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SALGINA KARŞI MÜCADELEDE DEVLETİN SOSYAL
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENMESİ ŞARTTIR!
Önceki Bültenimizin Sunuş’unda, TMMOB 46.
Dönem Olağan Genel Kurulu’nun 11-12-13 Aralık
2020 tarihlerinde yapılacağını belirtmiştik. Fakat
Corona Virüs salgını nedeniyle kalabalık etkinliklerin Mart ayına kadar yasaklanması nedeniyle Birlik
genel kurulu üçüncü defa ertelendi.
Hatırlanacağı üzere önceki ikinci erteleme oldukça
keyfi ve iktidarın kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarına yönelik planlarına dayanıyordu. Başta
AKP olmak üzere siyasi partilerle sendikalar kongre/genel kurul yapabilirken salgın bahane edilerek
Barolar ve TMMOB başta olmak üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına genel kurul
yasağı getirilmişti. Bu yasağın ardından Cumhurbaşkanı da bu meslek kuruluşlarına yönelik düzenleme
yapacaklarını belirtmişti.
Bu gelişmeler üzerine Birlik Yönetim Kurulu, Odalarımızın genel kurullarının yapılmış olmasına dayanarak, İktidar Dayatmasıyla Değil, Genel Kurul
İradesiyle Yöneteceğiz kararını almıştı. Bu kararın
iktidarın hukuk dışı tasarruflarına karşı Birliğimizin
direncini ifade ettiğini ve Odalarımızın genel kurul
iradelerini yansıtması itibarıyla çok doğru olduğunu,
TMMOB 45. Dönem Beşinci Danışma Kurulu toplantısında belirttik. Toplantıda yeni dönem TMMOB
Çalışma Programı Taslağı üzerine görüşlerimizi ifade ederken, Odalarımız arası ortak çalışma ve etkinliklerin artırılmasını da önerdik.
Corona Virüs vaka sayılarında Avrupa birincisi olan
ülkemizde salgın yönetiminin başarısızlıkları üzerine
bir açıklama yaparak tam kapanma uygulanmasını
önerdik ve 1930 yılında çıkarılmış ve halen yürürlükte olan 1539 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
hükümlerine dayanarak salgına karşı mücadelede
devletin sosyal yükümlülüklerini üstlenmesi, bütün-
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lüklü önlemler ve toplum çıkarını gözeten kamucu
politikalarla başarı sağlanabileceğini belirttik. Ancak
toplum olarak bildiğimiz üzere iktidar bu yükümlülüğünü yerine getirmiyor.
“2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi”
Kasım ayının başında Meclis komisyonunda görüşülmeye başlanacağı zaman yaptığımız bir açıklamayla,
öngörülen bütçenin yoksulluğu, adaletsizliği, sanayisizleşmeyi körükleyen bir içerikte olduğunu belirttik.
Kasım ayında ayrıca, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik” üzerine, LPG’li araçların kontrol
ve denetimini yok ederek piyasayı kuralsızlaştıran
düzenlemeler iptal edilerek kamu/toplum yararını
gözeten düzenlemeler yapılmalıdır dedik.
“Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” üzerine de,
Elektrik ve Maden Mühendisleri Odaları ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek, enerji alanına
yönelik düzenlemelerde kamu/toplum çıkarlarınını
esas alınmasını, bu yasa teklifinin geri çekilerek yeni
bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade ettik.
Mühendis ve Makina dergimiz, beş uluslararası indeks yanı sıra InfoBase Index’te de taranmaya başladı. Yayınımızda emeği bulunan bütün üye ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz.
Bağımsızlık Savaşı’nın önderi, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82. yılı dolayısıyla bir kez daha saygı ve özlemle anıyor; bütün
üyelerimize esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

VASIFLANDIRMA EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için 3-4-5 Kasım 2020 tarihinde Baca Kontrolü
Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi yapıldı.
Online olarak gerçekleştirilen eğitime aşağıda isimleri yer alan teknik görevlilerimiz katıldı.
Nezih Kayahan 			
Erdem Metin 			
Serap Coşkun 			
Eylem Mutlu 			
Ahmet Tekin 			
D. Zafer Bağlama 		
M.Erdem Kırağası 		
Serkan Aksoy 			
Uğur Görüş 			
Veysel Kahraman 			
Hogır Çetik 			
Ömer Tekinalp 			
Serhat Yaşar 			
Mehmet Arığtekin 		
Engin Koyun 			
Hasan Bekir Demir 		
Fikret Gündüz			
Ahmet Bican Karaca 		
Yusuf Furkan Gündoğ 		
Ömer Çağlar Tosun 		

Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Bursa
Bursa
Denizli
Denizli
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Edirne
Kayseri
Kayseri
Kayseri

Nefdal Mengi 			
Tarık Altun 			
Nuri Çetin 			
Mustafa Dölek 			

Kayseri
Kayseri
Konya
Konya

Eğitici ve Sorumlu Personel
Mustafa Cemal Özkan 		
Serhat Erdoğan 			
Arda Aykurt 			
Bülent Göksülük 			

Denizli
İstanbul
İstanbul
Merkez

MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ
INFOBASE INDEX'TE TARANMAYA BAŞLADI

Mühendis ve Makina Dergimiz daha önce de COPAC,
SCHOLAR,
ACADEMİC
RESOURCEINDEX,
WORLDCAT, EUROPUB INDEX olmak üzere 5
Uluslararası İndex'te taranmaya başlamıştı.
Dergimiz, 3 aylık periyodlarda (Mart, Haziran, Eylül,
Aralık) yayımlanan hakemli (Kapalı İnceleme Süreci) bir
dergidir. Ayrıca, ULAKBİM–TRDizin, EBSCO, Index
Copernicus, UDLedge, SIS (Scientific Indexing Services)
veri tabanlarında düzenli olarak taranmaktadır.
Editörler Kurulu’nda yurt dışı üye mevcut olup
“Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ne göre

hakemli ve “Uluslararası Dergi” özelliğindedir. Dergide
yayımlanan tüm makaleler teşvik kapsamına girmektedir.
Dergimiz hakkında ayrıntı bilgi için web sayfası: https://
www.mmo.org.tr/yayin-turu/muhendis-ve-makina-dergisi
Makale göndermek için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/
muhendismakina
Tanıtım
broşürü:
https://www.mmo.org.tr/kitaplar/
muhendis-ve-makina-dergisi-tanitim-brosuru
InfoBase Index'e ulaşmak için: http://www.infobaseindex.
com
bülten 270
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48.DÖNEM İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
İLK TOPLANTISI YAPILDI
Odamız, 48.Dönem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu ilk toplantısını 11 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi
olarak gerçekleştirdi.
Toplantı aşağıdaki gündemle yapıldı;
- Çalışma programına ilişkin Şube önerilerinin alınması
- Şubelerimizde yürütülen İSİG faaliyetleri ve pandemi
süreci
Toplantıya aşağıdaki isimler katıldı;
Bedri Tekin			
Merkez
Bülent Göksülük			
Merkez
M. Serdar Ulu			
Ankara Şube
Niyazi Kantar			
Ankara Şube
Ali Göktaş			
Ankara Şube
İsmail Denizoğlu			
Antalya Şube
Ramazan İnan			
Denizli Şube
Nevruz Mızrak			
Diyarbakır Şube
Şamil Ateş			
Edirne Şube
Nezihe Hanecioğlu		
Eskişehir Şube
Özge Renklidağ			
Gaziantep Şube
Tuncay Korkmaz			
İstanbul Şube

Özcan Gülhan			
Mustafa Pürsünlü			
Batuhan Taş			
Ayşe Ünsal Kıran			
Fulya Bankoğlu			
Ayhan Hilalcı			

İzmir Şube
Kocaeli Şube
Konya Şube
Samsun Şube
Trabzon Şube
Zonguldak Şube

TRAFİK BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİ-MOTOR ŞASİ
VASIFLANDIRMA VE EĞİTİMLERİ YAPILDI
Odamızca yürütülen “Trafik Bilirkişilik Hizmetleri (Motor Şasi orjinalik tespiti vb)”nin örgüt genelinde
yaygınlaşması, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla; “Trafik Bilirkişilik Hizmetleri” Yazılımı ve araç
kontrolleri konularını kapsayan “Temel Eğitimi” ve “Tekrar Eğitimi” başlıklarıyla iki ayrı eğitim yapıldı.
Eğitimlerde, sahada karşılaşılan sorunlar, değişen form,
standart vs. için güncelleme yapılması şeklinde bir yol
izlendi.
Eğitici

: Kaan Özten (Bursa Şube Müdürü)

