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Sunuş

ODAMIZI GELECEĞE HEP BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ

Şube Genel Kurullarımız Bültenimizin yayın hazırlıkları 
sırasında yapılmış olacak. 

Şube Genel Kurullarının mesleki demokratik çizgimizi 
birlik içinde teyit ederek Odamızı yeni çalışma dönemine 
taşıyacağına eminiz. 

Bu vesileyle yönetim görevlerinden ayrılacak arkadaşla-
rımıza teşekkür ediyor, seçilecek tüm arkadaşlarımıza 
başarılar diliyoruz.

TMMOB her yıl Ocak ayında olduğu gibi bu yıl da bağlı 
Odaların üye sayılarını açıkladı. 2019 Aralık ayı sonu iti-
bariyle Odamızın 11 bin 368’i kadın, 103 bin 332’si erkek 
olmak üzere 114 bin 700 üyesi bulunmaktadır. 

Görevimiz örgütlülüğümüzü üyelerimizin katkılarıyla ge-
liştirmek, eski-yeni bütün üyelerimizin Şube-Oda örgüt-
lülüğü ile bağ kurmalarına yardımcı olmak, her düzeydeki 
çalışmalara katkılarını almak ve aidiyet göstergelerinden 
biri olan aidat ödentilerinin düzenli toplanmasını sağla-
maktır.

Geçen ay merkezi etkinliklerimizden 8. Güneş Enerjisi 
Sistemleri Sempozyumu ile Kaynak Teknolojisi XI. Ulusal 
Kongresi’nin sonuç bildirileri açıklandı. 

Mühendis ve Makina Güncel Dergimizin özel sayısı “En-
düstriyel Tesislerde Yangın” teması ile yayımlandı. 

Odamız ile Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası 
(KTMMO) arasında Üyelerin Belgelendirilmesi Kapsa-
mındaki Eğitim ve Sınav Uygulamaları konusunda ortak 
çalışma kararı alındı ve Oda Başkanlarımız bu kapsamda 
bir protokol imzaladılar.

Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlandı. Şartname-
nin sekiz bölümü TTMD, TOBB İklimlendirme Meclisi, 
Odamız ve MTMD’nin de aralarında bulunduğu sektör 
dernekleri ve ilgili Bakanlık birimlerinden gelen görüş-
lerle revize edilerek son şeklini aldı ve 19.01.2020 tarih 
ve 31013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. 

Şartnamenin diğer bölümleri ile ilgili çalışmalar sürdürül-
mektedir. Şartname özel, tüzel kişiler ile kamu kuruluşla-
rına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm yapılarda mekanik 
tesisat sistemlerinin tasarımından başlayarak, kullanılacak 
tüm cihaz ve ekipmanların teknik özelliklerini, uygulama 
esaslarını ve işletmeye alma sürecini kapsamaktadır.

İşçi Sağlığı Güvenliği Meclisi mensuplarının 2019 yılı İş Ci-
nayetleri Raporu’nu Ankara’da Madenciler Anıtı önünde 
açıklamak istediği ve şiddet kullanılarak gözaltına alındık-
ları sırada İstanbul’da iki işçi bindikleri sepete monte edil-
miş vincin devrilmesi sonucu öldüler. 

Bu iki olay üzerine “Gücünüzü ‘Cinayeti Gördüm’  Di-
yenlere Değil, Cinayet İşleyenlere Karşı Gösterin!” baş-
lıklı bir açıklama yaparak işçi sağlığı ve iş güvenliği alanın-
da yapılması gerekenleri bir kez daha ifade ettik. 

Bilindiği üzere kömür santrallerinin elektrik üretimi sı-
rasında neden oldukları kirleticileri belirli sınırların altına 
düşürecek yatırımları yapmaları için tanınan süreler bir-
çok kez uzatılmıştı. 

Konuyla ilgili gelişmeler üzerine de “Çalıştırılmasına İzin 
Verilen Kömür Santralleri ile İlgili Kuşku Veren Karar ve 
Uygulamalar; Yanıt Bekleyen Sorular” başlıklı açıklama ile 
kamusal sorumluluğumuzu yerine getirdik.

Geçen ayın son günlerinde, 29 Ocak 1993 tarihinde kay-
bettiğimiz Odamızın Yönetim Kurulu Sekreterlerinden 
Suat Sezai Gürü’yü mezarı başında ve Ankara’da Oda 
Suat Sezai Gürü Salonu’nda andık. 

Suat Sezai Gürü’yü ve Oda-TMMOB mücadelesinde kay-
bettiğimiz bütün canlarımızı sevgi, saygı ve ve özlemle 
anıyoruz.

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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VASIFLANDIRMA EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için 09-12 Ocak 2020 tarihleri arasında 
İstanbul‘da Yürüyen Merdiven/Bant Periyodik Kontrol Muayene Personeli vasıflandırma eğitimleri yapıldı.

Aşağıda isimleri yer alan Teknik Görevlilerimiz bu eğitimlere katılarak AKM kapsamında vasıflandırıldı.

Erdinç Ortakçı   Ankara
Murat Şimşek    Ankara
Hasan Yılmaz    Antalya
İbrahim Kılavuz    Bursa
Şükrü Timur    Diyarbakır
Esin Erhan    Diyarbakır
Engin Koyun    Diyarbakır
Cem Demir   İstanbul
Özenç Sezek   İstanbul
Sadık Özgür Çağdaş  İstanbul
Mahperi Öncel   İstanbul
Can Akdemir   İstanbul
Şiyar Güleç   İstanbul
Tahsin Karaars   Zonguldak

Eğitici ve Sorumlu Personel
Aydın Arat    İstanbul
Ali Kaan Uzunsoy   İstanbul
Bülent Göksülük    Merkez

MMO İLE KTMMO ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Makina Mühendisleri Odası (MMO) ile Kıbrıs Türk 
Makina Mühendisleri Odası (KTMMO) arasında 
Üyelerin Belgelendirilmesi Kapsamındaki Eğitim ve Sınav 
Uygulamaları konusunda ortak çalışma kararı alındı. 

Bu amaçla 17 Ocak 2020 tarihinde Kıbrıs Türk Makina 
Mühendisleri Odası (KTMMO) Başkanı Ahmet Ulubay ile 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından bir 
protokol imzalandı.

Oda Onur Kurulu Toplantısı, 
25 Ocak 2020 tarihinde  

Oda Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Toplantıda Kurul’a iletilen  
31 dosya üzerinde görüşüldü.
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MAKİNA TESİSATI GENEL TASARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ YAYINLANDI
Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi, 19 Ocak 2020 tarih ve 31013 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makina Tesisatı Genel 
Tasarım Teknik Şartnamesinin sekiz bölümü İklimlendirme 
Meclisi, Makina Mühendisleri Odası ve Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği’nin ortak çalışmaları ile konusunda 
uzman 200’den fazla mühendise ek olarak Yüksek Fen 
Kurulu Başkanlığı ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Tesisat 
Şube Müdürlüğü mühendislerinin katkıları yanında, 
Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği'nin de aralarında 
bulunduğu sektörel derneklerin destekleriyle yaklaşık iki 
yıldan fazla bir zamanda hazırlanmış; Çevre Bakanlığında 
Müsteşarlık ve Fen Kurulu Başkanlığı düzeyinde yapılan 
toplantılarda, Sektörel Dernekler, Firmalar, Kamu 
Kuruluşları ve ilgili bakanlıklardan gelen görüşlerle revize 
edilerek son şeklini almış olup, 19 Ocak 2020 tarih ve 
31013 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

Şartnamenin kalan bölümleri ile ilgili çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Söz konusu Makina Tesisat Genel Tasarım Teknik 
Şartnamesi özel, tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait 
mevcut ve yeni yapılacak tüm yapılarda mekanik tesisat 
sistemlerinin tasarımından başlayarak, kullanılacak tüm 
cihaz ve ekipmanların teknik özelliklerini, uygulama 
esaslarını ve işletmeye alma sürecini kapsayan temel bir 
doküman olarak düzenlenmiştir. 

19 Ocak 2020 Pazar

Resmî Gazete

Sayı : 31013

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MAKİNE TESİSATI GENEL TASARIM TEKNİK

ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 
123 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların 
uymak ve uygulamakla yükümlü oldukları şartnamelerin 
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) 
bendi ve 112 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi

MADDE 3 – (1) Makina Tesisatı Genel Tasarım 
Teknik Şartnamesi bu Tebliğin Ek-1’inde 
düzenlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini 
Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Şartnamenin tamamına Oda Web 
sitesinden erişebilirsiniz.
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ YAYIN KURULU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Endüstri Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu toplantısı, 25 Ocak 2020 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kurulduğu yıldan beri, yayımlanan özgün çalışmalarla, 
endüstri mühendislerinin çağdaş gelişmeleri yakından 
takip edebilmelerine olanak tanımak, edinilen deneyim 
ve bilgi birikiminin tüm endüstri mühendislerince 
paylaşılmasına ve ülke çapında yaygınlaştırılmasına fırsat 
vermek ve süreklilik kazandırmak, Endüstri Mühendisliği 
uygulamalarının topluma duyurulmasında aracı olmak 
Endüstri Mühendisliği Dergisinin başlıca hedefleri 
arasında yer almaktadır.

Dergimiz Yayın Kurulu ve Editörler Kurulu üyeleri her 
dönem olduğu gibi bu dönemde de değerli katkılarını 
sürdürmeye büyük bir özveriyle devam etmektedir. 

Yayın Kurulu üyeleri, Makina Mühendisleri Odası Genel 
Merkezinde “derginin gelişiminin değerlendirilmesi, 
mevcut makale durumu, 2020 yılı veri tabanları ve 
derginin geliştirilmesine yönelik ek çalışmalar, özel 
sayıların görüşülmesi” gündemleriyle, 25 Ocak 2020 
tarihinde Makina Mühendisleri Odası Genel Merkezinde 
dönem içindeki ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

Katılımcılar:

Yunus YENER   Oda Merkezi

Evren SAĞ   Oda Merkezi

Aylin Sıla AĞCA   Oda Merkezi

Emin KAHYA   Yayın Kurulu Üyesi

Özgür YALÇINKAYA  Yayın Kurulu Üyesi

Tülay YENER   Yayın Kurulu Üyesi

Zerrin ALADAĞ   Yayın Kurulu Üyesi

Metin DAĞDEVİREN  Yayın Kurulu Üyesi

Sinan KAYALIGİL   Yayın Kurulu Üyesi

Endüstri Mühendisliği Dergisi: 

ISSN: 1300-3410 / e-ISSN 2667-7539

Yayın Periyodu: 4 Aylık

Yayına Başlama Tarihi: 1989

İndekslendiği Dizinler: EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, 
SOBIAD…

Sayılarımız: www.mmo.org.tr/endustri

Web:  
https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi

Broşür: https://www.mmo.org.tr/kitaplar/endustri-
-muhendisligi-dergisi-tanitim-brosuru
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SUAT SEZAİ GÜRÜ'YÜ ÖLÜMÜNÜN 27. YILINDA ANIYORUZ
Makina Mühendisleri Odası’nın 29 Şubat - 1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan Oda Genel Kurulu Oda Genel 
Sekreterliği’ne seçilen Suat Sezai Gürü'yü doğumunun 65. yılında, ölümünün 27. yıldönümünde sevgi ve özlemle 
anıyoruz.

