yürütücülüğünde “Geziye, Emeğimize, Mesleğimize Sa-
hip Çıkıyoruz” başlığıyla yapılan kampanya kapsamında 
20 Mayıs 2022 tarihinde MMO Gaziantep Şubesinde bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi.

EDİRNE:

TMMOB yürütücülüğünde “Geziye, Emeğimize, Mes-
leğimize Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla yapılan kampanya 
kapsamında TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu ta-
rafından 20 Mayıs 2022 tarihinde Saraçlar Caddesi PTT 
Önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasını TMMOB Edirne İl Koordinasyon Ku-
rulu Sekreteri Egemen Kurtdere okudu. 

BALIKESİR:

TMMOB tarafından başlatılan kampanya kapsamında, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri Orhan SARIALTUN,  
Hüsnü MEYDAN  ve TMMOB  Denetleme Kurulu Üyesi 
Zeki BARUTÇU’nun katılımları ile 19 Mayıs 2022 tari-
hinde saat 16.00’da Mimarlar Odası Balıkesir Şubesinde 
toplantı ve basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına Balıkesir Akademik Odalarının Baş-
kanları, Sendika, Dernek, Vakıf ve Parti  Yöneticileri katı-
lım sağladılar. Ayrıca TMMOB Balıkesir İKK’dan Mimar-
lar,  Makina,  Elektrik, İnşaat ,  Jeoloji,  Maden,  Ziraat,  
Meteroloji Mühendisleri Odalarının Şube ve Temsilcilik 
Yöneticileri de katıldılar. 

İZMİR:

TMMOB tarafından sürdürülen “Geziye, Emeğimize, 
Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” başlıklı kampanya kap-
samında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata, Yürütme Kurulu 
Üyeleri Güngör Özden, Hüsnü Meydan, Orhan Sarıal-
tun, MMO Başkanı Yunur Yener, EMO Başkanı Mahir 
Ulutaş İMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özer Ak-
kuş, PeyzajMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özay 
Yerlikaya’nın da katılımıyla TMMOB İzmir İl Koordinas-
yon Kurulu tarafından 18 Mayıs 2022 tarihinde İzmir Tür-
kan Saylan Kültür Merkezi Önünde bir basın açıklaması 
yapıldı.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi önünden Türkan Saylan 
Kültür Merkezi önüne kadar geçekleştirilen yürüyüşün 
ardından yapılan açıklamaya tutuklu bulunan Tayfun 
Kahraman’ın ailesi, CHP Dış Siyaset Danışma Kurulu 
üyesi Murat Karayalçın, TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir ve İzmir’de bulunan 
emek ve melsek örgütleri de destek verdi. Basın açık-
lamasının ardından TMMOB heyeti ve beraberindekiler 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde devam eden “Adalet 
Nöbeti”ni de ziyaret ederek nöbet defterine dayanışma 
dileklerini yazdılar.
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MARDİN:

TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu TMMOB yü-
rütücülüğünde “Geziye, Emeğimize, Mesleğimize Sahip 
Çıkıyoruz” başlığıyla yapılan kampanya kapsamında 18 
Mayıs 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıkla-
madan önce TMMOB Mardin İKK Sekreteri Aydın Aslan 
bir konuşma yaptı. Basın açıklamasınıysa HKMO Mardin 
Temsilcisi Derya Akyol okudu. 

TEKİRDAĞ:

TMMOB yürütücülüğünde “Geziye, Emeğimize, Mesle-
ğimize Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla yapılan kampanya kap-
samında TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu tara-
fından 18 Mayıs 2022 tarihinde TMMOB Yüksek Onur 
Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten’in de katılımıyla bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamaya Emek ve Meslek Örgütü Temsilcileri de açık-
lamaya destek verirken TMMOB Tekirdağ İKK Sekreteri 
Cemal Polat açıklamayı okudu. 

HATAY:

TMMOB yürütücülüğünde “Geziye, Emeğimize, Mes-
leğimize Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla yapılan kampanya 
kapsamında TMMOB Hatay İl Koordinasyon Kurulu ta-
rafından 18 Mayıs 2022 tarihinde bir basın açıklaması ger-
çekleştirildi. Açıklamayı TMMOB Hatay İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Ufuk Akdeniz okudu.

ANTALYA:

Ülke çapında TMMOB’nin başlattığı “Gezi’ye, Emeğimize 
ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!” eylemliliğinde TMMOB 
Antalya İl Koordinasyon Kurulu 18 Mayıs 2022 tarihinde 
Mimarlar Odası Antalya Şubesinde saat 10.00’da bir ba-
sın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını TMMOB Antalya 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Derya Ünver okudu. 

KOCAELİ:

TMMOB’nin “Geziye, Emeğimize, Mesleğimize Sahip 
Çıkıyoruz” başlıklı kampanyası kapsamında TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yürütme Kurulu 
Üyeleri Hüsnü Meydan ve Orhan Sarıaltun’un da katılı-
mıyla TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 17 Mayıs 
2022 tarihinde saat 18.30’da İzmit Uğur Mumcu Parkin-
da bir basın açıklaması yaptı. 

Ayrıca Kocaeli’nde basin aciklamasi sonrası Mimarlar 
Odası Tarihi Taş Binada TMMOB Yönetim Kurulu Üye-
leriyle birlikte Genişletilmiş IKK Tolantisi altmışa yakın 
mühendis, mimar, şehir plancısının katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklama öncesi TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri Murat 
Kürekçi bir konuşma yaptı. Sonrasında TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emin Koramaz “Geziye, Emeğimize, 
Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” başlıklı açıklamasını yaptı.

SAMSUN:

TMMOB yürütücülüğünde “Geziye, Emeğimize, Mes-
leğimize Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla yapılan kampanya 
kapsamında TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından 17 Mayıs 2022 tarihinde Elektrik Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesinde bir basın açıklaması gerçekleş-
tirildi.

Açıklama Çevre Mühendisleri Odası MYK Üyesi Özcan 
ÇOLUK, Elektrik Mühendisleri Odası MYK Üyesi Meh-
met ÖZDAĞ, Kimya Mühendisleri Odası MYK Üyesi 
Osman Nuri PİRGİL, Bilgisayar Mühendisleri Odası MYK 
Üyesi Akın ÖMÜR, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Selim CAMADAN, Maden Mühendisleri 
Odası İl Temsilcisi Şükrü KUMBASAR ve İç Mimarlar 
Odası Samsun İKK Üyesi İrem PİRGİL ve Bilgisayar Mü-
hendisleri Odası Üyesi Recep Ali GEZE’nin katılımı ile 
gerçekleştirildi. Basın açıklaması Samsun İKK Sekreteri 
Veli KEBAPCI tarafından okundu.

BOLU:

TMMOB’nin “Geziye, Emeğimize, Mesleğimize Sahip 
Çıkıyoruz” başlıklı kampanyası kapsamında TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın da katılımıyla 
TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu 17 Mayıs 2022 ta-
rihinde bir basın açıklaması yaptı. 

TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri Orhan Sarıaltun ve 
Hüsnü Meydan’ın da katıldığı açıklama öncesi Bolu İKK 
Sekreteri Erol Perçin bir konuşma yaptı. Sonrasında 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz “Ge-
ziye, Emeğimize, Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” başlıklı 
açıklamasını yaptı. 