Koordinatör : Derya Baran (MMO Teknik Görevli)
Koordinatör : Meltem Özdemir (MMO Teknik Görevli)
- “Temel Eğitimi”, 12 Kasım 2020 Perşembe günü
online olarak 97 Oda Teknik Görevlinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
- “Tekrar Eğitimi”, 19 Kasım 2020 Perşembe günü
online olarak 110 Oda Teknik Görevlinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
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SANAYİ ANALİZLERİ-64: TÜRKİYE’Yİ SERT BİR KÜÇÜLME VE
ÜRKÜTÜCÜ BİR İŞSİZLİK BEKLİYOR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin
sorunları bülteninin 64’ncüsünü, dövizdeki tırmanışa karşı başvurulan faiz artışına, sonrasında yaşanacak
ekonomik küçülme ile işsizlik konusuna ayırdı.
TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF
verileri kullanılarak yapılan analizde, Merkez Bankası ve
Hazine-Maliye Bakanlığı değişiklikleri sonrası artırılan
faizlerin, ekonomi üstünde yaratacağı etkiler ele alındı.
Döviz-faiz sıkıştırmasının 2018’de de yaşandığına ve
devamında 3 çeyrek üst üste küçülme yaşandığına
dikkat çekilen analizde, benzer sürecin 2020’nin
kalan çeyreğinde ve 2021’de de yaşanacağına, sert
bir küçülmenin ardından ürkütücü boyutta işsizlik
yaşanacağına dikkat çekildi.
MMO analizinde yaşananlarda, 2018 ortalarından bu
yana uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin
aldığı yanlış kararların etkili olduğuna dikkat çekildi.
Analizde şu noktalara vurgu yapıldı:
- 19 Kasım faiz artışı ile dövizin tırmanışını biraz daha
yavaşlatma, dolarizasyonu azaltma ihtimali belirdi, ama
bu operasyon sonucu, 2018’de yaşandığı gibi, ekonomi
yeni bir döviz-faiz mengenesine sıkışma, bu sıkışıklıkla iç
talepte gerileme, dolayısıyla ulusal gelirde gerileme riski
ile de karşı karşıya.
Tırmanan pandemi salgınının kayıtlara yeterince girmeyen
ürkütücü sonuçları, olumsuzlukları, bu ekonomik
daralmanın üstüne binecek gibi. Bu da zaten zor bir yıl
geçiren toplumu, ürkütücü boyutlara ulaşacak yoksulluk
ve işsizlikle ağır bir kışa maruz bırakabilir.
İşsizlik, dar tanımıyla yüzde 13,2 olmasına karşın, geniş
tanımıyla yüzde 30’larda seyrediyor ve sayı dar tanımlıda
4,2 milyon olarak ifade edilirken geniş tanımda 10 milyon
kişiyi aşıyor.
- AKP rejiminin hem içeride hem dışarıda yitirdiği güven,
sonuçta, dış sermaye girişinin kuruması ve döviz fiyatının
2016-2020 arasında yüzde 135 artışıyla 3 TL’den 7 TL
basamağına çıkışına yol açtı ve bu durum ekonomide
daralmayı kalıcı hale getirdi.
Türkiye’nin son 3 yıldaki yüzde 1,5 dolayındaki
ortalama büyüme oranı, yüzde 5 -6 olarak kabul edilen

potansiyelinin neredeyse dörtte birine inmiş durumda.
- Her döviz tırmanışının TL faiz artışıyla yatıştırılmaya
çalışıldığı hastalık nöbetlerinin bir yenisi daha kapıda.
8,50 TL’yi gören dolar fiyatının, TL faizlerini yükselterek
7.50’lere çekme çabası ile bu nöbet de uzun bir
durgunluk, küçülme pahasına yatıştırılmak isteniyor.
- 2020 son çeyreğine girerken kredi genişlemesi durdu,
faizler görece artırıldı ve eğer fiili faizler, 19 Kasım’da
gerçekleştirilen 475 baz puan faiz artışı ile (TCMB
fonlama maliyeti) son çeyrek ortalaması olarak yüzde 15
dolayında tutulursa, son çeyrek döviz kuru ortalaması 7
TL dolayına düşebilir. Tahminen, son çeyrekte ekonomi
küçülmüş, yüzde 5 daralmış olarak yıl kapanacak. Bu da
2020 yılının tamamında, iniş çıkışlarla, GSYH’nin yüzde 1
küçülmesi ihtimalini güçlendiriyor.
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ile yaşanacak. Buna, pandeminin yeni kapanmaları
zorlaması da eklenecek gibi. GSYH’de küçülme, 2021’in
ikinci yarısına da taşabilir. Dolayısıyla 2021’in tamamında
sert bir milli gelir daralması ve onun getireceği sert bir
işsizlik, yoksullaşma dalgası çok muhtemel gözüküyor.