Oda görevi gereği Konya Ereğli`ye yaptığı bir seyahat 
sırasında 29 Ocak 1993 tarihinde yaşamını yitiren 
Suat Sezai Gürü için İstanbul Karacaahmet Türbesi 
Mezarlığında bulunan kabri başında bir anma düzenlendi. 
Törene İstanbul Şube Yönetim Kurulu ve üyelerimiz 
katıldı. Ankara'da ise Suat Sezai Gürü'nün dönem ve 
mücadele arkadaşları Oda Suat Sezai Gürü Salonu'nda 
düzenlenen bir törenle anma gerçekleştirdi. Törende 
TMMOB Başkanı Emin Koramaz, Oda Başkanı Yunus 
Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, 
Mücadele arkadaşları Mehmet Soğancı, Arife Kurtoğlu ve 
Oğuz Türkyılmaz birer konuşma yaptılar.

AŞKLA SANA
alnını dağ ateşiyle ısıtan
yüzünü kanla yıkayan dostum
senin uyurken dudağında gülümseyen bordo gül
benim kalbimi harmanlayan isyan olsun
şimdi dingin gövdende uğultuyla büyüyen sessizlik
birgün benim elimde patlamaya sabırsız mavzer olsun
başını omzuma yasla göğsümde taşıyayım seni
gövdem gövdene can olsun
söyle bana ey ölümün açıklayıcı pervanesi
hangi yavru tek başına yiğittir
hangi yangın bir başına söndürülür
ah herkes susuyor hiçkimse bilmiyor içimin yangınını
ah herkes mi susuyor kalbimi kalbine bağladım dostum
ah herkes mi susuyor kalbi kalbimize benzeyen dostlar
bir çarmıh gibi bırakıyorken kendini dünyaya
hayatın ateş renkli kelebekleri
bir bir tutuluyorken korkunç koleksiyonlar için
ah herkes mi susuyor bağırsam içimdeki dehşeti
hırsım deler mi toprağı
beni acısıyla onduran dostumu
aşkla vurduran hayat
sana yaşananla harlanan bağrımın sevdasını akıttım
dünyanın yeni baharına
çatlarken kadim güneş
bağrım delinirken fidanların kanıyla
anamın doğurgan karnıdır diye
sevgilimin sütlenecek göğsüdür diye
dostumun üretken gülüdür diye
sana bağlandım sana sarıldım
beni umutsuz koma tarihle avutma beni

çünki aşkla sınanmışım sana
sana yangınla, suyla, ateşle
ölümle, yaprakla, şiirle sınanmışım
ey yaşarken kanayan acı
şimşekli gök, tufan, kan fırtınası
uçurum kıyısında hızla büyüyen ot
yapraksız bir ölümün anısı için
körpecik kuzuların derisi için
beni tarihle avutma
umutsuz koma beni
akıtsam deliren sevdamı
köpürür mü hayatı besleyen su
ey benim yedi başlı kartalım
her başını bir dağ başlangıcında koyanım
senin böyle diri bir akarsu gibi kıvrılan gövdendir
bizim aşkımızı solduranların korkusu
çünki elbette bir su
kendi akacağı toprağın sertliğini bilir
ve suyun gövdesiyle yırtılınca toprak
artık ırmak mı ne denir
işte devrim
ona benzer bir akışın hızına denir
yarın ne olur bilirim ben
bahar gelir, otlar büyür
ölüm de yapraklanır
bir dağ bulur uzun uzun bakarım
bir çam ağacı gölgesi
güzel kokular veren
bir damla güneş görünce
sana da gülümseyeceğim yarın
şimdi senin uzanıp yattığın otlarda
yarın yeni bir yeşillik büyüyecek

Arkadaş Z. ÖZGER
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KAYNAK TEKNOLOJİLERİ XI. ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ 
SONUÇ BİLDİRİSİ

Odamız tarafından düzenlenen, 11. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi sonuç bildirisi açıklandı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) her dönem 
olduğu gibi bu dönemde de üyelerinin uzmanlık ve çalış-
ma alanlarına yönelik çok sayıda etkinlik düzenlemiştir. 

Bu etkinliklerle, yeni teknolojik gelişmelerin uygulama-
ya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve 
olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma, 
danışma ve paylaşma ortamının oluşturulması hedeflen-
mektedir.

Bu kapsamda kurumsallaşmış etkinliklerden olan “Kay-
nak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi” 1997 yılından 
bu yana yapılmaktadır. 

Bu çalışma döneminde Ankara Şubemizin sekretarya-
lığında yapılan etkinliğin on birincisi 15-16 Kasım 2019 
tarihlerinde Ankara Sanayi Odası 1. OSB Sürekli Eğitim 
Merkezi’nde düzenlenmiştir. 

Kongrenin ana temaları;

- Kaynak Teknolojisinde Yeni Gelişmeler, 

- Enerji Üretim Sektöründe Koruyucu Bakım ve Kontrol 
Uygulamaları, 

- Ağır Çelik Yapılarda (Sanat Yapıları, Köprü, Tünel vb.) 
Koruyucu Bakım ve Kontrol Uygulamaları,

- Endüstri 4.0 ve Kaynak Teknolojileri Uygulamaları ol-
muştur. 

İki gün süren Kongrede bir panel ve yedi ayrı oturumda 
altısı poster bildiri olmak üzere toplam 30 bildiri sunul-
muştur. 

Etkinlik süresince, düzenlenen sergiye sektörde ürün ve 
hizmet üreten 18 kuruluş katılmıştır. 

Kongremizi ve sergimizi 400‘ü aşkın mühendis, teknik 
eleman, sektör temsilcisi, öğretim görevlisi ve üniversite 
öğrencisi izlemiş ve ziyaret etmiştir.

Kongreye gidiş sürecinde, 28 Eylül 2019 tarihinde 
Bursa’da MMO Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nce 
tahribatsız muayene alanına yönelik “Tahribatsız Muaye-
ne Günleri” etkinliği gerçekleştirilmiş, sonuçları kongre-
mize taşınmıştır. 

Bu alanın sorunları ilk günkü “Tahribatsız Muayene Sek-
törünün Değerlendirilmesi ve Geleceği” konulu panelde 
ele alınmış, konunun sanayimizle ilişkileri irdelenmiş, iz-
leyicilerin katılımı ile konu tartışılmış, görüş ve öneriler 
paylaşılmıştır. 

Daha önce yapılan etkinliklerde olduğu gibi bu kongre-
mizde de kaynak teknolojilerindeki gelişmelerin izlenme-
si ve deneyimlerin paylaşılmasının yanı sıra alanda yaşanan 
sorunlar ortaya konularak çözüm yolları tartışılmıştır. 

Etkinlik boyunca yapılan tartışma ve değerlendirmelerde 
ulaşılan aşağıdaki sonuçların kamuoyunun bilgisine 
sunulmasına karar verilmiştir:

- Kaynak teknolojisi alanındaki, ülkenin uluslararası tem-
siliyeti ile ulusal örgütlülüğü temsil eden mevcut yapının, 
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gerçekte sektörce beklenen düzeyde olmadığı, bu du-
rumun ülke açısından olumsuzluk yarattığı katılımcılarca 
ifade edilmiştir. Kongrede yapılan tartışmaların, kaynak 
teknolojisi alanında “ulusal bir örgütlenme” oluşumuna 
katkı sağlayacağı bir kez daha vurgulanmıştır. 

Sektörün tüm temsilcileri tarafından; MMO’nun tarafsız-
lığı, bilgi birikimi ve organizasyon yeteneğini kanıtlamış 
olması açısından motor kuvvet olarak kabul edildiği bir 
kez daha vurgulanmıştır.

- Tahribatsız muayene alanında da etkin bir örgütlenme 
olmadığı, yaşanan birçok sorunun temelini teşkil eden bu 
eksikliğin, konunun tüm taraflarını kapsar şekilde gelişti-
rilmesi gerektiği, MMO’nun bu konuda da nitelikli bir ya-
pılanma oluşumu için rol alması gerektiği ifade edilmiştir.

- Kongrenin kurumsallaşmış kimliği ile paralel olarak sek-
tördeki etkinliğinin daha da artırılması için;

• Tamamlayıcı etkinlikler belirlenerek, sektör ile ilgili 
kritik şehirlerdeki Şubeler aracılığıyla ön etkinlikler 
düzenlenmesinin yararlı olacağı, 

• Katılımcı sayısının artırılması için daha etkin çalışma 
yapılması gerektiği,

• Sektördeki kurum ve kuruluşların kongre platfor-
munda yer alması için daha etkin çalışılmasının fay-
dalı olacağı,

Etkinlik ana teması/temaları ile uyumlu panel, söyleşi, 
eğitim, vb. faaliyetlerin de kongre programında yer al-
masının iyi olacağı

- Kongrenin fuar alanının daha geniş olmasının katılımcı 
firmaların kendilerini daha iyi tanıtmaları için faydalı ola-
cağı belirtilmiştir.

- 2021 yılında yapılması planlanan Kaynak Teknolojisi XII. 
Ulusal Kongre ve Sergisi’nin uluslararası boyuta taşına-
rak, uluslararası bildiri katılımlı bir etkinlik olarak düzen-
lenebileceği, bunun, daha nitelikli ve doyurucu bir kong-
re yapılmasına katkı sağlayacağı ifade edilerek, konunun 
Oda gündemine taşınması dileği belirtilmiştir.

- Kaynak teknolojisi uygulamalarında iş güvenliği ve işçi 
sağlığı ayağının etkinlik kapsamında yeteri derecede ele 
alınamadığı katılımcılar tarafından vurgulanarak, ayrı bir 
oturum ile değerlendirilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir.

Kaynak Teknolojisi XI. Ulusal Kongre ve Sergisi‘nin nite-
liği ve niceliğiyle çağdaş, demokratik, sanayileşen, üreten 
bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı 
ile yukarıda belirtilen gerekliliklerin yaşama geçirilmesi-
nin takipçisi olacağımızı bildiririz.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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İSTANBUL’DA YİNE SEPETLİ VİNÇ DEVRİLMESİ SONUCU 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
GÜCÜNÜZÜ “CİNAYETİ GÖRDÜM” DİYENLERE DEĞİL, 

CİNAYET İŞLEYENLERE KARŞI GÖSTERİN!
İstanbul’da sepetli vinç devrilmesi sonucu iki işçinin hayatını kaybetmesi üzerine Oda Başkanı Yunus Yener,  
13 Ocak 2020 tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.

