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Elektriğe Temmuz ayı başında yapılan zamdan sonra Ağustos ayı başında bir zam da doğalgaza yapıldı.
Bu da yetmedi, 30 Ağustos Zafer Bayramı günü doğalgaza bir ay içinde ikinci bir zam yapıldı.
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Odamız adına Denizli Şubemiz yürütücülüğünde düzenlenecek olan
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ZAM, ZULÜM, BASKI DÜZENİNE HAYIR
Elektriğe Temmuz ayı başında yapılan zamdan sonra
Ağustos ayı başında bir zam da doğal gaza yapıldı. Bu
da yetmedi, 30 Ağustos Zafer Bayramı günü doğal
gaza bir ay içinde ikinci bir zam yapıldı.
Odamız bu gelişmeleri ve enerji alanındaki genel durumu 2019 Temmuz Ayı İtibarı ile Elektrik ve Doğalgaz
Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine Oda Raporu
açıklaması ve Zamların Sonu Gelmiyor başlıklı açıklamalarla değerlendirdi. Birçok şirketin kâr hırsına terk
edilmiş ve halkı bunaltan mevcut durumun aşılarak,
kamusal hizmeti ve toplum çıkarlarını gözeten bir yapıya ulaşmak gerektiği görüşümüzü kamuoyu ile paylaştık.
Büyük Marmara Depremi’nin 20. yıldönümünde depremlere karşı etkili önlemler almak için TMMOB’ye
bağlı Odaların görev ve yetki alanına giren kamusal
mesleki denetim, yeterlilik, eğitim ve belgelendirmeye
dayalı yeni bir yapı denetimi modeli benimsenmesi gerektiğini belirttik. Son aylarda artan otobüs yangınları
üzerine birçok açıklama ile kamuoyunu aydınlattık ve
bu alanda da kamusal denetimin önemine işaret ettik.
Her ay yayınladığımız sanayi analizlerinin 51.sinde
ekonomide güvensizlik ve işsizliğin tırmanışta olduğuna dikkat çektik.
19 Ağustos’ta Güneydoğu belediyelerine ve halkın
seçimlerine yönelik kayyum darbesi millet iradesinin
sandıktan geçtiğine vurgu yapan iktidarın işine gelmediğinde bu iradeyi tanımadığını bir kez daha gösterdi.
Bu koşullarda demokrasi için mücadele etmek ve “ülkede, bölgede, dünyada barış” demek insan olmanın
gerekleri arasındadır. Gereksinimimiz demokrasi, barış, kardeşlik, emekten yana politikaların egemen olduğu başka bir Türkiye ve başka bir Dünya’dır.
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Bu yıl sekizincini düzenlediğimiz Öğrenci Üye Kampı
2019 başarılı bir şekilde yapıldı.
30 Ağustos - 4 Eylül 2019 tarihleri arasında Afacan
Gençlik Evi’nde düzenlediğimiz kamp, Türkiye’nin
çeşitli şehirlerinden öğrenci üyelerimizin katılımıyla
İzmir`in Aliağa ilçesine bağlı Yeni Şakran’da yapıldı.
Kamp mesleki, sosyal, kültürel etkinliklerle sürdü ve
öğrenci üyelerimizin Oda ve TMMOB’yi tanımalarına
ve birbirleriyle kaynaşmalarına katkıda bulundu.
Yaz ayları nedeniyle ara verdiğimiz yeni dönem etkinlikleri 26 - 28 Eylül 2019 tarihleri arasında Odamız adına Denizli Şubemiz yürütücülüğünde Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek
olan IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve
Sergisi (BTKS) ile sürecek.
19 Eylül 1979 yılında TMMOB tarafından düzenlenen
İş Bırakma Eyleminin 40. yılı dolayısıyla “Teoman Öztürk Anısına 19 Eylül’ün 40. Yılı Buluşması” düzenleniyor.
Etkinlik 19 Eylül 2019 Perşembe günü 18.00’de
Ankara’da İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonunda
yapılacak.
TMMOB 45. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı, “Kaz Dağlarında Yürütülen Sömürge Madenciliği
ve Ülke Gündemindeki Demokrasi Karşıtı Gelişmeler” gündemiyle 28 Eylül 2019 Cumartesi günü
Çanakkale’de toplanacak.
Üyelerimizin bu etkinliklere katılmasını önemsiyor ve
esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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EİM MEDAK 47. DÖNEM 7. TOPLANTISI
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu 47.Dönem 7.Toplantısı, 24 Ağustos 2019 tarihinde
Ankara'da, "Eğitim ve Yayın çalışmaları, Kurultay hazırlıkları, Anket çalışmaları, MDK çalışmaları ve etkinlikler"
gündemi ile gerçekleştirildi.
Toplantıya aşağıdaki isimler katıldı :
H. Cem Şavur 			

Oda Merkezi

Adem Erik 			

Adana Şube

Tülay Yener 			

Ankara Şube

Mualla Özgür Özkan 		

Ankara Şube

Ergin Polat 			

Bursa Şube

Pınar Keskin 			

Edirne Şube

Fadime Gökkütük 		

Eskişehir Şube

Ali İslam 			

Gaziantep Şube

Elif Soyvural 			

İstanbul Şube

Mehtap Demir 			

Kocaeli Şube

Kadir Nozoğlu 			

Kocaeli Şube

Ercan Adaşlık 			

Kocaeli Şube

İlker Çavuşoğlu 			

Zonguldak Şube

Oda Onur Kurulu Toplantısı,
24 Ağustos 2019 tarihinde Oda
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurul’a iletilen 89 dosya
üzerinde görüşüldü.
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SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ-51:
EKONOMİDE GÜVENSİZLİK VE İŞSİZLİK TIRMANIŞTA
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin
sorunları bülteninin 51’incisini, ekonomide güven sorununa ve daralan ekonominin yol açtığı işsizlikteki
tırmanışa ayırdı.

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı,
IMF verileri kullanılarak yapılan analizde, ekonomide
alınan önlemlerin sonuç vermemesinin ardında iç ve
dış aktörlerin rejime olan güvensizliğinin ana etken
olduğu belirtildi.
Güven endekslerinin hep aşağı yönlü seyrettiği, kredi
derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu
sürekli kırdığını hatırlatan araştırmada Türkiye’nin risk
priminin tüm yükselen ülkelerden ayrıştığına da dikkat
çekiliyor.
Yerel seçim dönemlerinde izlenen popülist
politikalarla Hazine açıklarının alarm verici boyutlara
geldiği ve borçlanmada yasa limitlerinin aşıldığına da
dikkat çekildi.
Analizde 19 Ağustos’ta gerçekleştirilen kayyum
darbesinin, Türkiye’nin kırılganlıklarını ve ülke risk
görünümünü daha da bozacağının altı çiziliyor.
MMO analizinde şu noktalara vurgu yapılıyor:
- Rejim, faizleri indirme, dövizin çıkışını frenleme
hedeflerine yoğunlaşarak krizi yönetmeyi, bunu da
Merkez Bankası üstünden yapmayı deniyor. Ne var
ki, tüm bu çabalar bir canlanma belirtisi yaratmadı.
- AKP rejiminin krizi yönetmek için son bir yılda aldığı
önlemlerden sonuç alınamamasında “güven sorunu”
ana etken oldu.
Hem tüketici hem sektörel güven endekslerinde
gözlendiği gibi, “güven” sorunu iniş halindedir.
- Rejime güvensizliğin bir diğer göstergesi, hem
gerçek hem tüzel kişilerin mevduatlarını yüzde 52
dolayında döviz olarak tutmak istemeleri ve TL’ye
dönüş eğiliminin çok güçsüz kalışıdır.
- İç aktörlerdeki bu güvensizlik dış aktörler için de
geçerli. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları
S/P, Moody’s ve Fitch, Türkiye’nin notunu 2019
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ortalarında hep birlikte indirip kredi verilemez
seviyesine çektiler.
- Dış güvensizliğin bir başka tezahürü kısa adı CDS
olan ülke risk priminde de gözlenebiliyor.
Türkiye CDS’i 400’ler basamağına sıçrarken, en
yakınındaki Güney Afrika’nın CDS’ini bir kattan fazla
geçmiştir.
- Öncü göstergeler, 2 Eylül’de TÜİK tarafından
açıklanacak olan 2019 İkinci Çeyrek GSYH’nin yine
negatif geleceğini ve 2018 ikinci çeyreğine göre en
az yüzde 2 ila yüzde 3 arasında küçülme yaşanmış
olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
- Sanayi Üretimi Endeksi (SÜE) verileri mercek altına
alındığında, imalat sanayiindeki gerilemenin geniş
anlamda “sanayi”deki yüzde 3 daralmayı yarım puan
daha geçtiği görülüyor.
- 2019 ikinci çeyreğinde imalat sanayisindeki yüzde
3,5’lik düşüş, alt sektörlere göre analiz edildiğinde,
bir önceki çeyrekte görüldüğü gibi, inşaatın sanayideki
uzantısı olan alt dallarda çöküş öne çıkıyor.
- Yine inşaatla ilgili ağaç işleme sanayiinde yüzde 16
ve demir-çelik sektörünü içeren ana metal sanayiinde
yüzde 12’ye yaklaşan gerileme dikkatleri çekiyor.
- Ekonomide toparlanma geciktikçe, işsizlik de
tırmanıyor.
TÜİK’in açıkladığı Mayıs 2019 dönemi verilerine göre,
mevsimsel etkilerden arındırıldığında gerçekte işsizlik
tırmanışta ve TÜİK’e göre bu oran Mayıs döneminde
yüzde 14’ü bulurken tarım dışında yüzde 16,3’e kadar
çıktı.
Son bir yılda mevsimsel etkilerden arınmış olarak, işsiz
sayısı 4,5 milyonu geçerken, 1,1 milyon artan işsiz
sayısının 870 bini işini kaybedenlerden oluştu. İşini
kaybeden 870 bin kişinin 538 bini inşaat sektöründen
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olduğu açıklandı. Sanayi, son 12 ayda 123 bin iş
kaybına sahne oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin içeride ve
dışarıda icraatları ile güven vermediği açıktır.

- Cari denge 2018’in ilk yarısında 31 milyar dolar açık
vermişken, küçülme ile birlikte 2019’un ilk yarısında
açık 3,3 milyar dolayına geriledi.

Tüketici, içeride talebi kısarken, yatırımcı belirsizlik
içinde yatırıma kalkışmamaktadır. Bu eğilim dış
yatırımcı için de geçerli.

Bu açığın 1,8 milyar doları yabancı kaynak girişi ile
finanse edildi. 2019’un ilk yarısında yabancı kaynak
girişi, 2018’in ilk yarısında girenin yüzde 13’üne kadar
geriledi.

19
Ağustos’ta
gerçekleştirilen
Güneydoğu
belediyelerine kayyum darbesi, kırılganlıkları ve
ülke riskini daha da artıracak, halka ağır bedeller
ödetecektir.

- 2019’da bütçe açığı yüzde 2,5’i rahatlıkla bulacak gibi
gözüküyor. Özellikle faiz dışarıda bırakılarak bakılan
bütçe dengesinin (Faiz dışı denge)
16 yıldır ilk kez açık vermesi, dikkat
çekicidir.

Türkiye, bu güvensizlik kilitlenmesini aşmadıkça kriz
tünelinin ucunda ışığın belirmesi güçleşmektedir.