- Asıl unutulmaması gereken, küçülme, 2020’nin son
çeyreğiyle sınırlı kalmayıp 2021’in en az ilk yarısında
sürebileceğidir. 2018’de benzer bir sürecin yaşandığı
unutulmamalı.
- 2021’de küçülme, yükseltilen faizlerin iç talebi daraltması

- AKP rejimi ağırlaşmakta olan yoksullaşma ve işsizleşme
karşısında, toplumu Erdoğan’ın “acı reçete” dediği
cendereye katlanmaya hazırlanıyor. Erdoğan, reçeteye
teselli olarak bir de “Hukuk reformu”ndan da söz ediyor.
Bu “havucun” arkasında, hukuk devletinden uzaklaşmış
bir ülke görüntüsü nedeniyle Türkiye’ye güveni azalan
Batı dünyasına hoş görünme, bundan kaynaklanan
sermaye girişi iştahsızlığını elimine etme niyeti de var.
Ayrıca içeride acı reçeteye karşı sızlanmalara karşı,
“hukuk reformu” pansumanının işe yaraması umuluyor.

X. ULUSLARARASI BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE
SERGİSİ DÜZENLEME KURULU I. TOPLANTISI YAPILDI
Odamız adına Denizli Şube sekreteryalığında düzenlenecek olan
X. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi Düzenleme Kurulu I. Toplantısı
Online olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya aşağıdaki isimler katılım sağlarmıştır:
Bedri Tekin 			
Oda Merkezi
Özgür Demirtaş 			
Oda Merkezi
Erhan İğneli 			
Oda Merkezi
Mehmet Serdar Ulu 		
Ankara Şube
Prof. Dr. İbrahim Atmaca 		
Antalya Şube
Sunullah Kumru 			
Bursa Şube
Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk
Denizli Şube
Umut Cüneyt İyiol 		
Denizli Şube
Ali Pala 				
Denizli Şube
Mehmet Sarıca 			
Denizli Şube
Mehmet Tunç Erlaçin 		
Denizli Şube
Münnami Özyurt 			
Denizli Şube
Ozan Bayık 			
Denizli Şube
Mustafa Tunç 			
Denizli Şube
Ali Ulvi Avanoğlu 			
Denizli Şube
Veli Önder 			
Denizli Şube
Nevruz Kayran 			
Diyarbakır Şube
Türker Kartal 			
Edirne Şube
Nezih Tok 			
Eskişehir Şube
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Çetin Külah 			
Seyfettin Avcı 			
İlkin Boz 			
Ziya Murat Öztürk 		
Serkan Demir 			
İsmail Oğuz 			
Köksal Sönmez 			
Metin Bıçakçı 			

Gaziantep Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
Kayseri Şube
Kocaeli Şube
Mersin Şube
Samsun Şube
Trabzon Şube

Basın Açıklamaları

2021 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YOKSULLUĞU,
ADALETSİZLİĞİ, SANAYİSİZLEŞMEYİ KÖRÜKLEYEN BİR BÜTÇEDİR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında 2 Kasım
2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin
TBMM’ye sunulmasının ardından önce Kasım ayının başında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, hemen ardından da
Genel Kurul’da görüşülmeye başlanacağı kamuoyuna duyuruldu.
Öncelikle yaklaşık 800 yıllık demokrasi mücadelesinin
adım adım elde ettiği kazanımların ürünü olan Bütçe
Hakkı, 18 yıldır olduğu gibi bu yıl da halkın ellerinden
alınmış, “mali saydamlık” ve “hesap verebilirlik” ilkeleri
yok sayılmıştır.
Anayasa uyarınca bütçe teklifinin Cumhurbaşkanı tarafından mali yılbaşından en az 75 gün önce yani 17 Ekim
2020 tarihinde TBMM’ye sunulması gerekirken gecikmeli olarak sunulmuş, meclisin 75 günlük tartışma süresinin
bir kısmı gasp edilmiştir.
Ülkemiz 18 yıldır uygulanan rant odaklı, dışa bağımlılığı
pekiştiren, sanayisiz ve istihdamsız ekonomi politikalarının bir sonucu olarak ve bugün pandemi koşullarının da
eklendiği derin bir ekonomik krizin içinden geçmektedir.
Pandemi süresinde geniş tanımlı işsiz sayısı (Temmuz ayı
itibarıyla) 10 milyon 371 bine yükselmiş, esnaf iş yapamaz
çiftçi üretmez hale gelmiştir.
Halk yoksulluk ve sefalete itilmiş, temel gıda ve barınma
ihtiyaçlarını karşılayamaz haldedir. Ne var ki ülkemizin
yaşadığı bu acı ekonomik ve toplumsal sorunlar 2021 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nde yer almamakta, bilakis ekonomik ve toplumsal adaletsizlikler daha da
artıracak düzenlemeleri içermektedir.