İş cinayetleriyle ölümler sürüyor. İşçiler, iş güvenliği uz-
manları, mühendisler işyerlerinde ölüyor. Ölümlerin so-
rumlusu olarak iş güvenliği uzmanları gözaltına alınıyor, 
tutuklanıyor. Diğer yandan 2020 yılı Ocak ayı yarılanmış 
olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu’nun en son 
açıkladığı “İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri”  
2017 yılı verilerine dairdir.

İşçi Sağlığı Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) daha önce 
İstanbul’da açıkladığı “2019 yılı İş Cinayetleri Raporu” nu 
dün Ankara’da Madenciler Anıtı önünde açıklamak istedi, 
ancak güvenlik güçleri açıklama yapmak isteyenlerden 6 
kişiyi gözaltına aldı. İSİG Meclisinin verdiği bilgiye göre, 
açıklamaya ilişkin dokümanlar güvenlik güçleri tarafından 
yerlere atıldı. İş kazaları artarak sürerken, seyredenler, 
“cinayeti gördüm” diyenlere saldırmayı, gözaltına alma-
yı ihmal etmiyorlar. Bu arada, İSİG Meclisi açıklamasına 
göre Türkiye’de 2019 yılında bin 736 kişinin iş kazası so-
nucu hayatını kaybettiğini belirtelim..

Dün (12 Ocak 2020) İSİG Meclisi raporunun 
Ankara’da açıklanmasının engellendiği saatlerde İstan-
bul Hadımköy’de 2 işçi, bindikleri sepet monte edilmiş 
vincin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Ülkemizde 
daha önce de birçok defa benzeri şekilde Adana’da, 
Adıyaman’da, İzmir’de, Bodrum’da, Bursa’da, İstanbul’da 
vinç devrilmesi ya da vinç sepetinde düşme sonucu can 
kayıpları oldu.

Dünkü olayın görüntüleri incelediğinde görülmektedir ki; 
daha önce yaşanan benzeri kazalarda olduğu gibi,  kulla-
nılan araç mobil vinç olarak bilinen bir ekipmandır. Oysa 
mobil vinçler, yük kaldırma amacıyla tasarımlanan ekip-
manlar olup çalışanların yüksekte çalışmasına uygun ekip-
manlar değildir. Ülkemizde ise yaygın olarak vince sepet 
takılarak işçilerin yüksekte çalışmasında kullanılmaktadır. 
Kısaca, yüksekte çalışma yapmak amacıyla mobil vinç, 
forklift vb. ekipmanlar değil yükseltilebilir seyyar iş plat-
formunun kullanılması gerekmektedir.

Mevcut durumda vinçlerin ayakları düzgün şekilde ku-

rulmamakta ve devrilmeyi önleyici moment sınırlayıcı 
sistem devreye girmemektedir. Yükseltilebilir seyyar iş 
platformlarının devrilmemesi için denge ayaklarının düz-
gün kurulması, ayaklarının güvenli kurulmadan sepetin 
yükseltilmemesi, beyan (kaldırılacak, taşınacak yük) ka-
pasite sınırlayıcılarının çalışır durumda olması gerekmek-
tedir. Aynı zamanda hidrolik sistem ve konstürksiyonda 
herhangi bir deformasyon olmamalıdır.

Diğer yandan bir iş ekipmanının güvenli çalışmasını sağla-
mak amacıyla periyodik kontroller ve bakımları mutlaka 
yapılmalıdır. Fakat işçi sağlığı iş güvenliği alanının ticari-
leştirilmesi sonrasında periyodik kontrol yapmadan belge 
düzenlenmektedir. Oysa periyodik kontroller dâhil tüm 
mühendislik disiplinlerinde yapılan işin TMMOB’ye bağlı 
meslek odalarınca denetimi esas olmalıdır.

Yıllardır kazalar olmakta, insanlar hayatını kaybetmekte-
dir. Kazaların teknik nedenlerine baktığımızda, hep birbi-
rinin benzeri ve tekrarı olduğunu görüyoruz. Önlenebilir 
kazalarda her gün 5 kişi hayatını kaybetmekte ve işyerle-
ri denetlenmemektedir. İSİG yönünden denetim yapan 
müfettiş sayısı ise 420’dir. Aile Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığının 
2018 Yılı Faaliyet Raporuna göre; 2018 yılında İSİG yö-
nünden yapılan denetim sayısı 12.649, yani bir yıl boyun-
ca müfettiş başına düşen denetim sayısı 30’dur. Yıllardır 
ofislerinde oturtulan müfettişler 2020 yılında da ofislerde 
oturtulmaktadır.

Ölümlerin önlenmesi için önerilerimizi aşağıda bir 
kez daha yineliyoruz;

1. Sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda çalışmak her çalışanın 
hakkıdır ve işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması önce-
likle devletin ve işverenin görevidir.

2. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ulusal politikaların 
oluşturulması, kararların alınması ve işyerlerinde dene-
tim, diğer sosyal tarafların görüşleri önemsenmeden 
tek başına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
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(AÇSHB) tarafından yerine getirilmektedir. Gelinen 
nokta göstermektedir ki; doğru kararlar alınmamakta, 
istenen uygulamalar hayata geçirilememekte, yeterli 
denetim yapılmamaktadır. Bu durum giderilerek, sen-
dikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB, AÇSHB ve Sağlık 
Bakanlığı’nın katılımı ile idari ve mali yönden bağımsız, 
çoğunluğunu emek örgütlerinin oluşturduğu ulusal bir 
enstitü oluşturulmalıdır. Enstitü; politikaların oluşturul-
ması, kararların alınması ve işyerlerinde denetim görev-
lerini yerine getirmelidir.

3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile işlevsizleştirilen, 
nerede ise ortadan kaldırılan “Ulusal İş Sağlığı ve Güven-
liği Konseyi” hükümet ve işveren ağırlıklı bir yapıdan çı-
karılmalı, çalışanlar, çalışan örgütleri ve meslek örgütleri 
ağırlıklı hale getirilmelidir. Bu konseyin kararları tavsiye 
niteliğinden çıkarılarak yönlendirici ve fonksiyonel bir ya-
pıya kavuşturulmalıdır.

4. Sosyal hukuk devletinde iş yasaları, çalışanların hakla-
rını korumak ve geliştirmek amacını temel ilke edinmesi 
gerekirken, 4857 sayılı İş Yasası, 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa-
sı ve alana ilişkin yapılan diğer düzenlemeler işverenlerin 
çıkarları doğrultusunda şekillendirilmiştir. Esnek ve ku-
ralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal 
hale getiren, kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, 
sendikal hak ve yetkileri budayan işçi sağlığı ve iş güven-
liğini işveren yükümlülüğü olarak görmeyen, örgütlülük 
önüne engeller koyan yasa ve diğer düzenlemeler iptal 
edilmelidir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsünün oluşu-

mundan sonra, konunun taraflarının katılımı ile İş Yasası 
ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası başta olmak üzere, tüm 
mevzuat ve denetim mekanizması, ekseni “insan” olan 
anlayışla yeniden düzenlenmelidir.

Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı, TSE başta olmak üzere, ilgili diğer bakanlıklar 
ve kuruluşlarla iş birliği içinde olunmalıdır. Çalışma ala-
nına ilişkin görevler AÇSHB’den ayrı bir Bakanlık olarak 
örgütlenerek yeniden yapılandırılmalıdır.

5. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin piyasalaştırıl-
ması, yaşanan sorunların en temel nedenidir. İşyerlerine 
verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri, bir kamu 
hizmeti olarak ele alınmalı ve piyasanın insafına bırakıl-
mamalıdır.

İşverenlerin önlem alma yükümlülüğü ve devletin de-
netim görevini atlayarak, sorumluluğun iş güvenliği uz-
manları, işyeri hekimleri ve çalışanlarda olduğu anlayışı, 
işverenlerin umursamazlığını artırmaktadır. İşyeri he-
kimleri ve iş güvenliği uzmanlarının görevleri rehberlik 
olduğu halde ve yaptıkları tespitler, saptadıkları gereklilik 
ve öneriler yerine getirilmeden iş kazası ve meslek has-
talıklarından sorumlu tutulmaları ve belgelerinin askıya 
alınması adaletsizliktir. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği 
uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri ko-
runmalıdır. Bakanlık kamusal denetim yükümlülüklerini 
yerine getirmelidir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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ÇALIŞTIRILMASINA İZİN VERİLEN KÖMÜR SANTRALLERİ İLE İLGİLİ KUŞKU 
VEREN KARAR VE UYGULAMALAR; YANIT BEKLEYEN SORULAR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 16 Ocak 2020 tarihinde “Çalıştırılmasına İzin Verilen Kömür 
Santralleri ile İlgili Kuşku Veren Karar ve Uygulamalar” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Kamuoyunda da bilindiği üzere santrallerin elektrik üre-
timi esnasında neden oldukları toz, kükürt dioksit, azot 
oksit ve diğer kirleticileri yasal düzenlemelerde belirti-
len sınırların altına düşürecek, çevre mevzuatına uyumu 
sağlayacak yatırımları yapmaları için yerli kömür yakıtlı 
santrallere tanınan süreler birçok kez uzatılmıştı. En son 
31.12.2019 olan bu tarihin, iki buçuk yıl daha uzatılma-
sını öngören yasal değişiklik iktidar partilerinin desteği 
ile TBMM tarafından onaylanmış, Odamızın ve birçok 
meslek, çevre ve emek örgütünün kamuoyuna yansıyan 
tepkileri sonucunda ise söz konusu düzenleme Cumhur-
başkanlığı tarafından veto edilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ ise, çevre yatı-
rımlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları 
gereken 13 termik santralle ilgili basın toplantısı düzen-
leyerek, “kamu tarafından işletilen veya özelleştirilen 
termik santral tesislerine 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu’nun geçici 8’inci maddesine göre, gerekli çevre-
sel yatırımları yapmaları ve izinlerini almaları için 31 Ara-
lık 2019 tarihine kadar süre tanındığını, 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’nun gereği olarak 5 termik santralin tamamen, 
1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılması, diğer 7 
santralden 4’üne geçici faaliyet belgesi verilmesi, 3 sant-
rale ise gerekli çevre izinlerinin verilmesi” kararının alın-
dığını belirterek, Afşin A, Seyitömer, Tunçbilek, Kangal 
ve Zonguldak Çatalağzı termik santrallerinin tamamen, 
Soma B Termik Santralinin ise kısmi olarak kapatıldığını 
duyurdular. 

Ancak gerek söz konusu basın toplantısında, gerekse 
toplantı sonrasında çalıştırılmasına izin verilen santralle-
rin yürürlükteki çevre mevzuatına uyumları konusunda 
doyurucu bir açıklama yapılmamıştır.