Bütçe açığının daha da büyümesini
önlemek için, vergiler yetersiz
kalınca, bir kerelik gelirlere
başvuruluyor.
Bütçe nakit dengesi oldukça
bozuldu, nakit açık 74 milyar liraya
yaklaştı.
Faiz dışı denge de bozuk. Faiz
dışı açık 20 milyar lira civarında
bulunuyor.
- Hazine, bu açığı kapatmak için
yoğun bir borçlanmaya girişti. İlk
7 ayda 98 milyar TL’ye yakın yeni
nakit borç aldı. 2019 yılı Bütçe
Kanunu, Hazine’ye 90,4 milyar lira
yeni borçlanma hakkı vermişti.
Yaklaşık 98 milyar lira borçlanma
ile bu limit aşıldı. Bundan sonraki
borçlanma, ödediğinden daha fazla
borçlanma, 4749 sayılı Kamu Borç
Yönetimi Kanununa aykırı hareket
etmek anlamına geliyor.
- Türkiye, AKP rejiminin yarattığı
güvensizlik iklimini ancak siyasi
bir dönüşümle, hukuk devletine
dönüşle değiştirebilir.
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8. ODA ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI
8. Öğrenci Üye Kampımız, 30 Ağustos - 4 Eylül 2019 tarihleri arasında İzmir Aliağa Yeni Şakran Afacan Gençlik
Evi'nde gerçekleştirildi.
Türkiye`nin çeşitli şehirlerinden 61 öğrenci üyenin
katılımıyla İzmir`in Aliağa ilçesine bağlı Yeni Şakran'da
başlayan kamp, 30 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde
kayıtların yapılmasıyla başladı.
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk,
Oda Merkezi Teknik Görevlileri Cem Şavur, Meltem
Özdemir, Ankara Şube Teknik Görevlileri Corç Işıldar
ve Deniz Alp Yılmaz, Oda Yayın Görevlisi Yılmaz Eren
kampın organizasyonunda çeşitli görevler üstlendiler.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda
Yönetim Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Bedri Tekin, TMMOB eski Başkanı
Mehmet Soğancı kamp programı kapsamında, açılışta ve
oturumlarda konuşmacı olarak yer aldılar.
Kampın açılış konuşmasını Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener yaptı. Yunus Yener, 1996 yılında başlayan
öğrenci üye çalışmalarının iki yılda bir düzenlenen öğrenci
üye kurultayları ve de bu yıl beşincisi düzenlenen Öğrenci
Üye Kampı ile sürdüğünü belirtti ve emeği geçen herkese
teşekkür etti.
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Oda Başkanı konuşmasında özetle, bu kampın, öğrenci
üyelerin Oda kültür ve perspektiflerini kavramaları,
birbirleriyle kaynaşmaları ve mühendislik sorunları ile ülke
ve dünya analizini birlikte yapabilmeye katkı sağlamasını,
verimli, eğlenceli, dostça bir ortamda geçmesini diledi.
Oda Başkanı Yunus Yener’in ardından İzmir Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Yüksel Yaşartekin de öğrencilerimizi
selamladı.
Kampın açılış oturumunda Emin Koramaz ve Mehmet
Soğancı da TMMOB ve Oda örgütlülüğü üzerine birer
konuşma gerçekleştirdiler.
Açılış konuşmalarının ardından; tanışma, kamp kuralları
ve programı hakkında bilgilendirme yapıldı.
İlk günün akşam oturumunda "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği-Risk Değerlendirme" üzerine Bedri Tekin ile söyleşi
gerçekleştirildi.
Kampın ikinci günü Tanışma Atölyesi ile başladı.
İkinci günün ilk söyleşisi Güncel Siyasal Gelişmeler
üzerine İlhan Cihaner ile gerçekleştirildi.
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Takım sporları ve bireysel spor turnuvalarının açılışı
da ikinci gün gerçekleştirildi. Ayrıca kamp boyunca
düzenlenen ve moderatörlüklerini öğrenci üyelerin
yaptığı oturumlarda birçok konu ele alındı.
Sonraki günlerde sırasıyla, “Toplum ve Teknoloji” –
Yunus Yener, “Anons” - Ercan Kesal, "Müzikli Memleket
Tarihi" – Murat Meriç söyleşileri gerçekleştirildi.
Yine kampta lider eğitmenler eşliğinde "Tanışma" ve
"MMO Örgütlülüğü" " atölyeleri yapıldı.
"MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü" başlıklı forumda, nasıl
bir öğrenci üye örgütlülüğü olması gerektiğine dair söz
alan kamp katılımcıları görüşlerini paylaştılar.
Kamp değerlendirmesinde ise tüm katılımcıların kampa
yönelik görüşleri alındı, kamp yönetiminin düşünceleri
öğrenci üyeler ile paylaşıldı.
3 Eylül Salı akşamı Murat Meriç‘in katılımıyla "Eski
45`likler" eşliğinde veda partisi gerçekleştirildi.
Kampta ayrıca Dikili koylarında tekne turuna çıkıldı.
Kamp yaşamında birçok iş öğrenci üyeler tarafından
nöbet sistemiyle ortaklaşa yapıldı.
Her gün 07.30'da güne uyanış, sabah sporu ve yüzme
ile başlayan günler, 09.00'daki kahvaltıların ardından
saat 10.30'da başlayan, önceden belirlenmiş konulardaki
programlarla sürdü.
Bilgi yarışması, voleybol, basketbol, masa tenisi, dart,
langırt ve yüzme yarışlarının düzenlendiği kampta,
yarışmalarda birinci gelen kişi, grup ve takımlara kupa,
madalya ve kitap hediyeleri verildi.
4 Eylül Çarşamba günü sabahı, kahvaltının ardından kamp,
tatlı yorgunluklarla, yeni arkadaşlıklarla ve örgütlülük
bilinciyle sona erdi.
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ZAMLARIN SONU GELMİYOR :
ELEKTRİĞE YAPILAN ZAMDAN BİR AY SONRA
BİR ZAM DA DOĞAL GAZA YAPILDI
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Doğal Gaz’a yapılan zamlarla ilgili olarak 2 Ağustos 2019 tarihinde
bir basın açıklaması yaptı.

BOTAŞ’ın Doğal Gaz Satış Fiyatları,
2017 Sonuna Göre Konutlarda ve
Küçük Sanayi Kuruluşlarında Yüzde 33,8;
Büyük Sanayi Kuruluşlarında Yüzde 118,3;
Elektrik Üretimi İçin Yakıt Olarak Doğalgaz
Kullanan Santrallerde Yüzde 116,1 Oranında
Arttı
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, 13.08.2018,
03.09.2018, 18.10.2018 ve 26.02.2019 tarihlerinde Odamız Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan, elektrik
ve doğal gaz fiyatlarını ve fiyat artışlarını irdeleyen Oda
Raporlarını kamuoyu ile paylaşmıştık.
Son olarak 2019 Temmuz ayı başında elektrik fiyatlarında
yapılan artışlar sonrasında, 17.07.2019 tarihinde “2019
Temmuz Ayı İtibarı ile Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine” güncel Oda Raporunu kamuoyuna sunmuş ve elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yeni
zamların gündemde olduğunu belirtmiştik.
Nitekim Temmuz ayının son günü, gece geç saatlerde
doğal gaz fiyatlarına yapılan zam açıklandı.
Elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz fiyatı sabit kalırken, doğal gaz fiyatları konutlar ve yıllık tüketimi 300.000
m³’ün altındaki sanayi için yüzde 14,97 oranında, yıllık tüketimi 300.000 m³’ü aşan sanayi, OSB’ler ve CNG müşterileri için yüzde 13,73 oranında artırıldı.
2018 yılı Nisan, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yapılan
zamlardan sonra. 2019 başında, doğalgaz satış fiyatlarında, konutlara ve küçük sanayi kuruluşlarına yüzde 10,
elektrik üretim tesislerine yüzde 8,8 indirim yapılmıştı.
01.07.2019’da ise elektrik üretimi için satılan doğal gazın
fiyatı yüzde 6.45 oranında artırılmıştı.
01.08.2019’da yapılan zam sonrasında, değişik tüketici
grupları için geçerli gaz fiyatları ve 2017 sonuna göre fiyat artış oranları aşağıdaki 1 no’lu tabloda gösterilmiştir.

8

bülten 255
eylül 2019

Tablo 1: BOTAŞ Doğal Gaz Satış Fiyatları (TL/m³) ve
2017 Aralık-2019Ağustos Dönemi Artış Oranı

BOTAŞ’ın Ağustos 2019 itibarıyla doğal gaz satış fiyatları,
2017 sonuna göre konutlarda ve küçük sanayi kuruluşlarında yüzde 33,8; büyük sanayi kuruluşlarında yüzde
118,3; elektrik üretimi için yakıt olarak doğalgaz kullanan
santrallerde yüzde 116,1 oranında artmıştır.
Doğalgaz satış fiyatlarında sürdürülmekte olan sübvansiyon, elektrik üretim tesislerinde önemli ölçüde, büyük
sanayi kuruluşlarında kısmen kaldırılmıştır.
Odamız, uzun süredir enerji yoksulları ve yoksunlarına,
çağdaş yaşam koşullarını sağlayacak miktarda ücretsiz
elektrik ve doğalgazın kamu tarafından temin edilmesini
savunagelmiştir.
Toplum yararını gözeten bu önermemizi, siyasi iktidar
yakın zamana kadar yok saymış, yanıt vermemiş, adeta
kulaklarını tıkamıştı.
Ankara’da Başkent Gaz’ın Ağustos 2019’da konutlar için
doğal gaz satış fiyatı KDV dâhil 1.6528 TL/m³’tür. Bireysel ısınmada konut başı doğal gaz tüketimi Ankara için
yıllık 1500 m³, aylık ortalama 125 m³’tür. Bu durumda,
bir ailenin Ağustos 2019’da ödeyeceği doğal gaz bedeli 206,60 TL’dir. Aylık su tüketimini 10 m³, yine Ankara
ASKİ konut fiyatı olan 9.48 TL/m³ veri alındığında aylık
su faturası 94,80 TL olmaktadır. Aylık elektrik, doğal gaz
ve su fatura bedelleri toplamı ise, Temmuz 2019’a göre
yüzde 5,47’lik bir artışla 443,57 TL’ye yükselmektedir
ve bu tutar asgari ücretin beşte birinden fazladır (yüzde
21,96).

Basın Açıklamaları

Tablo 2: Aylık Elektrik, Doğal Gaz, Su Ödemelerinin Asgari Ücret İçindeki Payı (Temmuz 2019, Ankara)

Bütün bu verilerin gösterdiği enerji yoksulluğu ve yoksunluğunun ciddi bir sorun olduğudur. Bu sorunu çözme
yönünde:
- Elektrik yardımının kapsamının genişletilmesi,
- Kömür yardımı yerine doğal gaz desteğinin sağlanması,
- Yerel yönetimlerin düşük gelir gruplarına ücretsiz su
desteği vermesi,
- Temel bir ihtiyaç olan doğalgazın fiyatları üzerindeki
KDV’nin yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmesi, ÖTV’nin
kaldırılması,

- Kamusal kaynaklardan sağlanan bu desteklerin kötüye
kullanımını önlemek için uygulamanın toplum çıkarları
gözetilerek denetlenmesi gerekmektedir.
Günümüzde yaşamı idame ettirmek için vazgeçilmez
olan elektrik, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının nihai tüketiciye yeterli, kesintisiz ve ödenebilir koşullarda sunulması için, öncelikle sektörde toplumsal yararı gözeten,
bütünleşik politikaların ve uygulamaların yaşama geçmesi, enerji yatırımlarının; tüketiciye, çevreye ve ekonomiye
gereksiz yükler getirmeyecek şekilde, toplum çıkarlarını
gözeten kamusal bir planlama dâhilinde yapılması gerekmektedir.
Bu temel gereklilikler yerine getirilmediği takdirde nihai
tüketicinin doğrudan ya da dolaylı olarak karşı karşıya
kalacağı zararları bütünüyle önlemek mümkün olamayacaktır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

KLİMA ALIMI, MONTAJI VE KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Klima Alımı, Montajı ve Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar üzerine 5 Ağustos 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Hava sıcaklıklarının ülkemizin birçok bölgesinde mevsim
normallerini aştığı şu günlerde soğutma amaçlı klima kullanımında artış görülmektedir. Ancak ortam konforuna
büyük katkılar sunan klimaların bilinçsiz kullanımı halinde
ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkilediği gibi, yurttaşlarımızın bütçelerine ekstra yükler oluşturduğunu unutmamak gerekir. Klimaların tekniğe uygun olmayan kullanımı
sağlığımızı bozabilir ve gereksiz enerji sarfına neden olur.
Bu nedenle TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, dikkat edilmesi gereken hususlara dair kamuoyuna
yönelik bilgilendirme sorumluluğumuz gereğince klima
seçimi, montajı ve kullanımında dikkat edilmesi gereken
başlıca noktaları şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Satın alma öncesi klimanın kapasite tayini, mahallin
yapısı ve ısı kazancıyla doğru orantılı olup olmadığı en
önemli konudur. Türkiye’deki kapasite tayinlerinde genellikle mahallin metrekaresi üzerinden hesaplama yapılmaktadır; oysa klima çevrimi, kapalı çevrim olduğu için
seçilecek ürünün verimliliğinde mahal içerisindeki hava
hacmi önemlidir.