2021 bütçesinde, bir yıl öncesine göre yüzde 11’lik bir
artış ile harcamalar toplamının 1,3 trilyon lira olması öngörülüyor. Bu harcamaların yüzde 14’ü ise faiz harcamalarına ayrılıyor.
Faiz harcamalarına ayrılan tutar önceki yıla göre yüzde
31 artarken, Cumhurbaşkanlığı için ayrılan ödenekteki
artış da yüzde 28’i buluyor. Bunun yanı sıra 2020 yılında 2019’a göre tutarı iki katına çıkarılan iktidarın “Kamu
Özel İşbirliği” adı altında yürüttüğü rant projelerine bu
yıl ne kadar kaynak ayrıldığı gizli tutulmakta, kamuoyu ile
paylaşılmamaktadır.
Üretimde gelir yaratacak faaliyetler, üretici güçler de
2021 bütçesinde yer almamaktadır.
Yıllardır uygulanan istihdamsız, üretimsiz ekonomi politikalarına uyumlu bir bütçe yine karşımızdadır.
Sadece son bir yılda yok olan 1,2 milyon iş ve istihdam
alanı, ülkemizdeki istihdam ve toplumsal refahı artırmaya
dönük acil üretim odaklı politika ihtiyacını ortaya koymaktadır.
Sanayiye faiz ödemelerinin sadece onda biri kadar ayrılan
2021 bütçesinde, sanayileşmenin önemli bir unsuru olan
ve ciddi sorunlarıyla birlikte gelişime ihtiyaç duyan organize sanayi bölgelerine (OSB) ve küçük sanayi sitelerine
(KSS) bütçenin binde birine denk gelen 1,1 milyar lira tutarında bir ödenek ayrılmıştır.
Ulaşım politikalarındaki çarpıklık da 2021 bütçesi ile devam ettirilmektedir.

Tıpkı diğer bütçelerde olduğu gibi iktidar, 2021 yılı bütçesi ile gelirlerin toplumun farklı kesimlerinden nasıl toplanacağına ve kimin payına ne kadar düştüğüne tek başına
karar vermekte, emekçilerin ve geniş halk kesimlerinin
taleplerine kulak tıkayarak toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak bir yana çığ gibi büyümesine neden olmaktadır.

İktidar, ulaşımda karayolu taşımacılığını önceliğine alan,
bu alandaki müteahhitlere ayrıcalıklar sunan bir politika
izlemektedir. Oysa bu politikalar, verimsiz yol kullanımı, yüksek yatırım maliyetleri, enerji ve arazi kayıpları,
gürültü, çevre tahribatı gibi kaosların oluşmasına neden
olmuştur.

Bu bütçede iktidar kendi siyasal gücünü pekiştirecek
alanlara kaynak aktarırken en ağır ve adaletsiz vergi düzeniyle bu kaynak aktarımının bedelini emekçi sınıflara
ödetmektedir.