Bilindiği üzere, 08.06.2010 tarihli ve 27605 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ 
YÖNETMELİĞİ ve bu yönetmeliği yürürlükten kaldıran 
SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLU 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK (20.12.2014 tarihli 29211 Sayılı Res-
mi Gazete) ile kömür yakıtlı mevcut santrallerde baca 

gazı bünyesindeki doğal çevreye zararlı kirleticiler için 
08.06.2019 tarihinden itibaren uyulması gereken salım 
(emisyon) değerleri yayımlanmıştı. Bu Yönetmeliklerde 
yapılan düzenlemelerle, işletmedeki büyük santraller 
için izin verilen toz salım sınır değeri 100 mg/Nm3’ten 
50 mg/Nm3’e; kükürt dioksit salım sınır değeri 1000 mg/
Nm3’ten 400 mg/Nm3’e, azot oksit salım sınır değeri 800 
mg/Nm3’ten 200 mg/Nm3’e düşürülmüştü. 

Yürürlükteki Yönetmelik düzenlemelerine göre, çalıştı-
rılmasına izin verilen santrallerde öngörülen limitleri sağ-
layacak toz, kükürt oksit ve azot oksit arıtma tesislerinin 
olması ve bu tesislerde çevrim içi (on-line) ölçüm ve de-
ğerlendirme yapılması, ayrıca diğer ilgili yönetmeliklerde 
belirtilen şekilde atık suların alıcı ortama veriliş (deşarj) 
kriterlerinin sağlanması, katı atık (kül ve cüruf) depola-
ma sahalarının düzenlenmesi vb. gibi detaylı çalışmaların 
yapılması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince de 
bütün bu önlemlerin ve gerekliliklerin sağlanıp sağlanma-
dığının çeşitli test ve ölçümlerle incelenmesi ve denetlen-
mesi gerekmektedir. 

Çevre izin belgesi verilen Yeniköy ve Kemerköy Termik 
Santrallerinde, baca gazı arıtması için özelleştirme önce-
sinde EÜAŞ tarafından kurulan toz tutucu (elektrostatik) 
filtrelerin ve kükürt arıtma tesislerinin önceki Yönetme-
lik düzenlemelerine göre inşa edildiği ve mevcut Yönet-
melik düzenlemelerinde belirlenen gereklilikleri karşıla-
yamadığı bilinmektedir. Ayrıca mevcut sınır değerler göz 
önüne alındığında, azot oksit arıtma tesisine de ihtiyaç 
doğmaktadır. Bu iki santrali satın alan konsorsiyum, ken-
di web sayfalarında da belirtildiği gibi, gerekli tesislerin 
kurulması için çalışmaları başlatmış ve ilerletmiş, ancak 
bugün itibariyle henüz tamamlayamamıştır. 

Çevre izni verilen bir diğer santral ise EÜAŞ’ye ait 18 
Mart Çan Termik Santrali olup, bu santralde de yeni 
kurulmakta olan baca gazı kükürt arıtma tesisinin henüz 
tamamlanmadığı bilinmektedir. Toz filtreleri önceki Yö-
netmelik düzenlemelerine göre yapılmış olup, azot oksit 
salımı için özel bir tesis mevcut değildir. Eldeki verilere 
göre çevre izni verilen bu santrallerin hali hazırda mevcut 
Yönetmelikte düzenlenen sınır değerleri sağlayıp sağla-
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madıkları konusunda soru işaretleri doğmaktadır. 

Geçici faaliyet belgesi ile çalışmalarına imkan sağlanan 
özelleştirilmiş Yatağan Termik Santrali, Orhaneli Termik 
Santrali, Çayırhan Termik Santrali ile halen EÜAŞ tarafın-
dan işletilen Afşin B Termik Santralinde de yukarıdakine 
benzer şekilde özelleştirme öncesinde EÜAŞ tarafından 
önceki Yönetmelik düzenlemelerine göre inşa edilmiş 
olan toz filtreleri ve baca gazı kükürt arıtma tesisleri 
mevcut olup, azot oksit arıtma tesisi ise mevcut değildir. 
Üstelik bu santrallerde, yukarıda söz edilen santrallerden 
farklı olarak 31.12.2019 öncesinde herhangi bir iyileştir-
me çalışması yapılmadığı da bilinmektedir. Gerekli toz 
filtrelerinin ve kükürt arıtma tesislerinin iyileştirilmesi ve 
azot oksit arıtma önlemlerinin alınması çalışmaları ile ya-
pılacak yatırımların zaman alacağı ise açıktır.

Bu noktada kurumsal sorumluluğumuz gereğince 
başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere tüm kamu yö-
netimine aşağıdaki soruları yöneltiyor ve ivedilikle 
yanıtlanmalarını talep ediyoruz:

Yönetmelikteki sınır değerleri karşılayamadıkları aşikar 
olan bu santrallere neden geçici faaliyet belgesi verilmiştir? 

Hukuken tartışmalı bu uygulamanın sürdürülmeyeceği ve 
verilen geçici faaliyet belgelerinin birkaç kez uzatılmaya-
cağı neden kamuoyuna açıklanmamaktadır?

Kapatılan santrallerde çalışanların çalışma ve sosyal gü-
venlik hakları nasıl korunacaktır?

Kısmi olarak durdurulan Soma B Termik Santralinin, 
konutların merkezi olarak ısıtılmasını da sağladığı gerek-
çesiyle, altı ünitesinden dört ünitesinin kış süresince ça-
lıştırılmasına izin verildiği belirtilmişti. Ancak iki ünitenin 
çalıştırılmamasıyla santralin elektrik üretiminde belirgin 
bir azalma olmadığı, Santralde 2019 saatlik ortalama üre-
timi 578 MWh iken, 3-7 Ocak 2020 arasında 548 MWh 
olarak gerçekleştiği bilinmektedir. Bu durumda merkezi 
ısıtma için izin verilen dört ünitenin neredeyse tam kapa-
siteyle çalıştırılması gerekli midir?

Öte yandan 26 Mart 2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Atıkların Düzenli Depolanmasına 
Dair Yönetmelik” in Geçici Madde 3.’ü, 26 Aralık 2019 
tarih ve 30990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık-
ların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 22. maddesiyle 
değiştirilmiştir. Önceki halinde teknik özellikleri verilen 
ve yapımı için 1 yıl süre tanınan katı atık depolama tesis-

lerine yönelik olarak değiştirilen Geçici Madde 3.’ te zo-
runlu teknik özellikler belirtilmemekte olup, “… elektrik 
üretim santrallerinden kaynaklanan atıkların depolanmış 
olduğu sahalarda, atık depolanmasına devam edilmesinin 
üniversitelerin çevre ve inşaat mühendisliği bölümlerince 
çevresel tedbirleri içerecek şekilde hazırlanan kurumsal 
akademik rapor ile uygun görülmesi halinde sahanın ku-
rumsal akademik raporda belirtilen nihai dolgu kotu ve 
koordinatları aşılmaksızın depolama işlemine devam edi-
lebilir” hükmüne yer verilmiştir. 

Belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesine aykırı şekilde yeri-
ne getirilmesi gerekli ve zorunlu koşulları belirtmekten 
vazgeçip subjektif değerlendirme ve uygulamalara ola-
nak verebilecek yöndeki bu yönetmelik değişikliklerine 
neden ihtiyaç duyulduğunun, bu yöndeki bir değişiklikle 
ne tür bir kamu ve toplum yararı hedeflendiğinin ortaya 
konulması gerekmektedir. 

Yapılan bu manidar düzenleme nedeniyle aşağıdaki so-
rularımızın da, kamuoyu önünde yanıtlamasını ilgili kamu 
otoritelerinden talep ediyoruz.

Çalıştırılmasına izin verilen termik santrallerin hangileri-
nin katı atık (kül ve cüruf) depolama sahaları konuyla ilgili 
önceki Yönetmelik düzenlemelerindeki şartları karşıla-
makta, hangilerininki karşılamamaktadır? 

Bu Yönetmelik değişikliğine neden ihtiyaç duyulmuştur, 
bu değişiklik konuyla ilgili önceki Yönetmelik düzenleme-
lerindeki şartları karşılamayan santraller düşünülerek mi 
yapılmıştır?

Çalıştırılmasına izin verilen santrallerde atık sular için “Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”nde belirlenen gereklilikler 
yerine getirilmekte midir?

Sonuç olarak, bu konularda şeffaflık sağlanmalı, her sant-
rale ait çevre koruyucu yatırımların ilerleme bilgileri aylık 
olarak duyurulmalı, işletmedeki santrallerin baca gazı an-
lık ölçüm raporları ve diğer atıklara ait veriler kamuoyuna 
açık olmalıdır.

Odamızın Anayasa’da tanımlanmış kamu kurumu niteli-
ğinde meslek kuruluşu kimliğinin ve kurumsal sorumlu-
luğunun gereği olarak kamuoyunu toplum çıkarları doğ-
rultusunda bilgilendirme ve ilgili kurumlara görüş sunma 
çalışmalarımız kapsamında kamuoyuna saygı ile duyururuz. 

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Ocak 2020
TMMOB adına Odamız tarafından düzenlenen Sanayi Kong-
resi 2019, Termodinamik Dergisinde TMMOB Sanayi Kong-
resi gerçekleştirildi” ve World Media Pano Dergisi’nde “Sa-
nayi Kongresi’nde sektör sunumu” başlıklarıyla haber yapıldı.
01.01.2020
TMMOB adına Odamız tarafından düzenlenen Sanayi Kong-
resi 2019’un sonuç bildirisi, Ticari Hayat Gazetesi Yazarı 
Bülent Kırmacı’nın köşe yazısında “Sanayileşme Kongresi ve 
sonuçları” başlığıyla haber yapıldı. 
03.01.2020
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın termik 
santraller konusunda verdiği demeç, Karar Gazetesinde “Ter-
mik teşviki yuttu” başlığıyla haber yapıldı. 
06.01.2020
Odamız tarafından yayınlanan Türkiye’de Termik Santraller 
Oda Raporu, BirGün Gazetesi Yazarı Özge Güneş’in köşe ya-
zısında “Enerji adaletine doğru” başlığıyla haber yapıldı.
13.01.2020
Odamız tarafından yayınlanan “Kriz sığ ama işsizlik tahribatı 
büyük” başlıklı araştırma raporu, Yeniçağ Gazetesinde “İşsiz-
lerin yüzde 28’i üniversite mezunu” başlığıyla haber yapıldı. 
14.01.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Dün İstanbul’da Yine 
Sepetli Vinç Devrilmesi Sonucu 2 İşçi Hayatını Kaybetti. Gü-

cünüzü “Cinayeti Gördüm” Diyenlere Değil, Cinayet İşleyen-
lere Karşı Gösterin!” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde 
“Gücünüzü cinayet işleyene gösterin” başlığıyla haber yapıldı.  
17/20.01.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Çalıştırılmasına İzin 
Verilen Kömür Santralleri ile İlgili Kuşku Veren Karar ve Uy-
gulamalar” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Çalışma 
izni verilen kömür santralları zehir saçıyor” ve (20.01.2020) 
Ankara Güçlü Anadolu “Termik santral konusunda şeffaflık 
sağlanmalı” başlıklarıyla haber yapıldı. 
18.01.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Kaza Gibi Sunulan Pa-
mukova ve Diğer Demiryolu Cinayetleri, Kamu İşletmeciliği 
ve Mühendislik Bilimlerinin Gereklerinin Terk Edilmesinden 
Kaynaklanıyor” başlıklı açıklama, Korkusuz Gazetesi Yazarı 
Ümit Zileli’nin köşe yazısında “TCDD’de satılıyor” başlığıyla 
haber yapıldı. 
 20/29.01.2020
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın doğal-
gaz konusunda verdiği demeç, Yeniçağ Gazetesinde “Yakar-
sa iktidarı doğalgaz yakar,” (24.01.2020) BirGün Gazetesinde 
“Zamları geri çekin içimiz ısınsın,” (28.01.2020) Nabız Gaze-
tesinde “İstanbul’da 38 ilçede doğalgaz tüketimi azaldı” ve 
(29.01.2020) Kent Yaşam Gazetesinde “Dünyada doğal gaz 
fiyatları düşerken bizde artıyor” başlıklarıyla haber yapıldı.