2. Yanlış kapasite tayinlerinde cihazdan gerekli soğutma
veya ısıtma verimi alınamadığı gibi gereksiz ve aşırı hava
akımı insanları rahatsız ve hasta edebilir. Örneğin, kapasitesi küçük seçilen ürünler istenen mahal sıcaklığını sağlamak için uzun süre devrede kalacağından enerji sarfiyatı
artacak ve cihaz kullanım ömrü azalacaktır.
3. Yeni montaj yapılan cihazlarda montaj işlemi tamamlandıktan sonra yetkili servisten hizmet protokolünün
alınmasına, montajı yapılan cihazın kullanımı hakkında gerekli teknik bilgilerin yetkili servis tarafından verilmesine
ve ürüne/ürünlere ait kullanım kılavuzunun temin edilmesine, satışı yapan bayiden garanti belgesinin mutlaka
alınmasına dikkat edilmelidir. Tüketiciler, cihaz montajını
mutlaka bayi tarafından gönderilen yetkili servise yaptırmalıdır. Aksi takdirde satıcı firma tarafından cihaz garanti
kapsamı içine alınmayacağı için montaj sonrası oluşabilecek arızalardan dolayı zor durumlar yaşanabilir. Alınacak
cihazın mutlaka ulusal/uluslararası standart, CE ve uluslararası kalite standart (TSE) belgeleri olmalıdır.
4. Klima iç ünitesi, hava sirkülasyonunu optimum sağlaya-
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cağı yere montaj edilmeli, iç ünitenin montaj yeri aşırı güneş almayacağı, mahaldeki insanları rahatsız etmeyeceği
ve doğrudan üflemeyeceği bir noktada seçilmelidir. Yoğuşma suyunun dışarı atılması için gerekli drenaj tesisatının uygunluğu ve seçilen cihazın montajının yapılabilmesi
için altyapı ile uygunluğu kontrol edilmeli ve bu işlemler
yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

yönü ayarlanarak ya da sürekli hareket ettirilerek üflenen havanın odaya dağılmasının sağlanmasıyla homojen
bir soğutma elde edilmesi, istenilen oda sıcaklığının daha
çabuk oluşturulması ve enerjinin verimli kullanılması sağlanabilecektir. Hava yönlendirici kanatların hareket eden
modda çalışmadığı durumda kanatlar odayı soğutmak için
yukarı, odayı ısıtmak için aşağı yönde olmalıdır.

5. Klimanın kullanıldığı ortamın ısı izolasyonu ne kadar iyi
olursa kapasitesi ve dolayısı ile elektrik tüketimi azalacağı
gibi verimi de o kadar artacaktır.

8. Havanın çok sıcak olmadığı ve nemin yüksek olduğu
günlerde klima cihazı nem alma modunda çalıştırılmalıdır. Nemin alınması konforlu bir ortam yaratacaktır.

Klima cihazlarının serpantinleri, fanları, iç aksamı ve filtreleri toz tutar ve zamanla kirlenir. Bu durum hem klimanın verimliliğini etkiler hem de zamanla klima cihazını
yıpratır. Tozlar klima filtreleri ile tutulabilirken, uçucu organik bileşikler ortamın havalandırılması yoluyla, biyolojik
kirleticiler ise klima cihazının hijyenik bakımı ile bertaraf
edilebilirler. Bakımı yapılmayan ve temizlenmeyen klimalar, sağlık riskleri oluşturduğu gibi enerjinin verimsiz
kullanımına da neden olmaktadır.

9. Klima soğutma modunda çalışırken diğer elektrikli (ütü
vb.) aletleri kullanmamaya dikkat edilmelidir. Kullanılan
her elektrikli alet ortama gücü etkisinde ısı vermekte ve
bu ısı, ortamda ilave soğutma ihtiyacına neden olmaktadır. Bu durumda klima daha fazla çalışma gereği duyacak
ve daha fazla elektrik tüketecektir.

Bu tozlar çalışma esnasında birçok hastalığa neden olabilir, içinde mikrop ya da bakteri barındırabilir veya oluşturabilir. Bu nedenle klima cihazı yaz-kış kullanılıyorsa
en az her geçiş mevsiminde, sadece yazın kullanılıyorsa
her kullanma dönemi öncesi en az bir kez yetkili servisler
tarafından serpantinler temizlenmeli ve periyodik bakım
yapılmalıdır. Periyodik bakım sırasında cihaz içerisindeki
soğutucu gazın işletme basıncında mevsime göre düzeltme de yapılmalıdır. Bakımı ve mevsim ayarlaması yapılmayan klimaların verimi düşecek, enerji sarfiyatı artacaktır.
Hava filtreleri düzenli olarak (en az haftada bir kez) temizlenmelidir.
6. Klima cihazları konfor için üretilmiş cihazlardır; aşırı
ısıtma ya da aşırı soğutma yapmak bu cihazların daha fazla enerji tüketmelerine neden olacaktır. Klima cihazlarının kumandasından istenilen oda sıcaklığının, sıcak havalarda normal dinlenme ve çalışma alanlarında 23°C-26°C
arasında ayarlanması yeterlidir. Kış şartlarında ısıtılan hacimlerde önerilen ayar değeri ise 20°C-24°C aralığıdır.
Ayrıca Split klimalar iç ortamdan aldıkları enerjiyi dış havaya verdikleri için cihazın performansı dış ortam sıcaklığına göre değişmektedir. Bu nedenle özellikle kışın soğuk
(dış hava sıcaklığının 7 °C’nin altına düştüğü) havalarda
“ısı pompası” tipi cihazların performansları düşmektedir.
Cihaz satın alırken dış hava sıcaklığına göre performans
değerlerinin cihaz kataloğundan kontrol edilmesi gerekmektedir.
7. Klima cihazında bulunan dikey ve yatay kanatların
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10. Uzun süre klima cihazının karşısında ve hava akımında durmak, oturmak, soğuk hava akımı içerisinde kalmak
sağlık açısından sakıncalıdır. Yaşlı, hasta ve çocukların
odalarında klima kullanımı sırasında daha dikkatli olunmalı, sağlık durumlarının etkilenmemesine dikkat edilmelidir. İnsan vücudunun hassasiyeti nedeniyle seçilen iç
hava sıcaklığı ile dış hava sıcaklığı arasında 7-8˚C yi geçmeyecek bir sıcaklık farkı seçilmelidir.
11. Bitkiler ve evcil hayvanlar uzun süreli olarak klima cihazlarının hava akımı içerisinde bulunmamalıdır. Sıcak ya
da soğuk havanın sürekli olarak bitkilerin ve hayvanların
üzerinden geçmesi bitkilere ve hayvanlara zarar verebilir.
12. Klimaları durdurmadan cihazlara müdahale edilmemeli ya da temizlik yapılmamalıdır. Çalışırken cihaza dokunulması durumunda yaralanma riski yüksektir. Temizlik yapılacağı zaman cihaz çalışmıyor durumda olmalıdır.
Cihazların bakım ve derin temizliği ise yetkili servislerce
ya da konunun uzmanı olan kişilerce yapılmalıdır.
13. Klima dış üniteleri güneş ve yağmura karşı tente vb.
koruyucu altında olmalıdır. Bu önlem dış ünite ömrünü
uzatacaktır.
14. Bakır boruların izolasyonları düzenli olarak kontrol
edilmeli deformasyon oluşmuşsa giderilmelidir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, bu bilgiler
ışığında tüm yurttaşlarımıza klima satın alma, montaj ve
kullanım süreçlerinde bütçelerini, konforlarını, sağlıklarını ve ekolojik dengeyi gözetmeleri çağrısında bulunuyoruz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

BAYRAM TATİLİ VE TRAFİK GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SÜRÜCÜLERİN VE
YETKİLİLERİN ALMASI GEREKEN BAZI ÖNLEMLER
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Bayram Tatili ve Trafik Güvenliği Açısından Sürücülerin ve Yetkililerin Alması Gereken Bazı Önlemler konusunda 10 Ağustos 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaparak
uyarılarda bulundu.
Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında olmakla birlikte
hafta sonu ile birleştirilince 10-18 Ağustos tarihleri arasında 8 günlük bir tatil olacaktır.
Yıllık izin kullanacaklarla birlikte trafikte yoğunluğun ve
tehlikenin artacağı bir haftaya girmiş olacağız. Ancak her
zaman tanık olduğumuz üzere bayram tatilleri süresince
trafik yoğunluğunun artışına paralel olarak trafik kazaları
da artmakta, her yıl yüzlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, binlercesinin yaralandığı bir tablo ortaya çıkmaktadır.
Bu durum, tatil nedeniyle yola çıkmadan önce sürücülerin ve yetkililerin alması gereken önlemleri ve dikkat
edilmesi gereken konuların önemini ortaya koymaktadır.
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılında
trafik kazalarında olay yerinde 3 bin 373 kişi, kazadan
sonraki 30 gün içinde ölenlerle birlikte toplam 6 bin 675
kişi yaşamını yitirmiştir.
2019 yılının ilk altı ayında ise bin 54 kişi; geçtiğimiz Şeker
Bayramı tatilindeki trafik kazalarında da 101 kişi kaza yerinde yaşamını yitirmiştir. Bütün bu kazalar kamusal denetimin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.
Motorlu araçları çok yakından tanıyan, mevzuatlara göre
tasarım ve üretiminde bulunan makina mühendisleri ve
onların meslek örgütü Makina Mühendisleri Odası
olarak Kurban Bayramı tatili sırasında trafik kazalarını azaltmak için aşağıdaki teknik önerileri sıralamak istiyoruz:
- Bakım: Araçların fren, balata, lastik, ön takım, elektrik
sistemi, hidrolik sistemi, motor yağı, soğutma suyu seviyesi vb. konulardaki bakımları yetkili veya yetkin servislerde mutlaka yapılmalıdır.
- Araç bakımları tatile çıkmadan en az bir hafta önce yaptırılmalıdır. Araç bakımdan çıkar çıkmaz hemen yolculuğa
çıkılmamalıdır.
Uzun yola çıkmadan önce araçların bir süre kullanılmasıyla birlikte bakım sonrası olası eksiklikler veya çıkabile-