Ulaşım kapasitesini toplum yararına politikalar ile yönlendirip gerekli yatırımları yapmak; karayolu, havayolu,
denizyolu, demiryolu ile entegre bir toplu taşımacılık anlayışı kamunun görevidir.
bülten 270
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Ne var ki 2021 bütçesi yine karayolu ulaşımına öncelik
vermiş, karayolları ödeneklerinde yüzde 84 artış öngörmüştür.
Diğer yandan üretimin ve yüksek katma değerin yaratılmasında önemli rol oynayan Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan
ödeneğin yüksekliğine ilişkin iktidar vurgusu gerçeği yansıtmamaktadır.
Ülkemizde gayri safi yurt içi hasılanın sadece yüzde 1’ini
oluşturan Ar-Ge harcamalarının büyük bölümü savunma
ve teknoloji şirketlerinin elinde toplanmakta, bilimsel niteliği yüksek, katma değeri ve sanayideki teknoloji düzeyini artıracak faaliyetlere yansımamaktadır.
Üretime, ekonomik bunalımın halka dayattığı yoksulluğa
hiçbir çözüm getirmeyen bunun yerine sermayeyi kayıran, AKP rejiminin piyasacı ve dinci-mezhepçi yönelimlerine uygun olarak hazırlanan bütçenin ağır yükü yine
halkın omuzlarına yüklenmektedir.
2021 yılında halktan toplanacak vergi geliri yüzde 16,4
artırılarak 1 trilyon 58 milyar Türk Lirası olarak belirlenmekte ve vergi gelirlerinin yüzde 77’ine denk gelen dolaylı vergiler kanalı ile halkın ihtiyaçları için kullanılmayan
bütçe harcamalarının faturası işçiye, emekçiye, işsize,
emekliye çıkarılmaktadır.
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Bilindiği gibi bütçeye temel olan belge Orta Vadeli
Program(OVP)/Yeni Ekonomik Program(YEP) daha şimdiden kadük kalmıştır. Gerçekte OVP/YEP ve bütçenin
geniş bir toplumsal katılıma dayanan, ekonominin gerçeklerini göz önüne alarak toplumsal ihtiyaçlara yönelik
bir anlayışıyla hazırlanması gerekmektedir.
Ne var ki OVP’deki 2020-2023 tahminlerinin çöktüğü,
gerçekçi bir yol haritasının bulunmadığı görülmektedir.
Dolayısıyla OVP’de olduğu gibi bütçede de işçinin, emekçinin, emeklinin ve işsizlerin adı yoktur.
Ülkemizin içinden geçmekte olduğu ekonomik bunalım
karşısında 2021 bütçesi yaraya merhem değil tuz basma
niteliğindedir.
Yoksullaşan, işsizleşen, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan halka kendisine hizmet olarak dönmeyecek harcamalar için daha fazla fatura yüklenmektedir.
Bu anlayışın terk edilmesi, bütçelerin toplumun ihtiyaçlarını gözeten katılımcı, adil ve kamucu bir anlayış ile hazırlanması gerekmektedir.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

LPG’Lİ ARAÇLARIN KONTROL VE DENETİMİNİ YOK EDEREK
PİYASAYI KURALSIZLAŞTIRAN DÜZENLEMELER İPTAL EDİLEREK
KAMU/TOPLUM YARARINI GÖZETEN DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, LPG’li araçların kapalı otoparklara girişi ile ilgili olarak 13 Kasım
2020 tarihinde bir basın açıklaması yaparak uyarılarda bulundu.
04.11.2020 tarih ve 31294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili
yönetmeliğin 60. maddesi değiştirilerek, Sıvılaştırılmış
Petrol Gaz (LPG) yakıtlı araçların belirli şartlarda kapalı
otoparklara park etmeleri serbest bırakılmıştır.
Yönetmelikte otoparklara park yapılmasıyla ilgili şartları
içeren düzenlemeler yapılırken, araçların dönüşüm, tadilat, kontrol ve takip edilebilirlikleri ile halkın can ve mal
güvenliğini tehlikeye atan ve denetimsizliğe yol açan ilgili
diğer mevzuatta herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Otoparklara ilişkin düzenleme bu haliyle olumlu ama
diğer mevzuat bu şekilde kaldığı sürece eksiktir ve bu
haliyle uygulanması can ve mal güvenliği riskinin devamı
anlamına gelmektedir.
TÜİK’in 2019 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre ülkemizde trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin
250 adet otomobilin yüzde 37,8 oranında 4 milyon 703
bin 163 LPG’li araç bulunmaktadır. Kısaca LPG’li araçlar
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan Türkiye’yi İtalya, Polonya, Güney Kore, Avustralya takip etmektedir.
Söz konusu ülkelerde LPG’li araçların otoparklara alınması ile ilgi anlayış ve mevzuat farklılıkar taşımakla birlikte en önemli husus, LPG yakıtlı araçların Birleşmiş
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (BM/AEK)
1958 Cenevre Antlaşması çerçevesinde yayımladığı
ECE R-67 Regülasyonu’nda; “I. yanma sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan motorlu taşıtların özel
donanımının onayı, ıı. yanma sistemlerinde sıvılaştırılmış
petrol gazı kullanmak için özel donanım takılı bir taşıtın
bu tür donanımın yerleştirilmesi konusunda onayı ile ilgili
hükümler”e uygun standart gereklerine sahip olunması,
birinci koşul olarak yer almaktadır.
ECE R-67 Regülasyonu ve ECE R 115 Regülasyonu; araçların kapalı otoparklarda yangın sırasında sıcaklık artışında ani gaz boşaltımlarını engelleyen ve elzem olan LPG