17 Ocak 2020 BirGün 13 Ocak 2020 Yeniçağ
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Ocak 2020'de Eğitimlere Katılım
Ocak ayı boyunca 12 şubemizde, 12 konu başlığı altında düzenlenen eğitimlere 519 kişi katıldı.

Eğitimin Adı Eğitim Tarihi Verildiği Şube Katılımcı Sayısı

Asansör Avan Proje Hazırlama 9-10 Ocak 2020 İstanbul 11

Asansör 17-19 Ocak 2020 İstanbul 5

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

3-6 Ocak 2020 İstanbul 14

6-9 Ocak 2020 İzmir 12

21-24 Ocak 2020 Adana 16

Asansör Yetkili Servis

7-10 Ocak 2020 Bursa 8

7-10 Ocak 2020 Denizli 4

21-24 Ocak 2020 Ankara 19

21-24 Ocak 2020 Denizli 6

28-31 Ocak 2020 Samsun 11

Doğalgaz İç Tesisat

6-9 Ocak 2020 Ankara 18

8-11 Ocak 2020 Adana 9

16-19 Ocak 2020 İstanbul 13

20-23 Ocak 2020 Gaziantep 15

27-30 Ocak 2020 İzmir 10

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

11-14 Ocak 2020 Ankara 15

13-16 Ocak 2020 Adana 9

24-27 Ocak 2020 Gaziantep 11

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
8-10 Ocak 2020 Kayseri 9

20-22 Ocak 2020 İzmir 6

Mekanik Tesisat 17-27 Ocak 2020 İstanbul 16

Yangın tesisatı
23-25 Ocak 2020 İstanbul 19

24-26 Ocak 2020 İzmir 11

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

4-5 Ocak 2020 Adana 17

16-17 Ocak 2020 Ankara 24

24-25 Ocak 2020 İstanbul 23

27-28 Ocak 2020 Eskişehir 12

Enerji Kimlik Belgesi

6-8 Ocak 2020 Adana 25

13-15 Ocak 2020 Gaziantep 19

14-16 Ocak 2020 Diyarbakır 21

15-17 Ocak 2020 Kayseri 17

16-18 Ocak 2020 Gaziantep 14

17-19 Ocak 2020 Adana 25

20-22 Ocak 2020 Diyarbakır 16

22-24 Ocak 2020 Kocaeli 15

24-26 Ocak 2020 Adana 16

Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon
18.Oca.20 Kayseri 3

14 Ocak 2020 Gaziantep 5

Toplam 519
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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Şubat 2020 Eğitimleri Programı
Şubat ayında düzenlenecek olan eğitim programı aşağıda yer almaktadır. 

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

Eğitimin Adı Eğitim Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama

3-4 Şubat 2020 İzmir 5 Şubat 2020

12-13 Şubat 2020 İstanbul 14 Şubat 2020

19-20 Şubat 2020 Ankara 21 Şubat 2020

24-25 Şubat 2020 Mersin 26 Şubat 2020

25-26 Şubat 2020 Bursa 27 Şubat 2020

Asansör

18-20 Şubat 2020 İzmir 21 Şubat 2020

21-23 Şubat 2020 İstanbul 24 Şubat 2020

22-24 Şubat 2020 Ankara 25 Şubat 2020

26-28 Şubat 2020 Mersin 29 Şubat 2020

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
4-7 Şubat 2020 Ankara 8 Şubat 2020

21-24 Şubat 2020 İstanbul 25 Şubat 2020

Asansör Yetkili Servis

17-20 Şubat 2020 Konya 21 Şubat 2020

18-21 Şubat 2020 Samsun 22 Şubat 2020

18-21 Şubat 2020 Mersin 22 Şubat 2020

24-27 Şubat 2020 Adana 28 Şubat 2020

25-28 Şubat 2020 Samsun 29 Şubat 2020

25-28 Şubat 2020 İzmir 29 Şubat 2020

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*
10-13 Şubat 2020 İzmir 14 Şubat 2020

13-16 Şubat 2020 İstanbul 17 Şubat 2020

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
11-13 Şubat 2020 Ankara 13 Şubat 2020

21-23 Şubat 2020 Bursa 23 Şubat 2020

Mekanik Tesisat

1-7 Şubat 2020 Trabzon 10 Şubat 2020

10-16 Şubat 2020 Samsun 17 Şubat 2020

10-16 Şubat 2020 Ankara 17 Şubat 2020

24-29 Şubat 2020 Kayseri 1 Mart 2020

Soğutma Tesisatı 28-29 Şubat 2020 İstanbul 1 Mart 2020

Havalandırma Tesisatı 22-23 Şubat 2020 Ankara 24 Şubat 2020

Yangın tesisatı

13-15 Şubat 2020 İstanbul 16 Şubat 2020

17-19 Şubat 2020 Bursa 20 Şubat 2020

21-23 Şubat 2020 Samsun 24 Şubat 2020

24-27 Şubat 2020 Ankara 28 Şubat 2020

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

1-2 Şubat 2020 Bursa 2 Şubat 2020

3-4 Şubat 2020 Samsun 4 Şubat 2020

6-7 Şubat 2020 İzmir 7 Şubat 2020

13-14 Şubat 2020 Trabzon 14 Şubat 2020

13-14 Şubat 2020 Denizli 14 Şubat 2020

24-25 Şubat 2020 Kocaeli 25 Şubat 2020

Şantiye Şefliği

14-16 Şubat 2020 İstanbul 17 Şubat 2020

15-16 Şubat 2020 Bursa 17 Şubat 2020

27-29 Şubat 2020 Eskişehir 29 Şubat 2020

Enerji Kimlik Belgesi

5-7 Şubat 2020 Diyarbakır 7 Şubat 2020

19-21 Şubat 2020 Kocaeli 21 Şubat 2020

26-28 Şubat 2020 Ankara 29 Şubat 2020

Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon 7 Şubat 2020 Diyarbakır 7 Şubat 2020

Tahribatsız Muayene-Gözle Muayene Seviye-2 Eğitimi 26-29 Şubat 2020 Adana 28 Şubat 2020

Üretim Planlama 10-14 Şubat 2020 İzmir 15 Şubat 2020
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TMMOB LOGOSUNA HAKARET EDEN YENİ ŞAFAK GAZETESİ 
TAZMİNAT CEZASINA ÇARPTIRILDI!

21 Ekim 2017 tarihli Yeni Şafak Gazetesi’nde “Skandal Logo” başlığıyla verilen ve TMMOB’nin logosunu 
DHKP-C ve PKK’yı yansıtmakla itham eden Yeni Şafak Gazetesi hakkında açtığımız davada Ankara Bölge 
Adliye Mahkemesi, Birliğimizi haklı bularak, Yeni Şafak Gazetesi Sahibi Ahmet Albayrak ve haberin(!) sahibi 
Ahmet Fatih Erturan’ı 2 bin TL Tazminat ödemeye mahkûm etti.

Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan ve TMMOB’nin logo-
sunda bulunan “sarı-kırmızı” renkleri terör örgütü sem-
patizanlığının delili olarak gösteren habere ilişkin açtığı-
mız tazminat davası, 2018 yılı içerisinde Ankara 12. Asliye 
Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Mahkemenin bu kararına ilişkin yaptığımız açıklamada 
“Birliğimizin ve logomuzun herhangi bir biçimde terör 
örgütüyle ilişkilendirilmesini kabul etmediğimiz gibi, 
mahkemenin verdiği bu kararı da kabul etmiyoruz.” de-
miş ve karara itiraz etmiştik.

İtirazımız üzerine, istinaf mahkemesi olarak yetkili Anka-
ra Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını 
kaldırarak tazminat talebimizin kabulüne karar verdi.

Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi: 

“TMMOB hakkında yapılan dava konusu haberde, davacı 
kurumun uzun yıllardır kullandığı logo değiştirilmemesine 
rağmen, logo değişikliğine gidilmişçesine haber yapılarak, 
davacının yasadışı örgütlerin sempatizanı olduğu ve bu ör-
gütleri desteklediğine dair ifadelerin kullanıldığı, özellikle 
davacı kurumun logo değiştirdiği iddiasına dayalı olarak 
yapılan haberin maddi olgulara dayanmadığı, dava konusu 
yayında kullanılan söz ve ifadeler bir bütün halinde değer-

lendirildiğinde, ifade ve basın özgürlüğü kapsamında ko-
runması gereken kişisel değer yargısı niteliğinde olmayıp, 
eleştiri sınırlarını aşarak davacı TMMOB’nin güvenilirliğini 
ve kurumsal itibarını zedeler nitelikte olup, kişilik haklarına 
saldırı mahiyetinde olduğu anlaşılmış olup, ilk derece mah-
kemesi tarafından davacının manevi tazminat ödetilmesi 
talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken aksi hüküm 
tesis edilmesi doğru görülmemiştir. 

Bu nedenlerle, davacı TMMOB’nin istinaf başvurusunun 
kabul edilmesine, ilk derece mahkemesinin davanın reddi 
yönündeki kararının kaldırılmasına ve tazminat talebinin 
kabul edilerek 2 bin TL manevi tazminatın faiziyle birlik-
te Davalı Yeni Şafak Gazetesi Sahibi Ahmet Albayrak ve 
muhabiri Ahmet Fatih Erturan’dan tahsil edilmesine karar 
verilmiştir.”

Ülkemizde bulunan 600 bine yakın mühendis, mimar ve 
şehir plancısının mesleki demokratik kitle örgütü olarak, 
TMMOB’nin değerlerine ve geleneklerine sahip çıkmaya 
devam edeceğiz. 

İftiracı Yeni Şafak Gazetesinde alacağımız tazminatı, ihti-
yaç sahibi üniversite öğrencilerine destek olabilmek için 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’ne bağışlayacağız.
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GENEL KURULLAR SÜRECİNDE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, içinde bulunduğumuz genel kurullar sürecine ilişkin 23 Ocak 
2020 tarihinde tüm TMMOB örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayınladı.