cek hatalar görülerek giderilmiş, fren balatası gibi alışması
gereken parçalar yolculuk öncesi alıştırılmış olmalıdır.
Fren parçaları (balata, kampana, disk) değişmiş araçlar,
uzun yolculuk öncesinde trafiğin az olduğu yollarda veya
düşük hızlarda dört-beş kez tam fren yapılarak alıştırmalıdır.
- Lastik: Yolculuk öncesi tüm lastiklerin hava basınçları
“yüklü araç” değerine çıkarılmalıdır. Kış lastiği kışın, yaz
lastiği yazın kullanılmalıdır.
Yazın kış lastiği kullanımı fren mesafesini artırır. 6 yıldan
yaşlı lastikler yenilenmelidir. Yeni lastiklerle hemen uzun
yola çıkılmamalı, en az bir hafta alıştırma yapılmalıdır.
Lastik diş derinliği yasal olarak en az 1,6 mm olması gerekirken, uzmanlar yaz lastiklerinde en az 3 mm diş derinliği önermektedir.
- Yükleme: Araçta taşınabilecek yolcu ve yük miktarı
aracın ruhsatındaki değeri geçmemelidir.
- Emniyet kemeri ve yük güvenliği: Otomobil, minibüs, midibüs, otobüs, tüm araçlarda emniyet kemerleri
mutlaka takılmalı ve bagajlardaki yük sabitlenmelidir.
- Fren ve takip mesafesi: Tatil araçlarının ağırlığı, günlük işe gidiş-geliş kullanımına göre daha fazla olduğu için
takip mesafesi de boş araca kıyasla artırılmalıdır.
Tatil aracı sürücüsü günlük kullanıma kıyasla fren pedalına daha yüksek ayak kuvveti ile basabilmeli ve bunun için
oturma pozisyonu doğru olmalıdır.
bülten 255
eylül 2019
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- Hız: Tatil araçlarının sürücüleri hız sınırına mutlaka uymalıdır.
Sürücülerin günlük şehir içi kullanımdan daha ağır olan
araçlarını tatil yolunda yüksek hızda ve uzun yokuş-inişlerde frenleri aralıksız kullanması frenlerin ısınmasına,
fren mesafesinin uzamasına neden olabilir.
Sürücüler hız sınırlarına uymalı, yorgun, uykusuz ve alkollü araç kullanmamalı ve hatalı sollama yapmamalıdır.
- Ayrıca sürücüler bayram yoğunluğunda uzun süre trafikte kalacaklarını gözeterek yola çıkmadan önce yeteri
kadar dinlenmeli ve 2-3 saatte bir mutlaka mola verilmelidir.
Uzun mesafeli yolculuklarda mümkünse iki sürücü ile
yola çıkılmalıdır.
- Yolculuk öncesi görüşü engelleyen, refleksleri ağırlaştıran ilaçlar alınmamalıdır.
- Araçlardaki ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın
söndürme cihazı gibi önem arz eden donanımların olup
olmadığı yola çıkılmadan önce kontrol edilmelidir.
- Sürücüler mıcırlı yollarda hızlarını düşürmelidir.
- Diğer yandan belirtmek isteriz ki, LPG’li araçların bakım ve kontrolü, yollardaki güvenliğimiz açısından son
derece önemlidir.
Ancak ne yazık ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Haziran 2017 tarihinde yayımladığı yönetmelikle birlikte;
LPG’li araçlar için “Gaz Sızdırmazlık Raporu” aranması
zorunluluğu tamamen ortadan kaldırılmıştır.
Bu olumsuzluğa rağmen LPG’li araç sahipleri araçlarının
diğer bakımları yanında LPG ekipmanlarının da kontrolünü sızdırmazlık dâhil yaptırmalıdırlar.
Bakanlıkça yapılan düzenleme geri alınmalı, mevzuat kamucu bir bakışla düzenlenmeli ve bu alandaki oluşan başıbozukluğa bir son verilmelidir.
- Yürürlükte olan “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik”te tanımlanmış olan M2 ve M3 kategorisi yani yolcu taşımaya yönelik sürücü dışında sekizden
fazla oturma yeri olan araçlarda zorunlu olan “Yangın
Algılama ve Alarm Sistemleri” periyodik olarak kontrol
edilmeli ve sistemin etkinliğini halen sürdürüp sürdürmediği denetlenmelidir.
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Ayrıca şarj prizlerinden kahve ve çay ısıtma sistemlerine, klima aksamlarından görsel-işitsel eğlence sistemine
kadar onlarca kalem elektronik aksam çok sıcak havalarda bir anda birlikte çalıştığında motorun aşırı ısıya maruz kaldığı gözetilmeli ve bu elektronik sistemlerin belirli
aralıklarla (seyir halindeyken de) kontrol edilmeleridir.
- Kaza durumlarında Trafik Kazası Tespit Tutanaklarının
doldurulması; zabıta, yol/trafik konusunda uzman inşaat
mühendisi, doktor ve Makina Mühendisleri Odası tarafından eğitilip belgelendirilmiş uzman makina mühendisleri
tarafından ortaklaşa yapılmalıdır.
Trafik konusunda mahkemelerde bilirkişilik yapan kişilerde, ilgili Meslek Odaları tarafından eğitilip belgelendirilmiş olmaları koşulu aranmalıdır.
- Yol yapım ve yenileme çalışmalarında uyarı ve ikazlara
muhakkak uyulmalıdır.
Bunların yeterli olmaması nedeniyle meydana gelen kazaları önlemek için ikaz levhalarının eksiksiz bir şekilde
konulması ve dış etkenlerden (rüzgâr, kar, yağmur, insan
müdahalesi vb.) etkilenmeyecek şekilde sabitlenmesi gerekmektedir.
- Ayrıca kazalarda önemli bir faktör olan yol kusurları giderilmeli, yolların kalitesi artırılmalı, mıcır kazaları diye
ifade edilen kazaların satıh kaplama yollarda meydana
geldiği de gözetilerek serbest mıcırın en az şekilde kalması sağlanmalıdır.
Sürücüler bu yollarda fren mesafesini de düşünerek hızlarını ayarlamalı azami dikkatle araçlarını kullanmalıdırlar.
Sürücü ve yayaların dikkat etmesi gereken hususlarla
birlikte, ilgili makamlar gerekli önlemleri alarak yurttaşlarımıza güvenli bir yolculuk sağlamak için azami özen
göstermelidir.
Araçlara yönelik kamusal denetimin mutlaka yapılması
gereklidir ve Odamız bu denetimlerin bir parçası olmaya
hazırdır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak; trafik
kazalarının gölge düşürmediği bir tatil dileğiyle yurttaşlarımızın bayramını kutluyor, iyi yolculuklar diliyoruz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİNDEN DERSLER ÇIKARILMALI
VE DEPREMLERE KARŞI ETKİLİ ÖNLEMLER ALMAK İÇİN TMMOB’YE
BAĞLI ODALARIN GÖREV VE YETKİ ALANINA GİREN KAMUSAL MESLEKİ
DENETİM, YETERLİLİK, EĞİTİM VE BELGELENDİRMEYE DAYALI YENİ BİR
YAPI DENETİMİ MODELİ BENİMSENMELİ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin yıldönümü nedeniyle yazılı
bir basın açıklaması yaptı.
Türkiye dünyadaki en etkin deprem kuşakları arasında
yer alan Akdeniz-Alp-Himalaya kuşağı üzerindedir. Ülke
toprakları ile sanayi ve barajlarının büyük kısmı bu aktif
deprem kuşağının üzerinde yer almaktadır. Bu gerçekliğe karşı etkili önlemler alabilmek için depremin çok
disiplinli bir mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı alanı
olarak görülmesi gerekir. Ancak bu disiplinler rant çıkarları için dışlanmaktadır. 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12
Kasım 1999 Düzce Depremleri sonrasındaki yapı denetimi düzenlemelerinde kamusal denetim ticarileştirilmiş
ve meslek odalarının önerileri dışlanmıştır. Yapı Denetim
Yasası’nda kamu yapıları denetim dışı tutulmuş ve yasanın
kapsamı daraltılmıştır.

yatakları ile yeşil alanlar arasındaki bağların koparılması,
sel-su baskınlarının artması, ısı adalarının oluşması gibi
olgular depremlerin yıkıcı etkilerini artırmaktadır. Bu sorunlara deprem olgusunu ve depremlere dayanıklı yapı
stokunu artırma gerekliliğini gözetmeksizin yapılan son
imar affı ve depremlerde toplanma yerleri olan alanlardaki hızlı yapılaşma eklendiğinde ülkemizin depremlere
hazır olmadığı anlaşılmaktadır. Bu noktada belirtmek
isteriz, iktidarın mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı
mesleklerine yönelik saldırısı rantçı sermaye güçlerinin
önünü açmaya, mesleki gereklilikleri hiçe sayarak iş yapma mantığının egemen olmasına ve depremlerin yol açtığı sosyal yıkım sorunlarının sürmesine yol açmaktadır.

TMMOB’ye bağlı Odaların mevzuatla tanınmış görevleri
içinde bulunan mühendislik, mimarlık hizmetlerinin mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme, denetleme gereklilikleri de dışlanmıştır.

Yapı denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar ve ilgili
tüm mevzuatın TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler ve
ilgili kesimlerin katılımıyla düzenlenmemesi durumunda
ülkemizi yeni büyük sosyal afetler ve yıkımlar beklemektedir.

Planlama, mühendislik, mimarlık, yapılaşma ve kamusal denetime ilişkin sorunlara ayna tutan, yüzyılın afeti
olarak anılan ve yaklaşık 340 bin yapının önemli ölçüde
yıkıldığı ve hasar gördüğü, on binlerce yurttaşımızın yaşamını kaybettiği 1999 Marmara Depreminden hiçbir ders
alınmadığı; Deprem Şurası, Ulusal Deprem Konseyi gibi
oluşumların devre dışı bırakılması ile, Van depremi ve
diğer depremler sonucu oluşan sosyal yıkım tablosu ile,
mevzuat düzenlemelerinin rant eksenli olması, kentsel
dönüşüm programlarının ranta yönelik olması ve bütün
ülkenin imara açılması ile tekrar tekrar ortaya çıkmıştır.

Depremler ve büyük doğa olaylarına karşı bütünlüklü,
sağlıklı, insanca bir yaşam ve çevre için alınması gereken
önlemler ivedi bir öneme sahiptir. Depremlere karşı
önlemler bütünlüğü, güvenli yapılaşma ve halkın sağlıklı
kent ve doğal çevre hakkı için neoliberal piyasacı ve rantçı yaklaşımlar reddedilmelidir.

Türkiye bugün 20 yıl önceki Marmara depreminden daha
iyi durumda değildir. Yer seçimi kararlarında, yapı tasarımı, üretimi ve denetiminde bilimsel, bütünlüklü bir düzen yoktur. Öyle ki sorunlu dolgu alanları, dere yatakları
ve kıyılar imara açılmakta, her yere AVM ve gökdelenler
yapılmaktadır. Yanlış ulaşım politikaları, yanlış kentsel dönüşüm uygulamaları ve yanlış mega projelerin artması, su

Mevcut Yapı Denetim Yasası’nın öngördüğü, ticari yanı
ağır basan yapı denetim şirketi ve öngörülen teknik müşavirlik şirketi modeli yerine uzmanlık ve etik niteliklere
sahip yapı denetçilerinin etkinliğine dayalı, meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama,
tasarım, üretim ve denetim süreci modelinin benimsenmesi gerekmektedir. Bu yaklaşım egemen olmadıkça
depremler ve sonuçlarına yönelik kalıcı ve bilimsel bir
çözüm ne yazık ki mümkün olamayacaktır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
bülten 255
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ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ!
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yaptı.