MUĞLA:

TMMOB yürütücülüğünde “Geziye, Emeğimize, Mes-
leğimize Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla yapılan kampanya 
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kapsamında TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu ta-
rafından 17 Mayıs 2022 tarihinde Sınırsızlık Meydanında 
kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

21. gününe giren Adalet Nöbetlerinin Muğla ayağında 
yine TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata, TMMOB Yürüt-
me Kurulu Üyesi Özden Güngör, MMO Genel Merkez 
Başkanı Yunus Yener ve Muğla İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Görkem Acar ile beraber Odaların Muğla Şube 
Yöneticilerinden oluşan Heyet; Mimarlar Odası Muğla 
Şubesinde ki nöbeti ziyaret ederek Gezi’yi bir kez daha 
selamladılar.

TMMOB Heyeti ayrıca Muğla Yatağan Deştin Köylüleri-
nin entegre çimento fabrikası yapımına karşı sürdürdük-
leri direnişe de destek verdi. Nöbet çadırına giden Heyet 
adına konuşma yapan Selçuk Uluata; “Kamusal varlıları-
mız ve ormanlarımız için direnen halkımızın yanında ol-
maya devam edeceğiz. Deştin köylüleri yalnız değildir!” 
dedi.

Basın açıklamasındaysa önce TMMOB Muğla İl Koordi-
nasyon Kurulu Sekreteri Görkem Acar bir konuşma yap-
tı. Sonrasında açıklamayı 2. Başkan Selçuk Uluata okudu.

DİYARBAKIR:

“Gezi’ye, Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!” 
sloganıyla TMMOB’nin yürüttüğü eylemlilik sürecinde 
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 17 Mayıs 
2022 tarihinde Ofis Kalender Plaza önünde saat 12.30’da 
bir basın açıklaması yaptı.

ZONGULDAK:

TMMOB tarafından yürütülen “Geziye, Emeğimize, 
Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” başlıklı kampanya kapsa-
mında TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu 16 
Mayıs 2022 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz’ın da katılımıyla bir basın açıklaması yaptı. 

Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Çağlar 
Öztürk açıklama öncesi bir konuşma yaptı. Sonrasında 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz “Ge-
ziye, Emeğimize, Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” başlıklı 
açıklamasını yaptı. 

DENİZLİ:

TMMOB yürütücülüğünde “Geziye, Emeğimize, Mesle-
ğimize Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla yapılan kampanya kap-

samında TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu tarafın-
dan 16 Mayıs 2022 tarihinde kitlesel bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi.

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Mehmet Akköse’nin bilgilendirme konuşması sonra-
sı TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata basın açıklamasını 
okudu. 

İSKENDERUN:

TMMOB İskenderun İlçe Koordinasyon Kurulu. TMMOB 
tarafından yürütülen “Geziye, Emeğimize, Mesleğimize 
Sahip Çıkıyoruz” başlıklı kampanya kapsamında 16 Ma-
yıs 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı 
TMMOB İskenderun İKK Sekreteri Murat Durukan oku-
du.

KARADENİZ EREĞLİ:

TMMOB tarafından yürütülen “Geziye, Emeğimize, Mes-
leğimize Sahip Çıkıyoruz” başlıklı kampanya kapsamında 
TMMOB Karadeniz Ereğli İl Koordinasyon Kurulu tara-
fından 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.00’te TMMOB 
Binasında bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Toplantıya Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühen-
disleri Odası, Maden Mühendislikleri Odası, Makina Mü-
hendisler Odası, Mimarlar Odası, Ziraat Mühendislikleri 
Odası başkan ve yöneticileri katıldı. Açıklamayı TMMOB 
Karadeniz Ereğli İKK Sekreteri İsmail Donat okudu.

ŞANLIURFA:

Birliğimiz tarafından yürütülen “Geziye, Emeğimize, 
Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” başlıklı kampanya kapsa-
mında TMMOB Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu tarafın-
dan 16 Mayıs 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Makina Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği’nde 
gerçekleştirilen açıklamada basın açıklamasını TMMOB 
Urfa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Kaya 
okudu.

BATMAN:

Birliğimiz tarafından yürütülen “Geziye, Emeğimize, Mes-
leğimize Sahip Çıkıyoruz” başlıklı kampanya kapsamında 
TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu tarafından 16 
Mayıs 2022 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Makina Mühendisleri Odası Batman Şubesi’nde gerçek-
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leştirilen açıklamada TMMOB Batman İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Ahmet Bülent Tekik tarafından yapılan 
eylem süreci bilgilendirmesi sonrası Makina Mühendisleri 
Odası Batman Temsilcisi Ruken Kanat açıklamayı okudu.

Yapılan açıklamalarda okunan basın metni şöyle:

GEZİYE, EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE SAHİP 
ÇIKIYORUZ!

“Ülkemiz ekonomiden siyasete kadar her alanda büyük 
bir kriz içerisinde.

Krizin sorumlusu olan iktidar, halkın acil sorunlarına çö-
züm üretmek yerine toplumsal muhalefeti susturarak ba-
şarısızlığının üstünü örtmeye çalışıyor.

Son günlerde birbiri ardına yaşanan hezeyanların altında, 
iktidarın bu çözümsüzlüğünün telaşı yatıyor.

Ülke tarihimizin en kitlesel ve uzun süreli halk hareket-
lerinden biri olan Gezi Direnişi ve Canan Kaftancıoğlu 
davalarında birbiri ardına verilen mahkumiyet kararları 
iktidarın çaresizliğinin dışavurumudur.

Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella 
Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin eski 
başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın Hukuk 
Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu arkadaşlarımıza ve-
rilen cezalar, hukukun gereği olarak değil, iktidarın top-
lumsal muhalefeti cezalandırma ve sindirme siyasetinin 
sonucu olarak verilmiştir.

İktidar güdümündeki mahkemenin verdiği bu cezaların 
hiçbir hukuki dayanağı ve toplumsal meşruiyeti bulunma-
maktadır.

Gezi Direnişi ve bu direnişin parçası olmuş herkes, tarih 
karşısında ve toplum vicdanında tertemiz ve lekesizdir.

Siyasi iktidarın arkadaşlarımız nezdinde cezalandırmak 
istediği Gezi Direnişi olduğu kadar, parkına, şehrine, 
doğasına, tarihine sahip çıkan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarıdır.

Siyasi iktidarın cezalandırmak istediği, mesleki bilgisini 
halktan yanan kullanan kamucu mühendis, mimar, şehir 
plancılarının mücadelesidir; TMMOB ve bağlı odalarının 
onurlu mücadele geleneğidir.

Buradan iktidara sesleniyoruz: hukuku ve yargı organları-
nı siyasal çıkarlarınız doğrultusunda kullanmaya çalışma-

yın. Buradan aynı zamanda yargı organlarına ve yargıçlara 
sesleniyoruz: kararlarınızı iktidarın ihtiyaçlarına göre de-
ğil, hukukun evrensel ilkelerine göre verin.