Türkiye’deki 600 bine yakın mühendis, mimar ve şehir 
plancısının temsilcisi olan TMMOB örgütlülüğünün de-
mokratik yapısının güvencesi olan genel kurullar sürecine 
girdik. 

Şubelerimizde başlayan bu süreç, Oda Genel Kurul-
larımız ve nihayet Mayıs ayı sonunda toplanacak olan 
TMMOB 46. Genel Kurulu ile tamamlanacak.

TMMOB örgütlülüğü açısından genel kurullar süreci basit 
anlamıyla yönetim organlarının belirlendiği birer seçim 
süreci değildir. 

Bizler için genel kurullar süreci, Odalarımızın ve TMMOB 
örgütlülüğünün iki yıllık çalışma döneminin demokratik 
ve katılımcı şekilde tartışıldığı, çalışma programımızın ve 
mesleki-politik yönelimlerimizin belirlendiği, örgütsel ya-
pımızın yenilendiği dönemdir.

Genel kurullar sürecimizin TMMOB’nin tarihsel birikimi-
ne ve demokratik değerlerine yakışır biçimde tamamla-
nacağına inanıyorum.

45. Genel Kurulumuzdan bu yana geçen dönemde, ülke-
miz açısından gerçek bir tarihsel kırılmaya tanıklık ettik. 
24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim-
leriyle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin belirli bir döne-
mi tümüyle sona erdi. 

Güçler ayrılığı esasına dayalı parlamenter rejim kaldırıla-
rak, yasama, yürütme ve yargı erklerinin cumhurbaşka-
nında toplandığı yeni bir rejim kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle tümüyle “tek 
adam”a bağımlı yeni bir idari yapılanma inşa edildi. 

Ülkenin adeta omurgası niteliğindeki bakanlıklar, genel 
müdürlükler, kurumlar, kuruluşlar, yasalar, yönetmelik-
ler birer kararname ile kaldırıldı. 

Cumhuriyet rejiminin temelini oluşturan halk egemenliği 
anlayışının, rejimin istikrarını sağlayacak denge-fren me-
kanizmalarının ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ortadan 
kalkmasıyla gerçek anlamda otoriter bir tek adam rejimi 
yaratıldı.

Devletin tüm kurumları “parti devleti” anlayışı ile yapı-
landırıldı. 

Kamu adına görev yapan idareciler parti yöneticileri gibi 
davranır, hukuka bağlılıkla yükümlü mahkemeler parti 
çıkarlarına uygun karar verir, atama ve yükselmelerde 
liyakat yerine partiye sadakat esas alınır hale geldi. 

Yapılan değişikliklerle emek ve meslek örgütlerinin, hat-
ta üniversitelerin kamuya ilişkin politika üreten kurul ve 
kurumlarda yer alması engellendi. 

Kamu adına söz söyleyecek, politika önerecek kurum ve 
kuruluşların kamu yönetimiyle bağı kesildi.

En büyük vaadi ekonomide büyüme ve siyasette istikrar 
sağlamak olan tek adam rejimi daha ilk aylarından itiba-
ren ekonomide büyük bir krizin patlak vermesine neden 
olurken siyasette ise kamplaşmanın giderek derinleşme-
sine neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında patlak veren ve 
etkileri hâlâ devam eden ekonomik kriz enflasyondan 
işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar ha-
yatlarımızı her alanda kâbusa çevirdi. 

Yaşanan derin ekonomik kriz, uzun yıllardır büyük borç-
lar altında hayatını sürdürmek zorunda kalan geniş top-
lum kesimlerini derin bir çaresizliğe sürüklemiştir. 

Geçim sıkıntısı nedeniyle, ülke tarihimizde eşine az rast-
lanan aile intiharlarının yaşanması içinden geçtiğimiz kri-
zin toplumsal boyutunu gözler önüne sermektedir.

AKP’nin dayattığı tek adam rejiminin antidemokratik, 
baskıcı ve hukuk dışı politikaları krizi derinleştirse de kri-
zin asıl nedeni 1980’li yıllardan itibaren küresel sermaye 
güçlerinin güdümünde kesintisiz bir şekilde uygulanan 
özelleştirmeye, piyasalaştırmaya, kuralsızlaştırmaya da-
yalı neoliberal politikalardır. 

Pervasızca yapılan özelleştirmelerle üretken kamu kuru-
luşlarımızın büyük bir kısmı elden çıkarılmış, elde kalan 
az sayıdaki kuruluş da idari bütünlükleri parçalanarak ve 
serbestleştirme uygulamalarıyla etkisizleştirilmiştir. 
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Ülke ekonomisi yüksek oranlı borçlanma ve yoğun ithal 
girdi kolaycılığının üzerine oturtulmuştur.

Bu politikalarla ülkemiz rantiye bataklığına sürüklenmiş, 
üretim yeteneğimiz aşındırılmıştır. 

Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim po-
litikaları almıştır. 

Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler geriletilip, ülke 
kaynakları rant dağıtımı merkezli inşaat ve müteahhitlik 
işleri ile katma değeri düşük hizmetler sektörüne yön-
lendirilmiştir.

Türkiye ekonomisi uzun yıllardan bu yana dışa bağımlı bir 
yapıdadır. 

Üretim yerine dış kaynaklara dayalı ekonomimiz, sıcak 
para akışının kesildiği her durumda büyük krizlerle karşı 
karşıya gelmektedir. 

Yaşadığımız her kriz, halkımızın ve ülkemizin birikimleri-
nin yok olmasıyla sonuçlanmaktadır.

İktidar dönemi boyunca, merkez kapitalist ülkelerdeki 
parasal genişleme politikalarının yarattığı düşük kur ve 
düşük faiz olanaklarını sanayileşme, teknolojik gelişme 
ve üretimin artırılması yerine verimsiz inşaat projelerine 
aktaran AKP’nin 17 yıldır uyguladığı yanlış ekonomi poli-
tikaları ülkeyi sürekli krize sürüklemektedir.

Yüksek ekonomik büyüme söylemiyle aşırı borçlandır-
maya ve kredi kullanımına itilen piyasa aktörleri, bugün 
borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. 

Borçlarını ödeyemeyen, kredilerini yeniden yapılandırma 
başvurusunda bulunan şirketler nedeniyle reel sektörde 
para akışı durmuştur. 

Özellikle ithal hammadde ve ara mal kullanılan sektörler-
de üretim yapılamaz hale gelmiş, kitlesel işten çıkartma-
lar yaşanmıştır. 

TÜİK’in dar tanımlı işsizlik verilerine göre bile ülkemizde 
işsizlik yüzde 15, genç işsizliği ise yüzde 30 bandına da-
yanmıştır.

Sanayinin olduğu gibi tarım ve hayvancılığın da plansız, 
dışa bağımlı, verimlilikten uzak bir anlayışla yapılandırıl-
ması, ülkemizi, benzerini savaş dönemlerinde gördüğü-
müz pahalılık ve kıtlıkla yüz yüze getirmiştir. 

Temel gıda maddelerinde yaşanan bu aşırı pahalanma ve 
kıtlık nedeniyle şehir meydanlarında tanzim satış çadırları 
kurulmak zorunda kalmıştır. 

Dahası bu çadırlar bir hükümet başarısı olarak sunulmak 
istenmiştir. Ekonomik krizle mücadeleyi bile aklıselim 
yöntemlerle değil, akıl-dışı, baskıcı yöntemlerle örtbas 
etmek isteyen AKP’nin bu yaşanan ekonomik krizi çöz-
mesi mümkün olmamıştır.

Yaşanan kriz nedeniyle toplumsal desteğini iyiden iyiye 
kaybeden tek adam rejimi, kendisine karşı büyüyen tep-
kiyi bastırabilmek için 15 Temmuz Darbe Girişimi son-
rasında ilan edilen Olağanüstü Hal rejimini sürekli hale 
getirdi. 

Olağanüstü hal, tek adam rejiminin olağan yönetme biçi-
mi haline getirildi. 

Seçilmiş belediye başkanları yerine atanan kayyumlarla, 
asılsız suçlamalara dayalı tutuklamalarla, demokratik kitle 
örgütlerini hedef alan soruşturmalarla bu rejim pekiştirildi.

Hiçbir biçimde sürdürülebilirliği olmayan bu baskı rejimi-
ni sürekli kılabilmek için siyasal iktidar yıllardan bu yana 
ülke içinde ve dışında “terör” tehdidi algısını canlı tutma-
ya çalışmaktadır. 

Ülke içinde siyasal iktidarı eleştiren her türden demok-
ratik ve meşru protesto eylemi kriminalize edilerek polis 
şiddetinin ve yargının hedefi haline getirilmektedir. 

En temel anayasal özgürlükler arasında yer alan basın 
açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve eylemler suça 
dönüştürülmektedir.

Yıllardır yürütülen yanlış dış politikalar ise dış politikada 
Türkiye’yi büyük bir yalnızlaşmaya sürüklemiştir. 

Bu yalnızlaşma, emperyalist güç odaklarının istikrarsız-
laştırdığı Ortadoğu coğrafyasında, ülkemizi giderek daha 
fazla çatışmacı bir konuma doğru sürüklemektedir. 

Siyasi iktidar, dış politikadaki bu çatışmacı durumu, ülke 
içindeki zayıf pozisyonunun konsolidasyonu ve muhalif 
kesimleri susturmanın bahanesi olarak kullanmaktadır. 

2016 ve 2017 yıllarındaki Fırat Kalkanı Operasyonu, 2018 
yılındaki Zeytin Dalı Operasyonu ve 2019 yılındaki Barış 
Pınarı Operasyonu ülkemizin her geçen gün daha fazla Su-
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riye Savaşının içerisine sürüklenmesine neden olmuştur. 

2020 yılının hemen başında çıkarılan Libya Tezkeresi tek 
adam rejiminin aynı zamanda süreklileşmiş bir savaş hali 
olduğunu göstermektedir.

Türkiye halkı, ekonomide kriz, iç politikada baskı, dış po-
litikada ise süreklileşmiş savaş durumu ile özdeşleşen tek 
adam rejimi altında yaşamaktan hiçbir biçimde memnun 
değildir. 

Tek adam rejiminin mutlak egemenliği altında, bütün 
medya organlarının iktidar tarafından kontrol edildiği, 
muhalif tüm seslerin susturulduğu, devletin tüm imkan-
larının parti için seferber edildiği, seçim kurulunun AKP 
seçim işleri bürosu gibi çalıştığı bir dönemde yapılan yerel 
seçimlerde iktidarın yaşadığı yenilgi, halkın memnuniyet-
sizliğinin açık göstergesidir. 

İktidarın tüm baskılarına rağmen demokrasiye, sandık-
lara, sandık iradesine sahip çıkan toplumsal muhalefetin 
kararlı duruşu, geçtiğimiz dönemin en önemli ve en umut 
verici gelişmesi olmuştur. 