1 Eylül Dünya Barış Günü, ülkemizin, içinde bulunduğumuz bölgenin ve dünyanın barış gereksinimini bir kez
daha hatırlatmaktadır.
Emperyalist müdahale ve işgaller ile birçok ülke yönetiminin toplumsal tepkileri şiddetle bastırmaya çalışmaları,
halkların yaşamına kitlesel kırım, göç dalgaları ve kuşaklar
boyu sürecek acılar şeklinde yansımaktadır.
Başta eski Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Yemen ve Filistin olmak üzere birçok ülkede emperyalist
güçler ve işbirlikçileri tarafından yapılan yıkımlar yalnızca
bazı örneklerdir.
Ülkemizde Kürt sorununun kangren durumu, bölgemizdeki emperyalist müdahale ve işgaller, dünyada nükleer
silahlanma ve genel savaş olasılıklarının artması söz konusudur.
Ülkemizde iç ve dış politikanın şiddet eksenli olarak yürütülmesi, toplumsal atmosferin militarizmle, milliyetçilikle
ve mezhepçi dincilikle belirlenmesine yol açmaktadır.
Kürt sorununda sergilenen baskı ve şiddet her iki tarafta
derin acılara, toplumsal yarılmalara yol açmaktadır.
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Halkımız ve bölge halkları her gün şiddet ve savaş ortamının etkileri altındadır.
Bu nedenlerle “savaşlara hayır”, “ülkede, bölgede, dünyada barış” demek insan olmanın gerekleri arasındadır.
Bu istemlere kulak verilmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir.
Gereksinimimiz demokrasi, barış, kardeşlik, emekten
yana politikaların egemen olduğu başka bir Türkiye ve
başka bir dünyadır.
Ne yazık ki henüz bu gerekliliklerden çok uzakta bulunuyoruz.
Ancak Odamız, TMMOB çatısı altında emperyalizme,
faşizme, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı
çıkmaya; eşit, özgür, laik, adalet ve hukukun üstünlüğü
temelinde bir arada yaşamın hâkim olacağı demokratik
bir Türkiye mücadelesinde yer almaya devam edecektir.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basında Odamız

Ağustos 2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Artış Gösteren Fabrika/Tesis Yangınlarını Önlemek İçin Endüstriyel Yangın
Güvenliği Önlemleri ve Kamusal Denetim Şarttır” başlıklı
açıklama, Güvenlik Yönetimi Dergisinde “Fabrika yangınlarını önlemek için endüstriyel yangın güvenliği önlemleri
ve kamusal denetim şart” başlığıyla haber yapıldı.
01.08.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Artış Gösteren Fabrika/Tesis Yangınlarını Önlemek İçin Endüstriyel Yangın
Güvenliği Önlemleri ve Kamusal Denetim Şarttır” başlıklı
açıklama, BirGün Gazetesinde “Endüstriyel yangınlarda
en az 25 kişi öldü,” Aydınlık Gazetesi’nde “Fabrikalar yanıyor kamu denetimi şart,” Şehrivan Gazetesinde “MMO
endüstriyel yangınlara karşı uyardı” ve Kars Hakimiyet
Gazetesinde “Makina Mühendisleri Odası endüstriyel
yangınlara karşı uyardı” başlıklarıyla haber yapıldı.
02/09.08.2019
Odamız tarafından yayınlanan “2019 Temmuz Ayı İtibarı
ile Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine
Oda Raporu” Cumhuriyet Gazetesinde “Zamların devamı
gelecek” ve Takip Gazetesinde (09.08.2019) “Elektrik
temmuzda çarptı” başlıklarıyla haber yapıldı.
03.08.2019
Oda Başkanı Yunus Yener ve Oda Saymanı Bedri Tekin’in
İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, Ankara Şube Başkanı Sadettin Özkalender ve Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptıkları ziyaret, Gazete Bursa
Gazetesinde “MMO’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret” başlığıyla
haber yapıldı.
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Zamların Sonu Gelmiyor: Elektriğe Yapılan Zamdan Bir Ay Sonra Bir Zam
da Doğal Gaza Yapıldı” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “2,5 yılda yüzde 34 zam,” Ankara Başkent Gazetesinde “Yener: zamların sonu gelmiyor,” Tigris Haber
Gazetesi’nde “Doğalgazda zamların devamının gelmesi
bekleniyor” ve Bizim Sakarya Gazetesinde “Doğalgazda
zam dalgası gelebilir!” başlıklarıyla haber yapıldı.

06.08.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Klima Alımı, Montajı
ve Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Kirlenmiş klima hastalık sebebi” başlığıyla haber yapıldı.
Oda Başkanı Yunus Yener’in otobüs yangınlarıyla ilgili
Posta Gazetesi Muhabiri Murat Gülderen’e verdiği demeç, “Otobüslerde yangın endişesi sürüyor” başlığıyla
haber yapıldı.
07.08.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in otobüs yangınlarıyla ilgili
Milliyet Gazetesi Muhabiri Senem Büyüktanır’a verdiği
demeç, “Araç muayenesi eksik yapılıyor” başlığıyla haber
yapıldı.
09/15.08.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Bayram Tatili ve
Trafik Güvenliği Açısından Sürücülerin ve Yetkililerin Alması Gereken Bazı Önlemler” başlıklı açıklama, Aydınlık Gazetesi’nde “Bayram zehir olmasın,” (10.08.2019)
BirGün Gazetesinde “TMMOB’den bayram tatili öncesi
uyarı,” (12.08.2019) Evrensel Gazetesinde “Otobüslerde
denetim ve kontroller arttırılmalı”ve (15.08.2019) Zafer
Gazetesinde “MMO Başkanı Yener, tatil dönüşü sürücüleri uyardı: Yeni lastiklerle hemen uzun yola çıkılmamalı,
en az bir hafta alıştırma yapılmalıdır” başlıklarıyla haber
yapıldı.
17.08.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in otobüs yangınlarıyla ilgili Ortadoğu Gazetesine verdiği demeç, “Otobüsler neden yanıyor” başlığıyla haber yapıldı.
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “17 Ağustos 1999
Marmara Depreminden Dersler Çıkarılmalı ve Depremlere
Karşı Etkili Önlemler Almak İçin TMMOB’ye Bağlı Odaların
Görev ve Yetki Alanına Giren Kamusal Mesleki Denetim,
Yeterlilik, Eğitim ve Belgelendirmeye Dayalı Yeni Bir Yapı
Denetimi Modeli Benimsenmeli” başlıklı açıklama, Yurt
Gazetesi’nde “Türkiye 20 yıl önceden daha iyi durumda
değil,” Anayurt Gazetesinde “Depremlere karsı yapı denetimi çağrısı” ve Ankara Başkent Gazetesinde “Dereler ve
kıyılar imara açılıyor” başlıklarıyla haber yapıldı.
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20/21.08.2019
Odamız tarafından Kocaeli Şube yürütücülüğünde düzenlenecek olan V. Enerji Verimliliği Kongresi hazırlıkları, Hedef Gazetesinde “Enerji Kocaeli’nde konuşulacak,”
Çağdaş Kocaeli Gazetesinde “Enerji verimliliği ilimizde konuşulacak” Bölge Haber Gazetesi, Mavi Kocaeli Gazetesi,
Gölcük Haber Gazetesi, Gebze Yeni Haber, Kocaeli Bizim
Yaka, Demokrat Kocaeli, Kocaeli Pusula VE (21.08.2019)
Yakın Takip Gazetelerinde “Enerji verimliliği Kocaeli’nde
konuşulacak” başlıklarıyla haber yapıldı.
6 Ağustos 2019 Posta

2 Ağustos 2019 Cumhuriyet
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23/24.08.2019
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Ekonomide güvensizlik ve işsizlik tırmanışta” başlıklı araştırma raporu,
BirGün Gazetesinde “Güvensizlik ve işsizlik tırmanışta,”
Evrensel Gazetesinde “Ekonomide küçülme sürecek,”
(24.08.2019) Aydınlık Gazetesi’nde “Ekonomide canlanma belirtisi yok,” Ankara Başkent Gazetesinde “Ekonomide güvensizlik ve işsizlik tırmanışta” ve Anadolu Gazetesinde “Ekonomide güvensizlik ve işsizlik tırmanışta”
başlıklarıyla haber yapıldı.
31.08.2019
Oda Başkanı Yunus Yener’in otobüs yangınlarıyla ilgili
Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Kübra Köklü’ye verdiği
demeç, “Otobüs yangınları korkutuyor” başlığıyla haber
yapıldı.
7 Ağustos 2019 Milliyet

23 Ağustos 2019 Evrensel

Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın BirGün Gazetesi muhabiri Burcu Cansu’ya nükleer santrallarla ilgili verdiği demeç, “Erdoğan’dan nükleeri hızlandırın
talimatı” başlığıyla haber yapıldı.

Kurslarımız

Ağustos 2019'da Kurslara Katılım
Ağustos ayı boyunca 8 şubemizde, 10 konu başlığı altında düzenlenen kurslara 187 kişi katıldı.
Eğitimin Adı

Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı Sayısı

1-4 Ağustos 2019

İstanbul

10

2-4 Ağustos 2019

İstanbul

13

4-6 Ağustos 2019

Eskişehir

6

19-22 Ağustos 2019

Bursa

10

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Asansör Mühendis Yetkilendirme
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
Doğalgaz İç Tesisat
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

5-8 Ağustos 2019

İzmir

13

22-25 Ağustos 2019

İstanbul

14

26-29 Ağustos 2019

İstanbul

9

2-4 Ağustos 2019

İstanbul

10

27-29 Ağustos 2019

İzmir

18

27-29 Ağustos 2019

Eskişehir

6

1-2 Ağustos 2019

Ankara

18

5-6 Ağustos 2019

Edirne

13

7-9 Ağustos 2019

Diyarbakır

8

19-21 Ağustos 2019

Ankara

7

26-27 Ağustos 2019

İzmir

9

21-23 Ağustos 2019

İzmir

17

26-28 Ağustos 2019

Kocaeli

6

Toplam

187

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
Şantiye Şefliği
Soğutma Tesisatı
Yangın Tesisatı

Eylül 2019 Kurs Programı
Eylül ayında düzenlenecek olan eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali
www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

3-4 Eylül 2019

Ankara

5 Eylül 2019

9-10 Eylül 2019

Antalya

11 Eylül 2019

23-24 Eylül 2019

Gaziantep

25 Eylül 2019

25-26 Eylül 2019

İzmir

27 Eylül 2019

28-29 Eylül 2019

Kocaeli

30 Eylül 2019

6-8 Eylül 2019

İstanbul

9 Eylül 2019

6-8 Eylül 2019

Ankara

9 Eylül 2019

11-13 Eylül 2019

Antalya

14 Eylül 2019

25-27 Eylül 2019

Gaziantep

28 Eylül 2019
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Kurslarımız

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Doğalgaz İç Tesisat

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Mekanik Tesisat

İstanbul

15 Eylül 2019

16-19 Eylül 2019

Konya

20 Eylül 2019

16-19 Eylül 2019

Ankara

20 Eylül 2019

18-21 Eylül 2019

Kayseri

22 Eylül 2019

19-22 Eylül 2019

İstanbul

23 Eylül 2019

21-24 Eylül 2019

Ankara

25 Eylül 2019

22-25 Eylül 2019

Konya

26 Eylül 2019

23-26 Eylül 2019

Kayseri

27 Eylül 2019

6-7 Eylül 2019

Bursa

8 Eylül 2019

13-15 Eylül 2019

İstanbul

16 Eylül 2019

27-29 Eylül 2019

Samsun

30 Eylül 2019

9-15 Eylül 2019

Trabzon

16 Eylül 2019

9-15 Eylül 2019

İstanbul

16 Eylül 2019

9-15 Eylül 2019

İzmir

16 Eylül 2019

23-29 Eylül 2019

Ankara

30 Eylül 2019

21-22 Eylül 2019

Kocaeli

22 Eylül 2019

27-28 Eylül 2019

İstanbul

29 Eylül 2019

27-28 Eylül 2019

Denizli

29 Eylül 2019

28-29 Eylül 2019

Adana

29 Eylül 2019

4-6 Eylül 2019

İzmir

29 Eylül 2019

6-8 Eylül 2019

İstanbul

9 Eylül 2019

27-28 Eylül 2019

Bursa

29 Eylül 2019

7-8 Eylül 2019

İstanbul

9 Eylül 2019

16-17 Eylül 2019

Eskişehir

18 Eylül 2019

4-5 Eylül 2019

İstanbul

6 Eylül 2019

6-7 Eylül 2019

İzmir

8 Eylül 2019

25-26 Eylül 2019

Eskişehir

27 Eylül 2019

Havuz Tesisatı

24-26 Eylül 2019

İstanbul

27 Eylül 2019

Klima Tesisatı

11-15 Eylül 2019

İstanbul

16 Eylül 2019

2-5 Eylül 2019

Ankara

13-16 Eylül 2019

Gaziantep

14-22 Eylül 2019

İstanbul

19-22 Eylül 2019

Eskişehir

21-24 Eylül 2019

Diyarbakır

21-24 Eylül 2019

Kayseri

21-24 Eylül 2019

İstanbul

27-30 Eylül 2019

Adana

26-29 Eylül 2019

İstanbul

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

Soğutma Tesisatı

Havalandırma Tesisatı

Temel Bilirkişilik

Adli Trafik Kazaları Bilirkişilik Kursu
*

12-15 Eylül 2019

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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TMMOB’den