Hiç kimsenin bu ülkeye, bu halka bu denli kötülük yap-
maya, bu denli acı çektirmeye hakkı yok.

Ama bilin ki, iktidar zorbalığına bugüne kadar hiç boyun 
eğmedik, bundan sonra da asla boyun eğmeyeceğiz.

Gezi Direnişini, Gezi Davası’nda ceza alan arkadaşları-
mızı, uğruna bedeller ödediğimiz değerlerimizi, kamusal 
faydayı ve meslektaşlarımızın haklarını savunmaya devam 
edeceğiz.

Siyasi iktidarın üzerini örtmek istediği başarısızlık tablo-
sunun altında Büyük bir toplumsal dram yaşanıyor. Hayat 
pahalılığı, işsizlik ve yoksulluk toplumun tüm kesimlerini 
tükenme noktasına getirdi.

Alın terinin karşılığını alamadan çalışan milyonlarca 
emekçi ev kirası, ulaşım masrafları ve faturalar nedeniyle 
ay sonunu getiremez oldu.

Milyonlarca kişi geçimini sağlayabilmek için borç batağına 
sürüklendi. Yoksulluk ve geçim sıkıntısı halkın yaşam tarzı 
haline geldi.

Yaşanan bu kriz mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
hayatlarını da çok olumsuz etkiliyor. Başta yeni mezun 
ve işsiz arkadaşlarımız olmak üzere, kamuda ve özel sek-
törde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
hizmetlerini yapan meslektaşlarımız giderek daha büyük 
bir hayat zorluğu ile baş etmeye çalışıyor.

Kamuda çeşitli statülerde çalışan meslektaşlarımızın eko-
nomik ve sosyal koşulları, üstlendikleri sorumluluklara 
ve almış oldukları eğitime uymayan bir düzeye gerilemiş 
durumda.

Sistematik biçimde daraltılan iş alanlarımız nedeniyle yıl-
lardır kamuda mühendis, mimar ve şehir plancısı ataması 
yapılmıyor. Kamu hizmetlerinin niteliği düşerken, mes-
lektaşlarımız da özel sektöre itiliyor.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşulla-
rı kriz derinleştikçe daha da zorlaşıyor. Meslektaşlarımız 
kriz koşullarında ilk gözden çıkarılacaklar listesinde bu-
lunuyor. İşsizlik tehlikesi, düşük ücretler ve güvencesiz 
çalışma ücretli çalışan meslektaşlarımızın ortak kaderi 
haline geldi.
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Ücretlerimiz enflasyon karşısında giderek eriyor ve ya-
şam standardımız dibe doğru çekiliyor. Nitelikli bir eği-
tim alan, köklü üniversitelerden iyi derecelerle mezun ol-
muş birçok genç meslektaşımız, mesleki, maddi ve sosyal 
tatminsizlik nedeniyle geleceğini yurt dışında arıyor.

Yaşadığımız sorunlar, ülkemizde emeğiyle geçinen tüm 
kesimlerin yaşadığı sorunların bir parçasıdır. Bu sorunla-
rın sebebi mevcut siyasi iktidar ve onun 20 yıldır uygula-
dığı ekonomik-sosyal politikalardır.

Bu anlayışın meslektaşlarımızın ve ülkemizin yaşadığı so-
runlara çözüm bulma şansı kalmamıştır.

Ülkemizin bugün içinde bulunduğu krizden kurtuluşun 
yolu, bu krizi yaratan nedenlerin tümüyle ters yüz edil-
mesinden geçmektedir.

Tek adam rejimine karşı halk egemenliği anlayışının, ne-
oliberal politikalara karşı kamucu politikaların, toplumsal 
kutuplaşmaya karşı bir arada yaşamın, baskı ve zorbalığa 
karşı demokratik hak ve özgürlüklerin savulması ve geliş-
tirilmesi hepimizin ortak ihtiyacıdır.

Ülkemizin geleceğini kurtarabilmek, daha iyi koşullarda 
yaşayabilmek ve çocuklarımızın geleceğini güvenceye 
alabilmek için mücadelemizi ortaklaştırmak ve büyütmek 
zorundayız.

Bizler, bu ülkenin imarından sanayiine, tarımından 
enerjisine kadar tüm süreçlerinde yer alan, haya-
tı yaşanabilir kılan mühendisleri, mimarları, şehir 
plancıları olarak, acil taleplerimizi bir kez daha dile 
getiriyoruz:

1. Nitelikli işgücümüzün heba olmasına neden olan iş-
sizlik sorunu derhal çözülmelidir.

2. Tüm meslektaşlarımıza güvenceli istihdam sağlan-
malıdır.

3. SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının “Asgari Ücret Denetim 
Protokolü” ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır.

4. Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancılarının is-
tihdamı artırılmalıdır.

5. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıla-
rının ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmelidir, ek 
göstergeler 4800-6400 aralığına yükseltilmelidir.

6. KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevin-
den ihraç edilen meslektaşlarımız tüm haklarıyla bir-
likte derhal görevlerine iade edilmelidir

7. Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, yeniden 
kamulaştırma yapılmalıdır. Ülkenin yaşanabilir hale 
gelmesi için tüm alanlarda kamucu politikalar be-
nimsenmelidir.

8. Ülkemizin doğal kaynaklarını, ormanlarını, tarım 
alanlarını ve tarihi mirasını yağmalamayı amaçlayan 
tüm düzenlemeler geri çekilmelidir.

9. Kamusal ve mesleki denetimler toplum güvenliğinin 
sağlanması açısından zorunludur, serbestleştirme 
uygulamalarına son verilmelidir.

10. Gezi Tutsakları bir an önce serbest bırakılmalıdır. 
Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve onurlu 
tarihinin bir parçasıysa, Gezi Direnişi Davasında yar-
gılanan tüm arkadaşlarımız da bizim yüz akımız ve 
onurlu tarihimizin bir parçasıdır.

Bu taleplerimizi hayata geçirmek için mücadeleyi büyüte-
ceğiz. Sesimizi ülkenin her yanında yayacağız.

Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiye, özgür-
lüklere, bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlı-
lığımızdan taviz vermeyeceğiz.

Ülkemizi kasıp kavuran kriz koşullarında meslektaşları-
mızın ekonomik, demokratik ve mesleki faydalarının ge-
liştirilmesi için mücadele etmekten de vazgeçmeyeceğiz!

Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, Gezi’ye, 
emeğimize ve mesleğimize sahip çıkacağız!

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!”
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TMMOB 47. OLAĞAN GENEL KURULU
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 47. Olağan Genel Kurulu, 26-28 Mayıs 2022 tarihinde Kocatepe 
Kültür Merkez’inde, seçimler ise 29 Mayıs 2022 Pazar günü TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesislerinde 
gerçekleştirildi.  TMMOB 47. Olağan Genel Kurulu’nun “Sonuç Bildirgesi” yayınlandı.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül’ün açtığı 47. 
Olağan Genel Kurulumuzun Divan Kurulu, Ali Ekber 
Çakar’ın başkanlığında, Mehtap Ercan Bilgen, Adil Güneş 
Akbaş, İmren Taşkıran, Buket Çelik, Mukaddes Şamioğlu 
ve Mehmet Veysi Çevrim’den oluştu.