Geride bıraktığımız dönemde, başta yasama ve yargı ol-
mak üzere demokratik siyasal rejimin tüm temel direkle-
rini ortadan kaldıran siyasal iktidarın, halkın umudunu ve 
direncini yıkamamış olması, ülkemizin geleceğinin teminatıdır.

İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana gibi büyükşe-
hirlerin belediyelerinin yönetimlerinin muhalefetin eline 
geçmesi, 25 yıldır bu belediyelerde yaşanan kadrolaşma-
ların, yolsuzlukların ve israfın birer birer açığa çıkmasına 
neden oldu. 

Merkezi bütçeye göre çok daha esnek, çok daha kontrol-
süz yerel yönetim bütçeleriyle yandaş kurum, kuruluş ve 
vakıflara yapılan para ve rant akışlarının kesilmesi, iktidar 
bloğu içindeki ayrışmaları hızlandırırken halkın yerel hiz-
metlere ulaşımını kolaylaştırdı.

Tek adam rejimi ve uygulamaları, tüm toplumu olduğu 
gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşam koşul-
larını ve mesleki-özlük haklarını da olumsuz etkilemektedir.

Geçtiğimiz yıllarda Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan 
asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı ola-
rak feshedilmesiyle yeni bir boyut kazanan özlük hakları-
mıza yönelik saldırılar, sistematik biçimde artmıştır. 

Geçtiğimiz dönemde teknik öğretmen, tekniker ve tek-
nisyenlerin “Yardımcı Kontrol Elemanı” adı atında yapı 
denetim sistemine eklenerek, mühendislik mesleğinin 
uygulama alanlarından birisi daha farklı meslek gruplarına 
açılmıştır. Yapı Denetim sistemi teknikerlere açılırken, 
KHK’lar ile hukuksuz biçimde kamudan ihraç edilen mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının yapı denetim şirket-
lerinde görev yapmaları engellenerek bu arkadaşlarımı-
zın yaşadıkları mağduriyet daha da artırılmıştır.

Meslek alanımıza ilişkin saldırıların bir diğer örneği de, 
yapı ruhsatlarındaki proje müelliflerinin imza gerekliliği-
nin kaldırılması olmuştur. 

Meslektaşlarımızın hak ve yetkilerini kaybetmesine ne-
den olan bu uygulama uzun yıllardır mücadele ettiğimiz 
“sahte proje müellifliği”nin ve sorunlu-denetimsiz proje-
lerin önünü açmıştır. 

Tüm bu düzenlemeler, sadece meslek alanlarımızı hedef 
almakla kalmıyor, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mi-
marlık, şehir plancılığı hizmeti almasını da engelliyor. 

Bu durumun toplumumuza maliyeti, daha güvensiz ya-
pılar, daha fazla yıkım, daha çarpık bir kentleşme olarak 
yansımaktadır.

Öte yandan siyasal iktidarın önceliğinin güvenli yapılar ve 
sağlıklı kentleşme olmadığı 2018 yılında yasalaştırılan ve 
2017 öncesi yapılan tüm kaçak yapıların ruhsatlandırılma-
sına imkan sağlayan “İmar Affı” ile anlaşılmıştır. 

İmar affı, yoksulların kendi imkânlarıyla yaptığı iki göz 
odalarını yıkım tehdidinden kurtarmanın değil, serma-
yenin yasadışı yatırımlarını güvence altına almanın aracı 
haline gelmiştir. 

Projesi olmayan, hiçbir mühendislik hizmeti almamış 
kaçak yapı ve eklemelerin yapı güvenliği ve insan hayatı 
üzerindeki tehdidi özellikle İstanbul’da birbiri ardına çö-
ken binalarda ortaya çıkmıştır.

Bilimi, tekniği ve yaratıcı fikirleri sistematik olarak değer-
sizleştiren bu politikalar sadece teknik elemanların ya-
şamlarını değil, ülkemizin geleceğini de tehdit etmektedir. 

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çı-
karlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini koru-
mak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun 
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ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. 
Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sa-
hip çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak gelece-
ğine de sahip çıkıyoruz.

Geçtiğimiz dönem tek adam rejiminin yarattığı bu karan-
lık tablo karşısında, geniş halk kesimlerinin halk egemen-
liğine, sandık iradesine, madenlerine, ormanlarına, kent-
lerine, üniversitelerine ve çocuklarının geleceğine sahip 
çıkma iradesi bir umut ışığı gibi parladı. 

TMMOB örgütlülüğü olarak bu umut ışığının büyüme-
sinde önemli bir rolümüzün olduğunu biliyor ve bunun 
kıvancını yaşıyoruz.

Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon 
Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce etkinliğin yanı sıra 
TMMOB bünyesinde Kamuda Çalışan Meslektaşları-
mızın, Ücretli Çalışan-İşsiz Meslektaşlarımızın, OHAL 
KHK’larıyla İhraç Edilen Meslektaşlarımızın, Emekli Mes-
lektaşlarımızın, İş Güvenliği Uzmanı Meslektaşlarımızın 
ve Bilirkişilik alanında çalışan meslektaşlarımızı sorunla-
rına ilişkin çalıştaylar gerçekleştirdik. 

Yine 45. Genel Kurulumuzda aldığımız kararlar uyarınca 
odalarımızın ve çalışma gruplarımızın katkısıyla;

- Kadın Sempozyumu, 

- Dünya Gıda Günü Sempozyumu,

- Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi,

- Kamucu Politikalar Sempozyumu, 

- Yapı Denetimi Sempozyumu, 

- Kadın Kurultayı, 

- Enerji Sempozyumu ve Sanayi Kongresi’ni düzenledik. 

Adana, Denizli, Muğla, Kocaeli ve Kars’ta Kent Sempoz-
yumları yaptık. 

Aydın’da Jeotermal Enerji Santralleri çalıştayı düzenledik. 

Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve birikimi 
toplumun tüm kesimleriyle paylaşılırken, meslek alanları-
mızdaki teknik gelişmeler üyelerimize aktarıldı.

Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüttü-
ğümüz hukuki mücadele ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, 
madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın 

yağmalanmasına karşı önemli davalar kazandık. 

Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin 
mesleki ilkelere uygunluğu noktasında önemli kazanımlar 
elde ettik.

Çalışma dönemimiz boyunca mesleki ve özel hayatların-
dan feragat ederek TMMOB Örgütlülüğünü büyütmek 
için gecesini gündüzüne katan oda yönetim, onur ve de-
netleme kurullarında görev yapan arkadaşlarıma; şube 
yönetim kurullarında ve temsilciliklerde görev alan arka-
daşlarıma; İKK sekreterlerimize; işyeri temsilcilerimize; 
omuz omuza emek harcadığımız odalarımızın örgütlü 
üyelerine; çalışma gruplarında, kongre, sempozyum ve 
kurultaylarımızın düzenleme ve yürütme kurullarında 
görev alan arkadaşlarıma; Birlik ve oda çalışanı arkadaş-
larıma, TMMOB çalışmalarında bize destek olan bilim 
insanlarına ve uzmanlara; büyük bir inanç ve özveri ile 
örgütümüze verdikleri katkılardan dolayı Yönetim Kuru-
lumuz adına teşekkür ediyorum.

TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, 
barıştan, laiklikten ve barıştan yana toplumcu mücade-
le çizgisini yarınlara taşıyabilmek için, kişisel ihtiraslarını 
ve dar grup çıkarlarını TMMOB’nin ihtiyaçlarının önüne 
koymadan mücadele edecek tüm ilerici, çağdaş, yurtse-
ver mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortak aklına, 
dayanışmasına ve birlikteliğine ihtiyacımız var. 

Genel kurullar sürecinde TMMOB örgütlülüğünün ve 
üyelerinin bu sorumlulukla hareket edeceğine inancım 
tamdır.

Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği bu ka-
ranlık dönemde, ülkemize, mesleğimize ve değerlerimi-
ze sahip çıkmak konusunda en ufak bir tereddüt yaşama-
dan mücadele eden tüm TMMOB örgütlülüğüne genel 
kurullar sürecinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB’YE BAĞLI ODALARIN ÜYE SAYISI 580 BİN OLDU
TMMOB’ye bağlı 24 Odanın üye sayıları 2019 yılı sonu itibariyle 579 bin 868 oldu. Buna göre 2019 yılında bir 
önceki yıla göre odalarımızın üye sayısı 20 bin 914 kişi arttı.

Odalarımızdan aldığımız verilere göre 2019 yılı sonu itibariyle 579 bin 868 üyemizin 133 bin 44’ü kadın (%23), 446 bin 
824’ü erkek (%77) üyelerden oluşuyor. Üye sayılarının odalarımıza göre dağılımı şöyle:

TMMOB ODALAR ÜYE SAYILARI (31 Aralık 2019 İtibariyle)

ODALAR     KADIN   ERKEK  TOPLAM

Bilgisayar Mühendisleri Odası   1.609     4.785    6.394

Çevre Mühendisleri Odası     6.147    6.709   12.856

Elektrik Mühendisleri Odası    7.593    56.964   64.557

Fizik Mühendisleri Odası     557    1.473   2.030

Gemi Mühendisleri Odası     193    3.563   3.756

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası  46    1.493   1.539

Gıda Mühendisleri Odası      13.263    7.305   20.568

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası   2.869    13.952   16.821

İçmimarlar Odası      3.204    2.708   5.912

İnşaat Mühendisleri Odası     14.273    109.634   123.907

Jeofizik Mühendisleri Odası    1.438    4.044   5.482

Jeoloji Mühendisleri Odası     4.590    13.667   18.257

Kimya Mühendisleri Odası     9.118    13.461   22.579

Maden Mühendisleri Odası    2.431    16.366   18.797

Makina Mühendisleri Odası    11.368    103.332   114.700

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası   622    4.123   4.745

Meteoroloji Mühendisleri Odası    235    476   711

Mimarlar Odası      27.817    33.690   61.507

Orman Mühendisleri Odası    3.716    13.713   17.429

Petrol Mühendisleri Odası     142    1.143   1.285

Peyzaj Mimarları Odası     4.090    2.061   6.151

Şehir Plancıları Odası     3.448    2.667   6.115

Tekstil Mühendisleri Odası    819    1.288   2.107

Ziraat Mühendisleri Odası    13.456    28.207   41.663

TOPLAM     133.044   446.824  579.868
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TMMOB İŞ GÜVENLIĞI UZMANLIĞI ALANINDA YAŞANAN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB tarafından düzenlenen TMMOB İş Güvenliği Uzmanlığı Alanında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri Çalıştayı, 24 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışı TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Meh-
met Besleme tarafından yapıldı. Besleme konuşmasında 
“2 Mart 2019 tarihinde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında-
ki çalışan uzmanların ve bu alanın temel sorunlarını tes-
pit etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz İSG Uzmanlarının 
Sorunları ve Çözüm önerileri çalıştayı, oldukça yoğun bir 
katılım ve uzun bir gündemle gerçekleştirilmişti. Çalıştay 
ile aynı tarihlere denk gelen İş Cinayetleri ile Mücadele 
Günü basın açıklaması da çalıştay içerisinde gerçekleştirilmişti.