KAMUDAKİ TOPLU SÖZLEŞMELER YANDAŞ SENDİKALARLA DEĞİL,
EMEKÇİLERİN GERÇEK TEMSİLCİLERİYLE YAPILMALIDIR!
Kamu emekçilerinin 2020-2021 yıllarındaki ekonomik ve özlük haklarını kapsayan toplu sözleşme dönemine
ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 2 Ağustos 2019 tarihinde basın açıklaması
yapıldı.
Üç milyonu aşkın kamu emekçisinin 2020-2021 yıllarına
ilişkin maaş ve özlük haklarının belirleneceği Toplu Sözleşme süreci 1 Ağustos itibariyle başladı.
Kamuda çalışan 100 binin üzerinde mühendis, mimar ve
şehir plancısı üyemizle TMMOB, toplu sözleşme sürecinin doğal parçasıdır.
4688 sayılı yasa uyarınca toplu sözleşme süreçleri kamu
idaresi adına Kamu İşveren Heyeti ve kamu görevlileri
adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yürütülmek zorundadır.
Üye sayısı itibariyle Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinin bileşenlerinden biridir. Yasayla sabit olan bu duruma
rağmen, KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle KESK Eş
Başkanları iki dönemdir Toplu Sözleşme masasına alınmamaktadır. Dahası, işyerlerinden derledikleri talepleri
ilgili Bakanlığa ulaştırmak için Türkiye’nin dört bir yanında gelen KESK üyeleri polis şiddetine maruz bırakılmaktadır. Bu hukuk dışı, keyfi ve baskıcı tutumu kınıyoruz.
Toplu Sözleşme, tarafların eşit şartlarda masada oldukları
ve özgür biçimde tartışarak karar vardıkları bir süreçtir.
3 Milyonu aşkın kamu emekçisinin sesi olan KESK’i Toplu
Sözleşme masası dışında tutmak ve süreci yandaş sendika
ile danışıklı biçimde sürdürmek, Toplu Sözleşme hukuku
ve anlayışıyla bağdaşmamaktadır.
Kamu Emekçilerine İnsanca Yaşayacak Bir Ücret
Verilsin!
Grev hakkını içermeyen, tarafların eşit biçimde masada
bulunmadığı mevcut toplu sözleşme düzeninde, hükümet ve yandaş sendika arasında imzalanan Toplu Sözleşmeler kamu emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının
her geçen yıl daha fazla erimesine neden olmaktadır.
Öncelikle bilinmelidir ki, kamu emekçileri yoksulluk sınırının altında bir maaşla yaşamlarını sürdürmektedir.

Mevcut düşük ücretlerde telafi edici bir düzeltme yapılmaksızın enflasyon oranında yapılan maaş artışları, kamu
emekçilerinin yaşadığı yoksulluğun devamı anlamına gelmektedir.
Yapılması gereken ilk şey, ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek kamu emekçilerinin maaşlarının
insanca yaşanacak bir düzeye yükseltilmesidir. Bu sağlandıktan sonra kamu emekçilerinin ücretlerinin enflasyon
karşısında erimesi engellenmeli ve her yıl ülkenin büyümesinden payına düşen oran kadar da maaş artışı yapılmalıdır.
Kamu Emekçilerinin Öncelikli Sorunları İvedilikle
Çözülsün!
Toplu sözleme süreçleri sadece maaş artışı pazarlığı yapılan değil, emekçilerin çalışma yaşamına ilişkin ekonomik,
sosyal ve özlük sorunlarına çözüm aranan süreçlerdir.
Bu toplu sözleşme döneminde ivedilikle:
- Haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen kamu emekçileri tüm haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmelidir
- Kamuda sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi yöntemlerle yapılan istihdam biçimlerine son verilerek kadrolu,
güvenceli istihdam sağlanmalıdır
- Eşit işe eşit ücret esas alınarak her türden ücret adaletsizliği ortadan kaldırılmalıdır
- Kadınların kamudaki istihdamını artırabilmek ve çalışma
yaşamlarını kolaylaştırabilmek için tedbir alınmalı ve tüm
kamu kurumlarında kreş açılmalıdır
- Yıllardır süren artan oranlı vergi dilimi uygulamasıyla yıl
içinde büyük gelir kaybına uğrayan kamu emekçileri için
vergi oranı düşürülmeli ve sabitlenmelidir
- Kamudaki partizan atamalara ve keyfi güvenlik soruşturmalarına son verilerek liyakate dayalı atama ve yükselme kriterleri hayata geçirilmelidir.
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TMMOB’den
Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancılarının Özlük Hakları İyileştirilsin!
Uzun yıllardır sistematik olarak uygulanan neoliberal politikalar sonucunda, kamuda çeşitli statülerde çalışan ve
farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik ve sosyal koşulları, üstlendikleri sorumluluklara ve almış oldukları eğitime uymayan bir düzeye
geriletilmiştir. Kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki iş alanları daraltılmıştır.
Ülkemizdeki her projenin, her çalışmanın planlanmasından yaşama geçirilmesine kadar sorumluluklar üstlenen
denetleyen, hak edişlere imza koyan, ülke imarının, sanayisinin, tarımının, madenciliğinin, ormancılığının ve
üretiminin temel unsuru olan, teknik ve bilimsel temelde
yürüttükleri çalışmalarla, ülkemizin kalkınması açısından
vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının aşılması için:
- Kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışan mühendis,
mimar ve şehir plancılarının ek göstergeleri ayrımsız
4800-6400 arasında yükseltilmelidir.
- Aynı hizmeti üretirken farklı statülerde çalıştırılma ve
arazi tazminatı gibi farklı ücret alma uygulamalarına son
verilerek eşit işe eşit ücret verilmelidir.
- Kamuda sözleşmeli personel uygulaması ve kapsam dışı
personel statüsü kaldırılmalıdır.
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- Kamudaki teknik personel ihtiyacının giderilmesi için
kamuda atama bekleyen binlerce mühendis, mimar ve
şehir plancısının istihdamı sağlanmalıdır.
- Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel Hizmet Tazminatının tavan oranı arttırılarak en az %260
olmalıdır ve bu oran emekli aylık ücretlerine de yansıtılmalıdır.
- Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aylık ücretleri ve
sosyal hakları eşdeğer meslek disiplinleri düzeyine yükseltilmelidir.
KESK’in Talepleri Bizim de Taleplerimizdir!
İktidara yakınlıklarıyla üye sayılarını artıran yandaş sarı
sendikaların kamu emekçileri ve toplum açısından hiçbir
meşruiyeti bulunmamaktadır. Haklar yasalardan önce
gelir şiarıyla kamu emekçileri mücadelesinin meşru temsilcisi olmuş, grevli toplu sözleşme hakkı mücadelesini
kararlılıkla sürdüren KESK’in taleplerinin arkasındayız.
Bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadele birlikteliğini
daha da büyüterek, emek ve demokrasi mücadelesinde
yan yana olmaya devam edeceğiz.
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den

EMİN KORAMAZ’DAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI
ADAYI ÖĞRENCİLERE TEBRİK VE BAŞARI MESAJI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde yükseköğretime
başlayacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı adayı öğrencilere 7 Ağustos 2019 tarihinde tebrik ve başarı
mesajı yayınladı.
Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,

Gelecekteki Genç Meslektaşlarım,

Yıllar süren bir hazırlık sürecini geride bırakarak 2019
Yükseköğretim Kurumları Sınavını başarıyla tamamladınız. Önünüzde üniversite kayıtları ile birlikte başlayacak
yeni bir hayat, keşfedilmeyi bekleyen büyük bir dünya
uzanıyor.

Öğrenciliğiniz süresince; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Birliğimize bağlı 24 meslek odamız, odalarımıza bağlı tüm şube ve temsilciliklerimizin kapısı dayanışma
için sizlere açıktır.

Harcadığı emeğin karşılığını bir nebze alan ve heyecanla
yeni yaşamını bekleyen herkesi yürekten kutluyor, başarılı bir öğrencilik hayatı diliyorum.
Başta, gelecekte meslektaşım olacak mühendislik, mimarlık ve planlama bölümlerini kazanan arkadaşlarımız
olmak üzere; TMMOB’nin üniversite hayatınız boyunca
yanınızda olduğunu bilmenizi istiyorum.
Öğrenciliğin ticari faaliyet, üniversitelerin ticarethane
olarak görüldüğü ülkemizde, iyi bir eğitim almanın ne kadar zorlaştığını hepimiz biliyoruz.
Çünkü üniversitelerimiz etrafında örülen gerici dalga;
yeni uygulamalarla, azaltılan bütçelerle, kontenjan sayılarında oynamalarla çemberi daraltıyor.
Bölümlerin boş kaldığı, kimi programların öğrenci almayı
durdurduğu bir dönemin ardından gelen bu yeni dönemde; eğitimin parasız, bilimsel, demokratik, laik ve nitelikli
olması için; yarınlarını birlikte paylaşacağımız aydınlık gelecek için omuz omuza vermemizin önemi de her saniye
artıyor.

Şunu bilmenizi isterim, mesleklerimiz yalnızca bilim ve
teknoloji ile değil, dayanışma ve insan sevgisi ile gelişmektedir.
Örgütümüzün yüzü dayanışmaya, emeğe ve doğaya dönüktür.
Ülkemizin, halkımızın çıkarlarını korumak için her alanda
yürüttüğümüz dayanışma ve mücadelede sizler ülkemizin
ve meslek odalarımızın geleceğisiniz.
Odalarımızda çalışmalarını sürdüren Öğrenci Üye Komisyonlarımızda, etkinliklerimizde, eğitimlerimizde ve
bu günden sonra tüm meslek hayatınızla sizlerle birlikte
olmaktan gurur duyacağız.
Mesleki ve teknik olarak gelişmek, dayanışma faaliyetlerinde yan yana olmak için sizleri Öğrenci Üye Komisyonlarımıza bekliyoruz.
Gözlerinizden öpüyorum!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB’den