Gezi Direnişi hakkında gerçekleştirilen sinevizyon göste-
riminin ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, Genel Kurulun Açılış Konuşması’nı yaptı. 

Koramaz konuşmasına cezaevinde bulunan Mücella Ya-
pıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve tüm Gezi Davası 
tutuklularını selamlayarak başladı. Siyasi iktidar güdü-
mündeki yargı kararlarının Gezi Direnişine leke düşüre-
meyeceğini dile getiren Koramaz, Gezi Davasında tutuk-
lanan arkadaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceklerini 
bir kez daha vurguladı. Emin Koramaz konuşmasında 
ayrıca bir önceki genel kurulumuzdan bu yana geçen 10 
aylık sürede ülkede derinleşen kriz ve yaşanan sorunlar 
hakkında değerlendirmelerde bulunurken, bu süreçte 
TMMOB’nin çalışmaları hakkında da bilgi vererek konuş-
masını tamamladı.

Emin Koramaz’ın ardından salonda bulunan siyasi parti 
ve emek örgütleri temsilcilerine söz verildi. HDP Eş Ge-
nel Başkanı Mithat Sancar iktidarın Gezi Davası, Kobane 
Davası, HDP Kapatma Davası gibi siyasi davalar eliyle 
toplumsal muhalefeti kontrol altına almaya çalıştığını dile 
getirerek, ortak mücadelenin önemine dikkat çekti. CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gezi’de suç ve te-
rör arıyorlarsa Gezi Direnişi sırasında öldürülen gençlerin 
katillerinin yargılanması gerektiğini söyleyerek, iktidarın 
farklı düşünen kesimleri susturmaya yönelik girişimleri-
ni eleştirdi. Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İş-
leyen, konuşmasında, yıllardır halka yapmadığı kötülük 
kalmayan AKP iktidarı sonrasında kurulacak Türkiye’de 
Gezi’de yarattığımız değerlerin temel belirleyici olacağı-
nı, tek adam rejimine karşı hep birlikte mücadele ederek 
son verileceğini ifade etti. Emek Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Selma Gürkan, son zamanlarda verilen yargı 

kararları ve sosyal hayatı yasaklamaya dönük uygulamalar 
ülkeyi faşizme götürme yolunda döşenen taşlar olduğu-
nu ve gidişata hep birlikte engel olunması gerektiğini dile 
getirdi. TKP Merkez Konseyi üyesi Ali Uruk Arıkan, TKH 
sözcüsü Cengiz İlker, Kıbrıs TMMOB adına Tunç Adanır 
da konuşmalarında ortak mücadelenin önemine dikkat 
çektiler.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında, 
DİSK olarak TMMOB, KESK ve TTB ile Yıllardır omuz 
omuza yürütülen mücadeleyi büyütme kararlı oldukları-
nı, eşitlik, adalet, özgürlük ve demokrasi temelinde yeni 
bir ülke kurmak için mücadele edeceklerini vurguladı. 
KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, kapitalizmin 
içinde bulunduğu krizden çıkmak için emeğe yönelik 
saldırıların arttığını, sermayenin azgın saldırılarına ve sö-
mürüsüne karşı emekçiler olarak hep birlikte mücadele 
edilmesi gerektiğini ifade etti. TTB Merkez Konseyi Baş-
kanı Şebnem Korur Fincancı konuşmasında barış içinde 
insanca ve onurlu bir yaşam kurma mücadelesinde yan 
yana olmayı sürdüreceklerini belirterek 29 Mayıs’ta ya-
pılacak olan sağlık mitingine davet etti. Son olarak İHD 
Başkanı Öztürk Türkdoğan, toplumun ortak talebi olan 
adalet mücadelesi yanında savaşa karşı barış mücadelesi-
ni de büyütmemiz gerektiğini söyledi.

Konuk konuşmalarının tamamlanmasının ardından çalış-
ma raporu üzerine görüşmelere geçildi.
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TMMOB 47. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
26-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara’da Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen TMMOB 47. Olağan 
Genel Kurulu’nun “Sonuç Bildirgesi” yayınlandı.

KARANLIĞA KARŞI BİLİM VE TEKNİK İLE 
MÜCADELE ZAMANI

GEZİYE, EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE SAHİP 
ÇIKIYORUZ!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 26–29 Mayıs 
2022 tarihlerinde 24 bağlı Odası ve 650 bin mühendis, 
mimar, şehir plancısı üyesini temsilen TMMOB 47. Ola-
ğan Genel Kurulu olarak Ankara’da toplanmıştır.

Birliğimizin 46. Dönemi dünyada ve ülkemizde etkili olan 
Covid-19 Salgını nedeniyle ertelenmiş dönem olarak sa-
dece 10 aylık süreyi kapsamış olmasına rağmen bu süre 
zarfında yürüttüğümüz çalışmalar, demokratik geleneği-
mize ve odalarımızın genel kurullarında ortaya çıkan ira-
deye sahip çıkma doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Covid-19 salgını, ABD’nin Çin’e yönelik ticaret savaşları, 
emperyalizmin NATO’yu parlatma-genişletme, Rusya’yı 
kuşatma, Çin’in yükselişini engelleme çabaları, Rusya-
Ukrayna savaşı, kapsamlı ambargo ve yaptırımlar, nük-
leer füzeler dahil silahlanmanın artan boyutları ve dünya 
çapında tedarik-ticaret-emek ve finans zincirlerinde ya-
şanan kırılmalar, etkileri önümüzdeki dönemde yoğun-
laşarak sürecek olan önemli gelişmelerdir. Bu gelişmeler 
dünya ekonomisi ve siyasetinin gelecek perspektiflerini 
etkileyecek boyutlardadır. ABD’nin başını çektiği tek 
kutuplu yeni dünya düzeni dönemi kapanmıştır, artık iki 
kutuplu/veya çok kutuplu bir dünya vardır ve uluslararası 
ticarette ABD doları hakimiyetinin geleceği sarsıntıdadır. 
Küreselleşmenin sonu, yeni bir dünya düzeni ve kurum-
ları, uluslararası ticarette yeni para birimi/veya birimleri 
gibi konular epeydir tartışılmaktadır. Ukrayna savaşı, çe-
şitli yönleriyle gördüğümüz üzere bu süreci hızlandırmış-
tır. Bu genel dünya durumu, halklar açısından sosyal hak 
kayıpları, işsizlik, yoksullaşma, açlık, toplumsal parçalan-
ma, mülteci akınları, insanlık dışı yaşam koşulları, kitlesel 
ölümler ve halklar arasında kuşaklar boyunca sürecek 
düşmanlıklara yol açıyor. Ancak bu olumsuzluklar geniş 
kitleler tarafından sorgulanıyor ve başka bir dünya özle-
minin yayılmasına da yol açıyor. Mevcut dünya durumu, 

halkçı, kamucu/toplumcu, sömürüsüz, savaşsız, barışçı 
seçeneği halkların önüne koymaktadır. Genel kurulumuz 
bu tek doğru insani alternatifin yanındadır.