tankının yüzde 80 seviyenin üzerinde doldurulmasını
otomatik olarak engelleyen sistem de dahil olmak üzere
araçların 100 noktadan kontrollerinin yapılarak periyodik
olarak denetlenmesi ve LPG tanklarının kayıtları tutularak 10 yılda bir mecburi olarak değişmesi ve kullanılmış
veya uygun olmayan tankların kullanımının önüne geçmesini şart koşmaktadır.
Ancak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2017 yılında
yaptığı bir mevzuat değişikliği (24.07.2017 tarih ve 30106
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil
ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) ile LPG’li araçların gaz sızdırmazlık
kontrolü ve araçların LPG yakıtı ile kullanımına yönelik
dönüşüm yapacak firmaların inisiyatifine bırakılmıştır.
Firmalar bu dönüşüme dair son işlem olan montaj tespit raporunu düzenleyebilmektedirler. Bu düzenleme ile
dönüşüm ve denetim tamamen araçların tadilatını yapan
ya da araç yakıt sistemini değiştiren firmaların inisiyatifine
(beyanına!) bırakılmıştır.
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•
“LPG Sızdırmazlık”, Taşıt Muayenelerinde “hafif kusur” olmaktan çıkarılmalıdır.
Etkin bir gaz sızdırmazlık kontrolü yapılması
ve periyodunun en az 1 yıl olması sağlanmalıdır. Denetimin kamusal bir sorumluluk olduğu
unutulmadan bu araçların kontrolüne ilişkin
usul ve esaslar yeniden düzenlenmelidir.
•
Otoparkların uygunluğu ve ilgili ekipmanların periyodik kontrolü kamusal bir anlayışla kamu eliyle ya da kamu kurumu niteliğinde yetkili kuruluşlar eliyle yapılmalıdır.
•
Ayrıca LPG’li araçların dönüşüm ve
sızdırmazlık açısından uygunluğu izlenebilir
olmalı, uygunluk izlenebilirliği ile periyodik
bakımlarının yapılmasını sağlayabilecek bir
“LPG’li Araç Takip Sistemi” kurulmalıdır. Bu
sistem uygun olan araçların uygun mekanlara
girmesini kontrol edebilmeli ve sağlamalıdır.
•
LPG tanklarının ve dönüşüm sistemlerinin seviyesinin ECE 67.01 teknik düzenlemesine uygun hale getirilmesi ve mevcut LPG’li
araçların kontrolü sağlanmalıdır.
Böylece kontrol ve denetimin olmadığı bir piyasa oluşumuna yol açılmış; LPG’li araçların Odamız başta olmak
üzere bağımsız kurum ve kuruluşlarca yapılan gaz sızdırmazlık kontrolü tamamen iptal edilmiş, o günden beri bu
araçlar denetimsiz bırakılmış, halkın mal ve can güvenliği
yok sayılmıştır.
Dönüşüm yapan araçlar doğrudan araç muayene istasyonlarına giderek sadece gaz kaçağı kontrolleri yapılarak
trafiğe çıkmakta ve bu araçların ECE R-67 ve ECE R 115
Regülasyonlarının gereklerine sahip olup olmadığı kontrol edilememektedir.
Oysa halkın can ve mal güvenliği ve kamu düzeni
açısından yapılması gerekenler açıktır:
•

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üzerine düşen görevi
yerine getirerek, önceki dönemlerde olduğu gibi
LPG’li araçların Sızdırmazlık Kontrollerinin akredite
kurum ve kuruluşlarca yapılmasını yeniden sağlamalıdır.