DOĞANIN TALAN EDİLMESİNE, MADENLERİMİZİN
GASP EDİLMESİNE HAYIR!
Kaz Dağlarında ve ülkenin farklı bölgelerinde devam eden altın madenciliği faaliyetlerine ilişkin TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 9 Ağustos 2019 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Ülkemizde son dönemde eşi görülmemiş bir maden sömürüsü ve doğa katliamı yaşanmaktadır. Ekosistemi tahrip eden, ormanlarımızı yok eden, çevreye onarılamaz
zararlar veren ve halkımızın ortak yer altı ve yer üstü
zenginliklerini yerli ve yabancı sermaye şirketlerinin yağmasına açan bu anlayışı kınıyoruz. Bugün en çarpıcı haliyle Kaz Dağlarında gördüğümüz bu anlayış, yarın Murat
Dağı’nda, Ağı Dağı’nda ve Munzurlardan benzer manzaralar yaratacaktır.
Her şeyden önce bilinmelidir ki, yaşadığımız ülke topraklarının parçası olan madenlerimiz üzerinde bu ülkede
yaşayan herkesin hakkı bulunmaktadır. Dahası, üretildikleri anda tükendikleri ve yenilenemedikleri için, gelecek
nesillerimiz de bu madenler üzerinde hak sahibidir. Dolayısıyla sadece altın değil tüm madenlerimizin üretim
süreçleri, halkın ortak çıkarı esas alınarak ve gelecek
nesillerin ihtiyaçları da gözetilerek kamusal bir anlayışla
planlanmalıdır.
Maden üretimini gündelik ekonomik çıkarlar doğrultusunda, sermaye kesimlerine kaynak yaratmak için gerçekleştirenler, ülkemizin geleceğine ve halkımızın ortak
çıkarına ihanet içindedir!
Bugün Eşme’de, Fatsa’da, Cerattepe’de, Kaz Dağlarında
yürütülmekte olan altın madenciliğinin hiçbir kamu yararı
bulunmamaktadır. Madenlerden elde edilen gelirin tümüyle şirketlere aktarıldığı, risk ve zararın ise doğaya ve
halka bırakıldığı bir işletme anlayışının kabul edilebilir bir
yanı bulunmamaktadır. Bu çarpık anlayış nedeniyle, altın
şirketleri daha zengin olsun diye ormanlar kesilmekte,
tarım arazileri yok edilmekte, doğal hayata zarar verilmekte, insan sağlığı tehdit edilmektedir. Bu madencilik
anlayışı, bir üretim faaliyeti değil, bir sömürü faaliyetidir.
Madenleri olduğu gibi, doğayı ve halkı da sömürmektedir.
TMMOB, tarihi boyunca üretimden, sanayileşmeden,
büyümeden ve kalkınmadan yana tavır almıştır. TMMOB
aynı zamanda ülkedeki üretimin toplumun genel çıkarı
için kullanılmasından ve ülkenin ortak zenginliklerinin
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hakça paylaşılmasından yana da tavır almıştır. Sanayi,
enerji, tarım gibi üretici sektörlerin temel ihtiyaçlarını
sağlayan madenciliğe bakışımız da bu toplumcu-kamucu
anlayışımızın yansımasıdır.
TMMOB olarak bizler ülkemizdeki tüm madencilik faaliyetlerinin kamu yararını ve ülke geleceğini gözetecek
biçimde planlanmasını; tüm madenlerimizin kamu eliyle
işletilmesini; maden işletmelerinde kamu denetiminin
sağlanmasını; madencilik faaliyetlerinin doğaya ve doğal
yaşama uygun biçimde yürütülmesini savunuyoruz.
Bilinmelidir ki,
TMMOB, doğayı katledenlerin değil, doğayla uyum içinde yaşayanların yanındadır.
TMMOB, yerli ve yabancı sermaye gruplarının değil,
kamu yararının ve halkın ortak geleceğinin yanındadır.
TMMOB,
sömürgenlerin
değil,
Cerattepe’de,
Kazdağları’nda, Murat Dağı’nda direnen yöre halkının
yanındadır.
Yaşasın Üreten, Sanayileşen ve Kalkınan Türkiye Mücadelemiz!
Yaşasın Doğayla, Tarihle, Doğal Yaşamla Barışık Türkiye
Mücadelemiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den

DAHA BÜYÜK ACILAR YAŞAMAMAK İÇİN
DEPREMİ UNUTMA, UNUTTURMA!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ülkemizin başına gelen en büyük felaket olan 17 Ağustos
1999 depreminin 20. yılına ilişkin olarak 16 Ağustos 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Ülkemizin yaşadığı en büyük doğal felaketlerden biri olan
Büyük Marmara Depremi’nin üzerinden tam 20 yıl geçti. Başta İzmit, Yalova ve Adapazarı olmak üzere Doğu
Marmara’nın tamamını etkileyen 7.4 büyüklüğündeki
depremin yaşattığı korku ve kaybettiklerimizin acısı tazeliğini koruyor.
Resmi rakamlara göre 18 binin üzerinde yurttaşımız hayatını kaybettiği, 50 binden fazla kişinin yaralandığı, 300
bine yakın konut ve işyeri hasar gördüğü 17 Ağustos
Depremi, gerekli tedbirler alınmadığında doğal afetlerin
ne büyük toplumsal felaketlere dönüşebildiğinin en acı
örneği olarak tarihe geçti. Depremin yarattığı yıkımın ve
yaşadığımız toplumsal travmanın büyüklüğüne rağmen,
aradan geçen 20 yıl boyunca deprem gerçeği ile gerçekten yüzleştiğimiz, yeni depremlere hazırlanma konusunda mesafe kaydettiğimiz söylenemez.
17 Ağustos Depremi’nden almamız gereken en büyük
ders, coğrafi riskler göz ardı edilerek kurulan şehirlerin, plansız-çarpık kentleşmenin ve mühendislik hizmeti
almayan yapıların insanlar için büyük tehdit oluşturduğuydu. Geride bıraktığımız 20 yıl boyunca ne yazık ki bu
acı dersin gereklerini yerine getirme noktasında adımlar
atılmadı. Afet riski olan yerleşim yerleri taşınmadı, binalarımız depreme dayanıklı hale getirilmedi, kent merkezlerinde deprem toplanma alanları oluşturulmadı, afet sonrası kriz yönetim senaryoları hazırlanmadı.
Bütün bunlar yapılmazken, kamusal bir anlayışla yürütülmesi gereken “yapı denetim” sistemi tümüyle ticarileştirildi. Odalarımızın mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme ve denetleme gereklilikleri yapı denetim
süreçlerinden dışlandı.
“İmar Barışı” adı altında projesi olmayan, hiçbir mühendislik hizmeti almamış kaçak yapılar ruhsatlandırıldı. 10
milyonun üzerinde kaçak yapının ruhsatlandırıldığı bu
imar affıyla birlikte yapı stokumuzun proje uygunluğu ve
deprem dayanıklılığı konusunda denetlenme ihtimali ortadan kaldırıldı.
Kentlerin yeniden yapılandırılması ve depreme dayanıksız binaların yenilenmesi için gerekli olan “Kentsel Dönüşüm” uygulamaları amacından saptırılarak inşaat fir-

malarına kaynak aktarılmasının, kentsel rantların iktidar
yandaşlarında toplanmasının bir aracı haline getirildi.
Kent merkezlerinde bulunan afet toplanma alanı statüsünde park, bahçe ve meydanlar yapılaşmaya açılarak
afet sonrasında yaşamı sürdürmeye olanak verecek güvenli alanlar ortadan kaldırıldı.
Son 20 yıldır ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan farklı
büyüklüklerdeki her deprem, 17 Ağustos 1999’da yaşadığımız büyük felaketi çağrıştırmakta, depremin ülkemiz
için ne kadar yakın bir tehlike olduğunu hatırlatmaktadır.
Bilinmelidir ki, depreme hazırlık konusunda 20 yıl öncesinden daha iyi durumda değiliz. Yaşanacak benzer bir
felaketin sonuçları çok daha ağır olacaktır. Bütün bunların
biliniyor olmasına rağmen depreme hazırlık konusunda
gerekli adımların atılmamasının sorumluluğu siyasi iktidarın üzerindedir.
Benzer felaketleri bir daha yaşamamak için derhal adım
atılmalıdır. Yapı denetimi sistemi TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla kamusal
bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Ülke genelindeki
yapılar incelenerek riskli yapılar tespit edilip güvenli hale
getirilmelidir. Uygun olmayan zemin ve arazilerdeki yapılar derhal boşaltılmalıdır. Tüm yaşam alanlarımız bilimin
ve teknolojinin rehberliğinde, insanların ihtiyaçları doğrultusunda ve doğayla barışık biçimde yapılandırılmalıdır.
Geçtiğimiz yıllar içinde “İmar Barışı” adı altında ruhsatlandırılan yapılar derhal denetlenmeli, kaçak yapılar
hiçbir biçimde affedilmemelidir. Çıkarılan deprem yönetmelikleri geliştirilmeli ve harfiyen uygulamaya konmalı, yönetmeliklere aykırı tüm işlemlerin tesis edilmesi
engellenmeli; Odalarımızın kamusal görevi olan mesleki
denetim yetkilerini sınırlandırmaya yönelik düzenlemeler
kaldırılmalıdır.
20 yıl önceki acıları yeniden yaşamamamız için ülke olarak depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Depreme hazırlıklı olmak için de bilimin, tekniğin ve doğanın sesine
kulak vermemiz gerekiyor. Daha büyük acılar yaşamamak için depremi unutma, unutturma!
EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
bülten 255
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SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINMASI
SADECE HALK İRADESİNE DEĞİL, HALKIN DEMOKRASİYE VE
SEÇİMLERE OLAN İNANCINA DA DARBE VURMAKTADIR!
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına
ilişkin 19 Ağustos 2019 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması
yapıldı.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını
kınıyoruz. Belediye başkanları hakkında yürütülen adliidari soruşturmalar bahane edilerek yapılan bu görevden
almaların demokrasiyle ve hukukun üstünlüğü anlayışıyla
bağdaşır hiçbir yanı bulunmamaktadır.
31 Mart seçimlerinde halkın büyük desteğiyle seçilen Belediye Başkanlarının, Cumhurbaşkanı tarafından atanmış
İçişleri Bakanının kararıyla görevden alınarak yerlerine
yine Cumhurbaşkanı tarafından atanmış Valilerin getirilmesi, AKP’nin demokrasiye ve halk iradesine bakışının
özetidir.
Cumhurbaşkanının kararının, halkın iradesinden üstün
görüldüğü bu anlayış, benzerlerini darbe dönemlerinde
gördüğümüz faşizan bir yönetim zihniyetinin ürünüdür.
Belediyelerin seçilmişler tarafından değil, kayyumlar tarafından yönetilmek istenmesine karşı en büyük tepki, 31
Mart 2019 seçimlerinde bizzat halk tarafından verilmiştir.
Yerel seçimlerde yaşadığı büyük yenilgiye rağmen
AKP’nin, seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak kayyum rejiminde ısrar etmesi sadece halk iradesi-
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ne değil, halkın demokrasiye ve seçimlere olan inancına
da darbe vurmaktadır. Sandıkta kaybedileni demokrasi
dışı yollarla gasp etmeye çalışmak, bunu alışkanlık haline
getirmek, tek adam rejiminin siyasal ahlak düzeyinin de
göstergesidir.
Geçtiğimiz dönemde yine antidemokratik biçimde atanan kayyumların yerel yönetimleri uğrattıkları zararın bilançosu ortadadır. Halkla hiçbir bağı olmayan, halka karşı
hiçbir sorumluluk duygusu taşımayan kayyumlar sadece
demokrasiye değil, atandıkları yerel yönetimlere de büyük ve kalıcı zararlar vermektedir. Yaşanan bu demokrasi ayıbından, halk iradesine vurulan bu darbeden derhal
vazgeçilmelidir.
Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle muhalif
siyasetçileri etkisizleştirme anlayışı terk edilmelidir.
Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı
Bedia Özgökçe Ertan derhal görevlerine iade edilmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den