Ülkemiz ekonomiden siyasete, dış politikadan hukuka, 
çevreden sağlığa kadar her alanda yaşanan büyük bir 
kriz içerisindedir. Yargıdan bürokrasiye, güvenliğe kadar 
devlet işleyişinin her aşaması iktidarın ihtiyaçları doğrul-
tusunda yeniden dizayn edilmektedir.

Uzun yıllardır devam eden ekonomik krizin toplumsal 
etkilerinin en üst düzeye çıktığı bir dönem yaşanmakta-
dır. Hayat pahalılığı, işsizlik, yokluk ve yoksulluk bütün 
toplum kesimlerinin yaşamını tehdit eder hale gelmiştir. 
Artan kiralar, kontrol altına alınamayan fiyatlar, temel 
tüketim maddelerinde yaşanan kıtlık, düşen alım gücü, 
açlık sınırının altına düşen ücretler nedeniyle toplumun 
farklı kesimleri tepkilerini ortaya koymuştur. Üniversite 
öğrencilerinden sağlık çalışanlarına, kamu emekçilerin-
den işçilere, esnaftan çiftçilere ve emeklilere kadar pek 
çok kesim “geçinemiyoruz” diyerek öfkelerini sokaklara 
taşımıştır.

Temel gıda ürünleri erişilemez fiyatlara yükselmiş du-
rumdadır. Milyonlarca yoksul, ucuz ekmek alabilmek için 
saatlerce kuyruklarda beklemek zorunda kalmaktadır. 
Artan tarımsal girdi maliyetleri, nakliye bedelleri ve aracı 
karları nedeniyle mevsim sebzeleri bile alınamaz hale gel-
miştir. İnsanlar ev kirası, ulaşım masrafları ve faturalar ne-
deniyle ay sonunu getiremez olmuştur. Milyonlarca kişi 
geçimini sağlayabilmek için borç batağına sürüklenerek 
adeta bankalar için çalışır hale gelmiştir. İktidar sahipleri, 
kendilerini ve çevrelerini zenginleştirmek için ülkemizin 
bütün zenginliklerini tüketmektedirler.. Özelleştirmeler, 
devlet ihaleleri ve ödeme garantili projeler eliyle bir avuç 
iktidar yandaşının servetine servet katmıştır. Enerjiden 
tarıma, madenlerden sanayiye kadar her alanda paha bi-
çilmez tesislerimiz halkın elinden birer birer koparılmış-
tır. Tek adam rejimi, yoksulluğu halkın yaşam tarzı haline 
getirmiştir.

Yaşanan bu kriz mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
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hayatlarını da olumsuz etkilemiştir. Başta yeni mezun ve 
işsiz meslektaşlarımız olmak üzere, kamuda ve özel sek-
törde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
hizmetlerini yapan meslektaşlarımız giderek artan zor-
luklarla baş etmeye çalışmaktadır.

Kamuda çeşitli statülerde çalışan meslektaşlarımızın eko-
nomik ve sosyal koşulları gerilemiş durumdadır. Siste-
matik biçimde daraltılan iş alanlarımız nedeniyle yıllardır 
kamuda mühendis, mimar ve şehir plancısı ataması ya-
pılmamaktadır. Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın 
çalışma koşulları ise kriz derinleştikçe daha da zorlaş-
maktadır. İşsizlik tehlikesi, düşük ücretler ve güvencesiz 
çalışma ücretli çalışan meslektaşlarımızın ortak kaderi 
haline gelmiştir. Emekli meslektaşlarımızın emeklilik sta-
tüsü, esnek kuralsız güvencesiz hale getirilmiştir. Devlet 
destekli ekonomik güvencesi sağlık ve sosyal hakları olan, 
sosyal risklere karşı koruyan emeklilik modeli değiştiri-
lerek yerine bütün bu hakları yok sayan yaşlılıkta güven-
ce olmayan bireysel emeklilik modeli ikame edilmiştir. 
Emekli olmak geç ve güç hale getirilmiştir. TMMOB 
sosyal güvenlik sistemi ve emeklilerimizin sorunlarının 
tespiti çözümü için gerekli çalışmalara devam edecektir.

Birçok genç meslektaşımız, mesleki, ekonomik ve sosyal 
tatminsizlik nedeniyle geleceğini yurt dışında aramakta-
dır. Yaşadığımız sorunlar, ülkemizde emeğiyle geçinen 
tüm kesimlerin yaşadığı sorunların bir parçasıdır. Bu so-
runların sebebi mevcut siyasi iktidar ve onun 20 yıldır 
uyguladığı ekonomik-sosyal politikalardır. Bu siyasi anla-
yışın meslektaşlarımızın ve ülkemizin yaşadığı sorunlara 
çözüm bulması mümkün değildir.

Bugün elimizde her alanda harabeye dönmüş bir ekono-
mi ve her alanda çürümüş bir devlet yapısından başka bir 
şey kalmamıştır.

46. Çalışma dönemimiz, neoliberal yağma politikalarına 
karşı kamusal değerleri, ekonomik krize karşı mesleki ve 
özlük haklarımızı, dinci gericiliğe karşı aydınlanma değer-
lerini ve laikliği savunmakla geçmiştir. Yaşadığımız tüm 
baskılara rağmen demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlı-
ğa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz 
vermedik.

Eğitim, ülkemizin geleceğinin şekillendirilmesinde en 
önemli konudur. Sosyal devlet anlayışının gerilemesi, eği-
timin ticarileştirilmesi, niteliksizleştirilmesi, cemaatlerin 

ve gericiliğin eğitime müdahaleleri ülkemizin geleceğini 
tehdit etmektedir.

Toplumsal aydınlanmanın öncüsü olan üniversitelerin, 
1980 faşist darbesi ile başlatılan zapturapt altına alınma 
projesi, AKP iktidarı ile en üst seviyeye ulaşmıştır. Ülke-
mizin tüm üniversiteleri, kayyum rektörler ile bilimden 
uzaklaşmakta; niteliksiz ve biat eden kuşaklar yetiştiril-
mesinin koşulları hazırlanmaktadır.

Genel Kurulumuz, mühendislik, mimarlık ve şehir plancı-
lık eğitiminin kaynağı olan ilk ve orta öğretimde; eğitimin 
demokratik, laik, bilimsel içerikte ve anadilde bir eğitim 
sistemini savunur. TMMOB, hem çocuklarımızın aydınlık 
geleceği, hem de gelecekteki meslektaşlarımızın alması 
gereken nitelikli ve parasız eğitim için mücadele etmek-
ten geri durmayacaktır.

Cumhuriyet tarihinin tüm kamusal yatırımları ve kurum-
ları farklı yöntemlerle özelleştirilmiştir. Özelleştirmeler 
sonucunda çalışanlar, üreticiler ve toplum büyük kayıp-
lar yaşarken, sermaye sahipleri servetlerine servet kat-
mışlardır. Ülkemizin kamusal birikimi ve zenginliği olan 
kamu kurum ve kuruluşlar halka ait olmaktan çıkarılmış, 
bir kısmı ise Varlık Fonuna devredilerek sürekli zarar 
eden, denetimsiz yapılar haline getirilmişlerdir.