Çalıştay kapsamında iş güvenliği uzmanlarının temel so-
runlarını tespit etmeye yönelik olarak bir anket düzenle-
miştik. Bu anketi 1.389’u erkek, 420’si kadın olmak üzere 
1.809 iş güvenliği uzmanı yanıtlayarak, temel sorunların 
bir fotoğrafının çekilmesine katkı sağlamışlardı. Bu anke-
tin bizlere gösterdiği fotoğraftan işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanında, alandan sorumlu kurum ve kuruluşların; aldıkla-
rı kararların yetersizliği ve alanı kendi kaderine terk etmiş 
oldukları tespit edilmişti.

Bu tespitten hareketle alana doğru baktığımızda şun-
ları açıklıkla görmekteyiz; danışmanlık hizmeti olarak 
verilmesi gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği, ülkemizde 
yasaların da yol vermesi ile bir suçlu yaratma olayına dö-
nüşmüştür. İş güvenliği uzmanın verdiği danışmanlığı uy-
gulamaya geçirmeyen, engelleyici ve önleyici çalışmaları 
yapmayan işverenler önünde meslektaşlarımıza birer ya-
sal kalkan vazifesi gördürülmektedir. İş güvenliği uzman-
larının tüm uyarılarına rağmen işverenlerin almadığı ön-
lemler sonucu yaşanan ölüm, kaza gibi durumlarda dahi 
meslektaşlarımız günah keçisi ilan edilmekte, kazaların 
asli suçlusu olarak yargı önüne çıkartılmakta, hatta hapis 
cezaları verilebilmektedir. Bunlara ek olarak sorunların 
çözümü için konunu ilgililerinin bir araya gelebileceği bir 
alan bulunmamakta, alanın örgütsüz bırakılması nedeniy-
le sorunları bir yumak olarak ortada durmakta ve çözüm-
süz kalmaktadır.

2 Mart’ta gerçekleştirilen çalıştayda, neredeyse söz alan 

her katılımcının söylediği bir sorun alandaki uzmanların 
örgütsüzlüğü ve çalışma alanında bir araya gelinmesi için 
TMMOB’nin bu konuda öncülük yapması idi. Bu tartışma 
çalıştay sonuç metninde “Sorunların çözümünde örgütlü 
güç önemli bir rol oynayacaktır, Alana ilişkin birçok der-
nek, sendika vb. örgütlenme olmasına rağmen uzman-
ların sorunları sürekli olarak artmaktadır. TMMOB uz-
manların örgütlenmesi konusunda öncülük yapmalıdır.” 
Denilerek ifade edilmişti. İşte bugün bir araya gelişimiz 
başta örgütlenme sorunu olmak üzere tüm çözümü için 
atılacak bir adım olarak görülmelidir.” dedi.

Mehmet Besleme’nin ardından söz alan TMMOB İşçi 
Sağlığı ve iş Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı Bedri Te-
kin, çalıştay kapsamında gerçekleşecek çalışma grupları-
nın yapacağı çalışmaların alanın temel sorunlarının çözü-
mü için birer eylem planı niteliği taşıyacağını, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği alanında hem meslektaşların hem de insan 
yaşamının korunması için atılacak adımların çalıştayla bir-
likte büyüyeceğini ifade etti.

Çalıştay kapsamında oluşturulan; İSİG Mevzuatına İlişkin 
Değişiklik Önerileri Çalışma Grubu, İş Güvenliği Uzman-
larının Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine İlişkin Ça-
lışma Grubu İş Güvenliği uzmanlarının Örgütlenmesinin 
Geliştirilmesine İlişkin Çalışma Grubu ve İş Güvenliği 
Uzmanlarının Yargılanma Süreçlerini Değerlendirme Ça-
lışma Grubu açılışın ardından bir araya gelerek sorunları, 
çözüm önerilerini ve eylem planlarını derleyerek birer 
sunuş gerçekleştirdi.
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ELAZIĞ VE BÖLGESİNDE ARTÇILARI DEVAM ETMEKTE 
OLAN DEPREM TÜRKİYE’NİN BİR DEPREM ÜLKESİ OLDUĞU 

GERÇEĞİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATMIŞTIR
24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve çevresinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin TMMOB 
Yönetim Kurulu tarafından 25 Ocak 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de Elazığ ili Sivrice 
ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiştir.

Yaşanan deprem sonucu 25 Ocak 2020 saat 11.45 itibari 
ile açıklanan resmi verilere göre 22 yurttaşımız hayatını 
kaybetmiş 1030 yurttaşımız da yaralanmıştır. 

Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. 

Öncelikle hayatını kaybeden yurttaşlarımız için başsağlı-
ğı diliyor, aile ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Yaralı 
yurttaşlarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını 
diliyoruz.

TMMOB Diyarbakır ve Malatya İl Koordinasyon Kurul-
larımız bünyesinde yönetici ve uzmanlardan oluşturdu-
ğumuz ekiplerimiz 25 Ocak 2020 sabah saatleri itibari ile 
bölgeye ulaşmış, Elazığ ve Malatya’da çalışmalarına başla-
mıştır. Sivrice Kaymakamı ve Belediye başkanı ile gerekli 
görüşmeler yapılmış kriz masaları ile temas kurulmuştur. 

Tespit edilen hasarlı yapılar kriz masalarına bildirilmiştir. 
Çalışmalar yıkılan binalarda arama kurtarmaya yoğunlaş-
mış olup, yıkılmamış durumda olan hasarlı yapılara ilişkin 
herhangi bir tedbir alınmamış durumdadır. 

Artçı sarsıntılar devam etmekte olup hasarlı yapılarda yı-
kıcı etki yapma olasılığı yüksektir. 

Hasar oluşan yapılar güvenlik şeridi ile çevrilmeli içerisine 
hiçbir şekilde girilmemelidir. 

Arama kurtarma çalışmalarının yanında hasarlı yapılara 
yönelik acil bir çalışma yapılmalı gerekli tedbirler alınma-
lıdır.

Elazığ ve bölgesinde artçıları devam etmekte olan dep-
rem Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir 
kez daha hatırlatmıştır. 

Ülkemiz dünyanın en etkin deprem kuşakları üzerinde 
yer almaktadır. 

Ne zaman nerede bir depremin olacağını kestirmek güç 
olsa da, her an ülkemizin herhangi bir yerinde orta bü-
yüklükte veya yıkıcı nitelikte bir depremin olma olasılığı 
çok yüksektir. 

Orta büyüklükte meydana gelen depremlerin bile kırsal 
alanda bulunan yapı stokunda oldukça büyük oranda ha-
sar meydana getirmesi depreme yönelik gerekli önlem-
lerin alınmadığının en açık göstergesidir.

Her depremden sonra aynı acıları ve kayıpları yaşama-
mak için yer seçimi, yapı tasarımı, üretimi ve denetimi 
aşamalarında mühendislik biliminin, bilgisinin gerekleri 
tam olarak yerine getirilmeli, ülkemizin deprem ve afet 
planları geliştirilmeli, ülkemiz yapı stokunda gerekli mü-
hendislik incelemeleri yapılarak riskli yapılardaki risklerin 
giderilmesi çalışmaları ivedilikle başlatılmalıdır.

TMMOB şimdiye kadar olduğu gibi depremden etkile-
nen tüm yurttaşlarımızla tam dayanışma içerisinde ola-
cak, arama kurtarmadan hasar tespiti çalışmalarına ve 
yaraların sarılmasına kadar üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirecektir.

Tüm üyelerimizi depremden etkilenen bölgelerde yürü-
tülecek çalışmalara destek olmaya ve dayanışmayı büyüt-
me davet ediyoruz.

TMMOB YÖNETİM KURULU
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G ü n c e

Ocak
2020

Günce

7 Ocak Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

12 Ocak Pazar
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendi-
rilmesi için 09-12 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul‘da 
Yürüyen Merdiven/Bant Periyodik Kontrol Muayene Personeli 
vasıflandırma eğitimleri yapıldı.

13 Ocak Pazartesi
Odamız adına Mersin Şubesi yürütücülüğünde "Güneşimiz 
Sönmez Enerjimiz Bitmez" ana teması ile 08-09 Kasım 2019 
tarihlerinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 
yapılan VIII. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu'nun sonuç 
bildirisi yayımlandı.
İstanbul’da sepetli vinç devrilmesi sonucu iki işçinin haya-
tını kaybetmesi üzerine Oda Başkanı Yunus Yener yazılı bir 
açıklama yaptı.

14 Ocak Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

16 Ocak Perşembe
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, “Çalıştırılmasına 
İzin Verilen Kömür Santralleri ile İlgili Kuşku Veren Karar ve 
Uygulamalar” başlıklı bir basın açıklaması yaptı. 
Bakım Mühendisliği Belgelendirme Yönetmeliği toplantısı-
na Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener katıldı. 

17 Ocak Cuma
Makina Mühendisleri Odası ile Kıbrıs Türk Makina Mühen-
disleri Odası arasında Üyelerin Belgelendirilmesi Kapsamın-
daki Eğitim ve Sınav Uygulamaları konusunda ortak çalışma 
kararı alındı. Törene Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 
katıldı.

19 Ocak Pazar
Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi, 19 Ocak 
2020 tarih ve 31013 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi.

21 Ocak Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

24 Ocak Cuma
Autodesk ve MMO arasında yapılacak olan Bilgisayar Des-
tekli Eğitimlerin geliştirilmesine yönelik yapılan toplantıya Au-
todesk temsilcisi Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 
Oda Müdürü Evren Sağ, Tennik Görevliler Meltem Özdemir 
Çınarel ve Yiğit Çiçek katıldı.  

24 Ocak Cuma
TMMOB tarafından düzenlenen TMMOB İş Güvenliği Uz-
manlığı Alanında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ça-
lıştayı,  Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal 
Salonu'nda gerçekleştirildi. Çalıştaya, Oda Yönetim Kurulu 
Saymanı Bedri Tekin katıldı.
TOBB İklim Meclisi Çalıştayına Oda Yönetim Kurulu üyesi 
Harun Erpolat katıldı.

25 Ocak Cumartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde yapıldı.
Endüstri Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu toplantısı, Oda 
Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener, Oda Müdürü Evren Sağ ve Teknik Gö-
revli Aylin Sıla Ağca katıldı.

28 Ocak Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

29 Ocak Çarşamba
Makina Mühendisleri Odası’nın 29 Şubat - 1 Mart 1992 ta-
rihlerinde yapılan Oda Genel Kurulu Oda Genel Sekreterliği’ne 
seçilen Suat Sezai Gürü'yü doğumunun 65. yılında, ölümünün 
27. yıldönümünde İstanbul ve Ankara'da anıldı.

30 Ocak Perşembe
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener'in içinde bulunduğu 
TMMOB Heyeti, Elazığ ve çevresine destek ziyaretinde bulu-
narak incelemelerde bulundu.
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