TMMOB, DİSK, KESK VE TTB KAYYUMLARA KARŞI
DİYARBAKIR VE MARDİN’İ ZİYARET ETTİ
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB yöneticileri Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının
görevden alınarak yerlerine kayyum atanması üzerine HDP’ye 18 Ağustos’ta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
önünde başlattığı protesto eylemlerine 27 Ağustos 2019 tarihinde katılarak destek verdiler.
Diyarbakır’da halk iradesine atanan kayyuma yönelik
tepkiler 9’uncu gününde de devam ederken yurttaşlar
Lise Caddesinde polis ablukası altında toplandı. Oturma
eylemine kent halkının yanı sıra TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK
Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Konseyi
Başkanı Sinan Adıyaman, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, HDP İstanbul milletvekili Zeynel
Özen, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, PSK Genel Başkanı Mesut Tek katılarak dayanışmada bulundu.
Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı da eyleme katıldı.
Kitlenin oturma eylemi türküler eşliğinde devam ederken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş
Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Konseyi
Başkanı Raşit Tükel, TMMOB 2’nci Başkanı Selçuk Uluata ile sendika üye ve yöneticileri, Lise Caddesi’nde bir
araya gelerek, “İrademe dokunma” pankartıyla oturma
eyleminin yapıldığı noktaya yürüdü. “Kayyum halka hesap verecek”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganlarıyla
yürüyen kurum temsilcileri, kitle tarafından alkışlarla karşılandı.
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB adına DİSK Genel Başkanı
Arzu Çerkezoğlu şöyle konuştu: “Bir ülkede demokrasinin olmazsa olmaz kuralı, seçme ve seçilme hakkına ve

halkın iradesine saygı duymaktır. Halk iradesinin bu kadar
açık bir şekilde gasp edildiği bir ülkede, hiçbir hakkın güvencesi yoktur. Bu darbenin hedefi Türkiye’nin dört bir
yanında, faşizme ve baskıya teslim olmayan milyonların
varlığıdır. Türkiye halklarının ortaya koyduğu bu irade 31
Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kendisini ortaya koymuştur”.
AKP’nin iktidarını sürdürebilmek için kayyum politikalarını devreye koyduğunu kaydeden Çerkezoğlu, “Diyarbakır, Van ve Mardin’e sahip çıkmak Türkiye’ye, memlekete sahip çıkmaktır. Diyarbakır halkıyla dayanışma
duygularımızı ifade etmek için buradayız. Kayyum sürecini daha önce de yaşadık. Kürt iradesinin gasp edilmesinin
sonucu işsizliktir. Belediyelerden arkadaşlarımız çıkarılmaya başlandı. Halk iradesinin gasp edilmesinin sonucu
talandır, hırsızlıktır. İktidar tüm Türkiye’nin vicdanında
mahkum edilmiş durumdadır” şeklinde konuştu.
Açıklamaların ardından oturma eylemi gerçekleştirildi.
Eylem ardından kitle sloganlar eşliğinde bugünkü oturma
eylemlerini sonlandırdı.
TMMOB, DİSK, KESK, TTB Heyeti daha sonra Mardin’e
giderek Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum
atanmasına karşı dayanışmada bulunmak amacıyla HDP
Mardin İl Örgütünü ziyaret ederek görüş alışverişinde
bulundu.
bülten 255
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB: KAYYUMUN OLDUĞU BİR ÜLKEDE
DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLEMEZ!
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanlarının görevden alınarak
yerlerine kayyum atanmasına ilişkin olarak 24 Ağustos 2019 tarihinde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.
Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanlarının
görevden alınarak yerlerine kayyum (kayyım) atanması
Cumhurbaşkanı ve mevcut Hükümet’in ihtiyaçlarının hukuk, anayasa ve yargı kararlarının üzerinde görüldüğü bir
rejimde yaşadığımızın en çıplak göstergesidir.
Demokrasinin değer ve kurumlarının hiçe sayıldığı, devletin tüm olanaklarının iktidar partisinin hizmetine sunulduğu OHAL uygulamalarının bu son örneğinde; yüzlerce
Belediye Meclis üyesi gözaltına alınmış, aralarında çok
sayıda sendika üyesinin de olduğu belediye çalışanı ya
açığa alınmış ya da görevden uzaklaştırılarak yerlerine
jet hızıyla atamalar yapılmıştır. Diğer vahim bir uygulama
ise ancak Danıştay kararı ile fesih edilebilecek Belediye
Meclislerinin, kayyum olarak atanan Valiler tarafından
tümden feshedilmesidir!
DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak bu uygulamayı şiddetle kınıyor, bir an önce sivil darbe uygulamasından
vazgeçilmesini ve görevden alınan Diyarbakır, Van ve
Mardin Büyükşehir Belediye Eş Genel Başkanlarının ve
Belediye Meclis üyelerinin görevlerine iade edilmesini
istiyoruz.
Evrensel hukuk normlarına, AHİM içtihatlarına aykırı,
hukuksal olmaktan çok bir partinin ya da ittifakın ihtiyaçları ve anti demokratik anlayışının ürünü olan bu uygulamaların halkın büyük çoğunluğunun vicdanında da
onay almadığını görüyoruz. Örneğine ancak Ortadoğu
monarşi ve totaliter rejimlerinde rastlanabilecek bu uygulamalarda ısrar edilmesi ülkemizin geleceği açısından
kaygı vericidir.
Cumhurbaşkanı ve partisinin kararlarının, halkın iradesinden üstün görüldüğü bu anlayış, benzerlerini darbe
dönemlerinde gördüğümüz faşizan bir yönetim zihniyetinin ürünüdür.
Hiç kimsenin ülkemizdeki asgari demokrasi işleyişini yok
etmeye, halkın demokratik iradesine ipotek koymaya,
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yurttaşların demokrasiye ve seçimlere olan inancına darbe vurmaya hakkı yoktur.
Diyarbakır, Van ve Mardin’de yaşayan milyonlarca insanın oyları ile işbaşına gelen Belediye Başkanlarının, atanmış bir İçişleri Bakanı tarafından görevden alınarak yerlerine, “partili cumhurbaşkanlığı sisteminin partili valilerini”
kayyum olarak atamak demokrasi cinayetidir. İçişleri
Bakanı’nın “Mahkeme kararını bekleyemezdik” söyleminin asgari demokrasi ilkelerinde dahi karşılığı olmadığı
gibi, bu söylem ortada hukuki bir sürecin değil siyasi bir
darbenin olduğunun itirafıdır.
Emek ve meslek örgütleri olarak; baskıcı, dayatmacı,
otoriter, halk ve emek karşıtı bu “kayyumcu anlayışı” sadece belediyelerde değil, mücadele ettiğimiz her alanda
karşımıza çıktığı için çok iyi tanıyoruz.
Yüzbinlerce kamu işçisini yoksulluğa sürükleyen, taşeron
işçilerini sözleşmeye bile dahil etmeyen sözleşme masalarında “açık kalan mikrofonlarda”, milyonlarca kamu
çalışanı ve emeklisinin emeğini hükümet tekliflerini meşrulaştırmakla görevli hakem kuruluna teslim eden “samimiyetsiz söylemlerde”, Kaz dağları başta olmak üzere
ülkenin yer altını ve yer üstünü yağmalamakta beis görmeyen talancı zihniyette aynı “kayyumcu” anlayışın farklı
yüzlerini görebiliyoruz.
Van, Diyarbakır ve Mardin’deki halkın seçim iradesini
gasp eden anlayış; Kocaeli’ndeki işçinin, Ankara’daki
kamu emekçisinin emeğini gasp eden anlayışın bizzatihi
kendisidir. İktidara 31 Mart ve 23 Haziran 2019 yerel seçimlerinde halklarımızın ve emekçilerin;
– Tek Adam rejimini,
– Baskı politikalarını,
– İnançlarına ve etnik kökenlerine göre insanları ayırıp
birbirine kırdıracak her türlü uygulamayı, tüm şoven yaklaşımları

TMMOB’den
– Ekonomik krize yol açan neo liberal politikaları,
– Kayyum uygulamalarıyla sandığa yansıyan iradesinin
gasp edilmesini,
ret ettiğini, onaylamadığını hatırlatmak istiyoruz.
Bu açık iradeye ve mesaja rağmen hukuksuzluğu ve baskı
politikalarını derinleştirme çabası, sonucu beğenilmeyen
seçimleri tekrarlamanın ya da seçilenlerin yerine kayyum
atamanın olağan hale getirildiği bir rejim inşa edilmek istendiğini düşündürtmektedir.
Sandıkta kaybedileni demokrasi dışı yollarla gasp etmeye
çalışmak, bunu alışkanlık haline getirmek, rejimin siyasal
ahlak düzeyinin de göstergesidir.
Kaldı ki, geçtiğimiz dönemde aynı belediyelere atanan
kayyumların yerel yönetimleri uğrattıkları zararın, yolsuzlukların ve şatafatın bilançosu ortadadır. Kayyumlar
sadece demokrasiye değil, atandıkları yerel yönetimlere
de büyük ve kalıcı zararlar vermektedir.

Biliyoruz ki, kayyum politikası ülkede demokrasiden,
barıştan, emekten yana olan herkese verilmiş bir gözdağıdır. Geçen dönem atanmış olan belediye kayyumları
“görevden alma, mobbing, görev değişikliği, imzalanan
toplu sözleşmelerin iptal edilmesi, sendikal ayrımcılık”
gibi birçok baskıcı ve keyfi uygulaması ile hafızalardaki
yerlerini korumaktadır.
Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; halk iradesine vurulan
bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla,
baskı ve zor yöntemleriyle muhalif siyasetçileri etkisizleştirme anlayışı terk edilmelidir.
Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı
Bedia Özgökçe Ertan derhal görevlerine iade edilmelidir.

DİSK - KESK - TMMOB- TTB

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB CHP VE HDP’Yİ ZİYARET ETTİ
Emek Örgütü temsilcileri 28 Ağustos 2019 tarihinde CHP ve HDP'yi ziyaret etti.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği; 28 Ağustos
2019 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret ederek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki
heyet ile; Halkların Demokratik Partisi’ni ziyaret ederek
de HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Görüşmelerde Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken HDP’ye dayanışma ifade edildi.
Ziyarette TMMOB Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Selçuk Uluata, TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel
Sekreteri Cafer Konca, KESK Eş Genel Başkanları Aysun
Gezen ve Mehmet Bozgeyik yer aldı.
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Günce


Ağustos
2019
Günce

2 Ağustos Cuma
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Doğal Gaz'a yapılan zamlarla ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

5 Ağustos Pazartesi
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Klima Alımı,
Montajı ve Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
üzerine bir basın açıklaması yaptı.
6 Ağustos Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
10 Ağustos Cumartesi
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Bayram Tatili ve
Trafik Güvenliği Açısından Sürücülerin ve Yetkililerin Alması
Gereken Bazı Önlemler konusunda bir basın açıklaması yaparak uyarılarda bulundu.
16 Ağustos Cuma
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 17 Ağustos
1999 Marmara Depreminin yıldönümü nedeniyle yazılı bir
basın açıklaması yaptı.
20 Ağustos Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

22 Ağustos Perşembe
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin
sorunları bülteninin 51’incisini, ekonomide güven sorununa
ve daralan ekonominin yol açtığı işsizlikteki tırmanışa ayırdı.
24 Ağustos Cumartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu
47.Dönem 7.Toplantısı, Ankara'da, "Eğitim ve Yayın çalışmaları, Kurultay hazırlıkları, Anket çalışmaları, MDK çalışmaları ve
etkinlikler " gündemi ile gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Teknik Görevlisi H.Cem Şavur katıldı.
27 Ağustos Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
30 Ağustos Cuma
MMO Öğrenci Üye Kampı 2019, 30 Ağustos-4 Eylül 2019
tarihleri arasında İzmir Aliağa Yeni Şakran Afacan Gençlik
Evi'nde gerçekleştirildi.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 1 Eylül Dünya
Barış Günü nedeniyle bir başın açıklaması yaptı.

30 AĞUSTOS
ZAFER BAYRAMI
KUTLU OLSUN!
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ETKİNLİK TAKVİMİ
47. Dönemde düzenlenecek olan etkinlik programına
www.mmo.org.tr/etkinlikler adresinden ulaşabilirsiniz

ETKİNLİĞİN ADI

TARİH

SEKRETERYA

ETKİNLİK YERİ

Asansör Sempozyumu*

18-20 Ekim 2018

İzmir Şube

İzmir

Öğrenci Üye Kurultayı*

9 Mart 2019

Oda Merkezi

Ankara

Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi*

17-20 Nisan 2019

İzmir Şube

İzmir

Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi

26-28 Eylül 2019

Denizli Şube

Denizli

Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı

11-12 Ekim 2019

Eskişehir Şube

Eskişehir

Enerji Verimliliği Kongresi

18 -19 Ekim 2019

Kocaeli Şube

Kocaeli

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

23-26 Ekim 2019

Adana Şube

Adana

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

8-9 Kasım 2019

Mersin Şube

Mersin

15-16 Kasım 2019

Ankara Şube

Ankara

5-7 Aralık 2019

Adana Şube

Adana

13-14 Aralık 2019

Oda Merkezi

Ankara

Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi

Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XII. Endüstri ve
İşletme Mühendisliği Kurultayı

TMMOB Sanayi Kongresi

* Gerçekleştirilen etkinliklerimiz