Günümüz dünyasında elektrik enerjisi tüm toplum açısın-
dan vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Toplumun yeniden üretimi 
için gerekli olan tüm temel ihtiyaçlar gibi elektriğin üreti-
mi, iletimi ve dağıtımı da merkezi bir plan ve kamusal bir 
anlayışla her türden rant ilişkisinden arındırılmış, kesinti-
siz, kaliteli ve erişilebilir olarak halka sunulmalıdır. Ne var 
ki sermayenin çıkarlarının toplumsal ihtiyaçların önünde 
gören neoliberalizm, diğer tüm kamusal hizmet ve sek-
törlerin olduğu gibi, elektrik üretim-iletim ve dağıtımının 
özelleştirilerek ticarileştirilmesini dayatmaktadır. Enerji 
üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ön-
celik verilmeli, kaynak potansiyelimiz gerçekçi yaklaşım-
larla ortaya konulmalıdır. Özellikle doğalgaz, ithal kömür 
ve nükleer gibi ülke kaynaklarını özel sermayeye ve dışa 
aktaran mevcut politikalardan vazgeçilmelidir.

Bizden çalınanların geri alınması için tereddütsüz bir şe-
kilde yeniden kamulaştırma adımları hızla atılmalıdır. Bu 
yağma düzenine karşı toplumun ortak çıkarı için, planlı ve 
sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için, yeni yatırımla-
rın yapılarak istihdamın artırılması için acilen sektör te-
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melli yeni ve güçlü kamu işletmeleri kurulmak zorunda-
dır. Bunun için kamusal fayda ve demokratik yönetim ve 
denetim anlayışı ekseninde oluşturulacak kamusal kurum 
ve kuruluşlara ihtiyacımız vardır.

Doğa ile uyumsuz ve plansız kentleşme, sanayi, enerji 
vb. politikalar sonucu yok edilen doğal yaşam alanları ve 
bozulan ekosistemler sağlık sorunları, gıda krizi gibi so-
runların doğmasına neden olmuştur. Tarım sektörümüz 
yıllardır uygulanan yanlış ve özelleştirmeci tarım politika-
ları nedeniyle çöküş içindedir. Yaşanan krizden kurtula-
bilmek için ithalat kolaycılığına dayalı neoliberal ekonomi 
politikaları yerine üretim ekonomisini, sermayenin önce-
likleri yerine kamusal çıkarları, gündelik politikalar yerine 
tarımda planlı kalkınmayı, gıda egemenliğini ve güvenliğini 
hedefleyen anlayış bir an önce benimsenmeli, tarım sek-
törüne yönelik yapısal sorunları gideren tarımsal planla-
malar acil olarak gündeme alınmalıdır.

Ormanlarımız, madenlerimiz, denizlerimiz, derele-
rimiz, limanlarımız, mera ve tarım alanlarımız, tarihi 
mekânlarımız yandaş şirketlere ve uluslararası tekel-
lere peşkeş çekilmektedir. Kaz Dağlarından Fatsa’ya, 
Cerattepe’den Kuzey Ormanlarına, Hasankeyf’ten 
Allianoi’ye, Dipsiz Göl’den Kapadokya’ya, Manisa Ku-
la-Salihli Jeoparkı’ndan İzmir Çeşmeye ve Munzur 
Gözeleri’nden Salda Gölü’ne kadar yaşam alanları, de-
nizler, dereler, kıyılar, ormanlar, meralar, yaban hayatı, 
biyolojik, jeolojik ve ekolojik çeşitlilik, doğal, tarihsel ve 
kültürel miras sermayenin dizginsiz talanına açılmıştır.

Yapılması halinde İstanbul, Trakya, Karadeniz ve Marma-
ra Denizi’ne yönelik tahribatı felaket düzeyinde olacak 
olan Kanal İstanbul projesinin takipçisi olmaya devam 
edeceğiz. Birliğimiz ve Odalarımız tarafından açılan da-
vaların seyri, hukuk sürecinin iktidarın güdümünde sahte 
bir oyuna dönüştüğünü göstermeye yetmektedir.

Ülkemizin çeşitli yerlerinde yaşanan ve afete dönüşen 
doğa olaylarının yarattığı yıkım ve can kayıpları giderek 
artmaktadır. Yaşadığımız son sel felaketlerinin temel ne-
denleri, iklim değişikliğinden ziyade, insan kaynaklı doğa 
tahribatları, yanlış su politikaları, HES’ler, plansız ve çar-
pık kentleşme, yetersiz altyapı ile merkezi ve yerel yö-
netimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesidir. 
Yanlış su yönetimi ve HES politikaları sonlandırılmalıdır. 
Dere yatakları acilen bilim ve tekniğin kurallarına uygun 

olarak rehabilite edilmeli, bu alanlar üzerindeki mevcut 
yapılar kaldırılmalı, tekrar yapılaşmaya açılmaması için 
anayasal korumaya alınmalıdır.

OHAL KHK’ları ile haksız ve hukuksuz bir şekilde, hak-
larında herhangi bir soruşturma dahi yürütülmeden ihraç 
edilen kamu çalışanlarına yönelik gösterilen insanlık dışı 
tavır hala sürmektedir. Davalar hukuktan uzak kararlar 
ile uzatılmakta ya da sonlandırılmaktadır. Bu zulme biran 
önce son verip KHK’lar ile ihraç edilen meslektaşlarımız 
tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmeli-
dir.

Genel Kurulumuz, Kürt sorununda oyalamacı, tasfiyeci 
ve faşizan savaş politikalarını reddetmekte ve halk ol-
maktan kaynaklı doğal hakları için direnen Kürt halkının 
yanında yer almaktadır. İnkârcı, asimilasyoncu, güvenlikçi 
politikalar yerine aynı coğrafyada yaşayan halkların eşit ve 
özgür biçimde bir arada yaşama koşullarının oluşturulma-
sı, çatışmalı sürecin barış sürecine evrilmesi konusunda 
Genel Kurulumuz açık bir şekilde taraftır. Kürt halkının 
sosyal, siyasal, kültürel hakları, talepleri demokrasi ve 
insan hakları kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, 
çözümsüzlük üreten baskı, şiddet ve güvenlik eksenli 
politikaların uygulanması çatışmalı ortamın devam etme-
sine neden olmaktadır. Bugün Kuzey Irak’ta askeri ope-
rasyonlar sürdürülürken, AKP’nin ülkeyi savaş ortamında 
seçime götürme amacıyla Suriye’de yapmaya niyetlendiği 
yeni operasyon, ülkemizde ve bölgede barış umutlarını 
yok ederken, çözümsüzlüğün daha da derinleşmesine yol 
açacaktır.

İktidarın politikalarına muhalefet eden tüm kesimler hak-
sız, hukuksuz bir şekilde cezaevlerine atılmaktadır. Ce-
zaevlerinde hukuk dışı, antidemokratik uygulamalar art-
makta, bu uygulamalara karşı gelişen tepkiler de yetkililer 
tarafından görmezden gelinmektedir.

Türkiye tarihinde hiçbir dönemde kadına yönelik şiddet 
bu denli yaygınlaşmamış, alenileşmemiş ve cezasız bıra-
kılmamıştır. Devlet kurumlarında ve gündelik yaşamda 
empoze edilen gerici anlayış, kadınların toplumsal ve 
mesleki hayata katılımını engellemektedir. Kadınlar erke-
ğe, işsizliğe, yok sayılmaya ve ev içi sömürüye mahkum 
edilmektedir. Kadın mücadelesinin önemli bir kazanımı 
olan İstanbul Sözleşmesinden çekilinmesi ile kadına yöne-
lik şiddetin cezasızlığının önü açılmıştır. Ailede, eğitimde, 
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çalışma yaşamında; kısaca bütün toplumsal yaşamda açık-
ça görülebilen olumsuzluklar, AKP iktidarında artmıştır.

Kadın meslektaşlarımızın çalışma ortamlarında yaşa-
dıkları zorluklar, karşılaştıkları şiddet, cinsiyet eşitsizliği 
ve yıldırma politikalarının son bulması için daha etkin 
mücadele edilmesi gerekliliği önümüzde bir görev ola-
rak bulunmaktadır. Birliğimiz kadına yönelik şiddete ve 
cinayetlere, yok saymaya, değersizleştirmeye, her türlü 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve nefret söylemine karşı 
adalet, eşitlik ve özgürlük için mücadele etmeyi sürdüre-
cek, İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye kararlılıkla de-
vam edecektir.

Türkiye’nin en yakıcı sorunlarından birisi de mülteci kri-
zidir. Krizin kaynağı olan emperyalizmin savaş politikaları 
ve onun sesi olan ABD-AB, Batı sınırlarına duvarlar öre-
rek ya da Türkiye gibi kimi ülkeleri tampon ülke haline 
getirerek kendisini bu krizin uzağında tutmaya çalışmak-
tadır. Afganistan’dan Suriye’ye varan emperyalist müda-
hale süreçlerinden bağımsız bir mülteci krizi tartışılamaz. 
Türkiye’de mülteci krizinin kaynağında AKP iktidarının 
Suriye iç savaşında emperyalizmin dümen suyunda izledi-
ği cihatçı iç savaş siyaseti vardır. Türkiye ekonomisindeki 
derin krizle birlikte işsizliğin ve yoksulluğun yaygınlaşması 
da yabancı uyrukluların günah keçisi ilan edilmesinin ko-
şullarını yaratmaktadır. Bu da aslında iktidarın sorumlu 
olduğu gerçekliliğinin dışında bir sebep arayışı algısı doğu-

rarak ile sürecin yanlış analizine sebep olmaktadır. İnsani 
düzeyde tüm halkların sorunlarına sahip çıkan, emekçiler 
arasında düşmanlık yaratmak yerine tepkileri sorumlu 
olan emperyalizme ve onun temsilcisi iktidara yönelten 
bir çizginin mülteci krizinde de geliştirilmesine büyük ih-
tiyaç vardır.

Çarpık ekonomik yapı, sermaye kesiminin kasalarını dol-
dururken halkımıza emek sömürüsü, iş cinayetleri, gelir 
adaletsizliği dayatılmaktadır. Soma’dan Ermenek’e kadar 
yaşadığımız iş cinayetleri sonucu işçi mezarlığına dönüş-
müş ülkemizde koşullar daha da kötüleşmiştir. İşçi sağ-
lığını ve iş güvenliğini maliyet olarak gören kapitalizmin 
sömürü sistemi günlük hayatımızı teslim almıştır. Çalışma 
hayatını belirleyen politikalar, kanunlar ve ilgili mevzuat, 
uygulamalar kökten değişmelidir. Birliğimiz, üreten, sa-
nayileşen, iş cinayetlerinin engellendiği, işsizliğin olma-
dığı, iş güvenliği mevzuatının sermaye tarafından değil, 
emekçinin ve aynı zamanda kamunun güvenliği ve sağ-
lığını gözeten bilimsel-teknik yaklaşımların belirlediği bir 
ülke için mücadele etmektedir.

Siyasi iktidar tarafından seçim süreci öncesinde toplum-
sal muhalefetin tüm unsurlarıyla sindirilmesi amaçlamak-
tadır. Bu kapsamda “sosyal medyaya sansür yasası” ola-
rak bilinen kanun teklifi meclisin gündemine getirilmiştir. 
Birliğimiz, halkın haber alma ve ifade özgürlüğü çerçeve-
sinde; açık, özgür, sansürsüz, hızlı ve güvenli İnternet’in 
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kamusal hizmet çerçevesinde bir yurttaş hakkı olmasını 
sağlama, iletişim kurma, bilgi paylaşma ve bilgiye ulaşma 
özgürlüğü önündeki tüm engellerin kaldırılması için tüm 
bileşenleriyle mücadele etme inancı ve kararlılığındadır.

İtirazlarını ve taleplerini yükseltmek için sokağa çıkan 
tüm kesimler sınırsız ve orantısız bir polis şiddetiyle bas-
tırılmaktadır. Son örneğini Gezi Davası’nda gördüğümüz 
gibi mahkemeler iktidar sopası olarak görev yapıp, iktidar 
politikaları doğrultusunda kararlar vermektedir.

Adaletin karanlık çağını yaşıyoruz!

Gezi Direnişi ve Canan Kaftancıoğlu davalarında birbiri 
ardına verilen mahkumiyet kararları iktidarın toplumsal 
muhalefete gözdağı verme çabasının göstergesidir.

Ülke tarihimizin en görkemli, en yaratıcı, en gurur verici 
halk hareketi olan Gezi Direnişi’nin parçası olan arkadaş-
larımız uydurma deliller ve asılsız suçlamalarla yargılan-
dıkları dava sonucunda hapis cezasına mahkum edilerek 
tutuklandılar. Gezi Davası’nda mahkum edilen arkadaş-
larımızın nezdinde siyasi iktidarın cezalandırmak istediği 
tüm Gezi Direnişi ve o direnişin parçası olmuş milyonlar-
ca kişidir. Çünkü Gezi Direnişi, AKP’nin 20 yılda yarattığı 
çürümüş, köhne düzenin tam karşısında yer alan aydınlık 
bir Türkiye geleceğinin temsilcisidir.

Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella 
Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin eski 
başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın Hukuk 
Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu yargılanan arkadaş-
larımız hukuki gerekçelerle değil, politik hesaplarla ceza-
landırılmışlardır. Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı 
ve onurlu tarihinin bir parçasıysa, Gezi Direnişi Davasın-
da yargılanan tüm arkadaşlarımız da bizim yüz akımız ve 
onurlu tarihimizin bir parçasıdır.

İktidar dayatmasıyla, kurgu iddianamelere dayanarak 
verilen bu mahkeme kararı Gezi’nin tertemiz direnişini 
lekeleyemeyecektir. Bu kararı kabul etmiyoruz! Gezi Di-
renişinin arkasında dimdik durduğumuz gibi, Gezi Dava-
sında yargılanan ve ceza alan arkadaşlarımızın da yanında 
dimdik durmaya devam edeceğiz!

Halkı hedef alan, toplumsal muhalefeti sindirmeye yöne-
lik bu karar, gelecekte hem iktidar sahiplerinin hem de 
bu kararın altında imzası bulunanların üzerinde bir utanç 
vesikası olarak kalacak ve örgütümüz bu hukuksuzlukla-

rın sorumlularının yargılanması için gerekli mücadeleyi 
verecektir.

TMMOB 47.Olağan Genel Kurulu delegeleri olarak biz, 
mühendis, mimar ve şehir plancıları TMMOB örgütlülüğü 
altında; meslek uygulama alanlarımız ile ilgili politikaların, 
ülkemiz ve halkımızın çıkarları doğrultusunda şekillen-
mesi için çaba harcamaktayız.

Almış olduğumuz bilimsel teknik eğitim ve mesleki so-
rumluluklarımızın gereği olarak, yurdumuzu, insani de-
ğerleri, kentlerimizi, kırlarımızı, bilim ve sanayi alt yapı-
mızı, doğal ve kültürel varlıklarımızı sahipleniyoruz. Daha 
fazla kar ve rant uğruna ülke kaynaklarının talan ve tahrip 
edilmesine karşı çıkıyoruz. Üreterek gelişen, paylaşarak 
büyüyen bir ülke istiyoruz.

Yüreği emekten ve halktan yana atan tüm demokratik 
güçlerle dayanışma içindeyiz. Emeğin, barışın, özgürlük-
lerin, çağdaş değerlerin, bilimin ve hakça bölüşümün ege-
men olduğu bir ülke için mücadele ediyoruz.

Genel Kurulumuz, “Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
sorunlarının halkımızın ve ülkemizin sorunlarından ayrı 
olmadığının bilinciyle ;

Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiden, özgür-
lükten, bağımsızlıktan, laiklikten, toplumculuktan ve ba-
rıştan yana politikalarımızdan taviz vermeyeceğiz!

Ülkemizi kasıp kavuran kriz koşullarında meslektaşla-
rımızın ekonomik, demokratik ve mesleki faydalarının 
geliştirilmesi için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz!

Sanayileşen, üreten ve demokratikleşen bir Türkiye mü-
cadelesinden vazgeçmeyeceğiz!

Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, Gezi’ye, 
emeğimize ve mesleğimize sahip çıkacağız!

Gezi direnişinde kaybettiklerimizi saygıyla anıyor, müca-
delelerini sürdürerek onurlu duruşlarından vazgeçmeyen 
ve tutsak edilen arkadaşlarımızı selamlıyoruz.

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz! Yaşasın TMMOB Örgüt-
lülüğü!

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

47. OLAĞAN GENEL KURULU
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G ü n c e

Mayıs
2022

Günce

1 Mayıs Pazar
Emekçiler sağlıklı, güvenceli, insanca bir yaşam için 
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde tüm 
Türkiye'de alanlardaydı.

10 Mayıs Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, otoyol 
ve otobanlarda hız limiti artışı ile ilgili olarak bir basın 
açıklaması yaptı.

14 Mayıs Cumartesi
TMMOB 46. Dönem Danışma Kurulu Toplantısı 
Ankara’da MMO Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Kocaeli Şube Gebze İlçe Temsilciliği tarafından 
düzenlenen Endüstri 4.0 Akıllı Dönüşüm Teknolojileri 
Konferansı açılış konuşmasını Oda Başkanı Yunus Yener 
çevrimiçi bağlanarak yaptı.

16 Mayıs Pazartesi
TMMOB yürütücülüğünde "Geziye, Emeğimize, 
Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz" başlığıyla yapılan 
kampanya kapsamında TMMOB Denizli İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından kitlesel bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi. Açıklamaya Oda Başkanı Yunus Yener 
de katıldı.

17 Mayıs Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
TMMOB yürütücülüğünde "Geziye, Emeğimize, 
Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz" başlığıyla yapılan 
kampanya kapsamında TMMOB Muğla İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından Sınırsızlık Meydanında kitlesel bir 
basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya Oda 
Başkanı Yunus Yener de katıldı.

18 Mayıs Çarşamba
TMMOB yürütücülüğünde "Geziye, Emeğimize, 
Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz" başlığıyla yapılan 
kampanya kapsamında TMMOB Aydın İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Açıklamaya Oda Başkanı Yunus Yener de katıldı.
TMMOB Saymanı ve Oda Sayman Üyeleri Ortak 
Toplantısı çevirimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya 
Oda Saymanı Bedri Tekin katıldı.

TMMOB tarafından sürdürülen "Geziye, Emeğimize, 
Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz" başlıklı kampanya 
kapsamında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından İzmir Türkan Saylan Kültür Merkezi Önünde 
bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Oda Başkanı 
Yunus Yener de katıldı.

20 Mayıs Cuma
TMMOB yürütücülüğünde "Geziye, Emeğimize, 
Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz" başlığıyla yapılan 
kampanya kapsamında TMMOB Adana İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından toplantı ve bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi. Açıklamaya Oda Başkanı Yunus Yener 
de katıldı.

21 Mayıs Cumartesi
TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu TMMOB 
yürütücülüğünde "Geziye, Emeğimize, Mesleğimize 
Sahip Çıkıyoruz" başlığıyla yapılan kampanya kapsamında 
toplantı ve bir basın açıklaması gerçekleştirildi 
Açıklamaya Oda Başkanı Yunus Yener de katıldı.
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezinde yapıldı.
49. Dönem Merkez Öğrenci Üye Komisyonu 
2.Toplantısı Oda Merkezi'nde gerçekleştirildi.

22 Mayıs Pazar
TMMOB’nin Türkiye çapında başlattığı "Gezi'ye, 
Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!" etkinlikleri 
çerçevesinde İstanbul’da Kadıköy İskele Meydanında 
kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya 
Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Selçuk Soylu, Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Elif 
Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Saymanı Bedri Tekin, Oda 
Yönetim Kurulu üyeleri Arife Kurtoğlu, Özgür Demirtaş 
ve Erhan İğneli ile Oda Onur Kurulu üyesi Nergiz Bilgin 
katıldı.

24 Mayıs Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

29 Mayıs Pazar
TMMOB 47. Olağan Genel Kurulu, 26-29 Mayıs 2022 
tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

31 Mayıs Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 



Yukarıdaki liste TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 
“Üyelikten Ayrılma” başlıklı 10. maddesinde yer alan “Üyelikten çıkarılan 
veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.” hükmü gereği 
yayınlanmaktadır.

MAYIS 2022'DE İSTİFA EDENLER LİSTESİ: 

ODA SİCİL NO ADI SOYADI
121251  GAMZE ÖZTÜRK
111676  BARAN KONUK
53893   KEMAL AKAN
67766   MEHMET ONUR YAĞIR
78223   MEMNÜNE AYDİN
96397   KADİR DAĞYIKAN
113606  MUHAMMED MUSTAFA ERDOĞAN
59709   BURAK ÜÇOKLAR
103242  EMRE ÇOBAN
128663  ANIL ÖZKAPAN
119942  UĞUR BERK ERGÜN
109610  MUHAMMED DÖNMEZ
108617  HÜRÜ GÖZDE ŞANLI
122349  ALİ ERTUNÇ ALTAY
127324  UFUK GÜLŞEN
129846  EDİP TÜRK
83458   CENK SÖZEN
91077   MEHMET ALP UNCU
118964  EMRE ALBAYRAK