•

Araçlarda yapılacak dönüşüm ve tadilat muhakkak
Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilen Mühendislerin tasarladığı projeye uygun ve takip
edilebilir olmalıdır.
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•

Yetkili ve görevli kılınan kurum ve kuruluşların yapacağı düzenlemelerde halkın can ve mal güvenliği
mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

•

Bu koşullar sağlanmadıkça ve otoparklarda gerekli
teknik düzenlemeler yapılmadıkça LPG’li araçların
kapalı otoparklara alınmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkardığı yönetmeliğin uygulanmasından vazgeçilmelidir.

Denetim kamusal bir sorumluluktur, bir görevdir.
Gündelik siyasetin bir aracı olamaz ve piyasanın insafına
bırakılamaz.
Bu anlayışla Odamızın 1998 yılından itibaren LPG/CNG’li
araçların denetimine yönelik olarak yürüttüğü faaliyetlerde edindiği birikim ve teknik donanım ile konunun çözümünde kamu kurumlarına her düzeyde yardımcı olmaya,
görev almaya hazır olduğunu kamuoyuna duyururuz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

CORONA VİRÜS SALGININA KARŞI TAM KAPANMA UYGULANMALIDIR

SALGINA KARŞI MÜCADELEDE DEVLETİN SOSYAL
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENMESİ, BÜTÜNLÜKLÜ ÖNLEMLER VE
TOPLUM ÇIKARINI GÖZETEN KAMUCU POLİTİKALARLA BAŞARI
SAĞLANABİLİR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 30 Kasım 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaparak artan vaka ve
hasta sayıları nedeniyle tam kapanma talep etti.
Bilimsel, toplumsal gerekliliklere duyarlı kamuoyunun
bildiği üzere iktidar, Corona Virüs salgını dolayısıyla alınması gereken zorunlu acil önlemler konusunda köktenci
ve bütünlüklü adımlar atmamıştır. Yine bilindiği üzere
ücretsiz maske dağıtımını, yeterli grip aşısı temini ile PCR
test ücretini bile sabitlemeyi beceremeyen, çok erken bir
“normalleşme” süreci başlatan, planlama ve öngörüden
yoksun, salgına dair gerçek verileri gizleyen bir iktidar söz
konusudur. “Ekonominin önceliği” adına yurttaşlar halk
sağlığı uygulamaları ile gerektiği gibi korunmamış, esasen
sermaye kesimlerine destekler verilmiş; esnaf ve yurttaşlar kredi/borç, işsizlik, yoksulluk girdabına terk edilmiştir.
Şeffaf davranılmayarak toplum salgına karşı gerektiği gibi
hazırlanmamış, eksikli, sorunlu, birbiriyle çelişen parçalı
önlemlerle yetinilmiştir. Sağlık ve emek meslek örgütleri
ile bilim insanlarının uyarılarına kulak verilmemiş, sonuçta virüsün yayılma hızı, yol açtığı can kaybı ve toplumsal
sorunlar ile işsizlik ve yoksulluk artmıştır.
Oysa salgına karşı bütünlüklü köktenci önlemler ve toplum çıkarlarına öncelik veren kamucu politikalarla başarı
sağlanabilir. Bu noktada salgının uzun süreceği gerçeği ve
acil toplumsal gerekliliklerden ötürü bütünlüklü önlemler
alınması ve devletin sosyal yükümlülüklerini üstlenmesi
gerekir. Şöyle ki, 1930 yılında çıkarılan ve halen yürürlükte olan 1539 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 1.
maddesinde “Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin
sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzır
amillerle mücadele etmek ve müstakbel neslin sıhatli olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete
mazhar eylemek umumi Devlet hizmetlerindendir” denilmektedir. Gerek bu Kanun gerekse Anayasa’nın birçok
maddesi ve bağlantılı mevzuatta, salgın ve bulaşıcı hastalık durumlarında devletin yükümlülüklerini belirten hükümler bulunmaktadır. Dünden bugüne salgın ve bulaşıcı
hastalıklara yönelik birçok önlem ile sokağa çıkma kısıtla-

malarının dayanağı olan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda,
salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusu özel bir
yer tutmuş ve 83. maddesinde “Cebri tecride tabi olarak müessesatta veya evlerinde tecrit edilen kimselerle
76 ncı maddede zikredilen şahıslardan muhtaç olanlarının kendileri ve ailelerinin iaşeleri masarifi Hükümetçe
tesviye edilir” (ödenir, verilir) denilmektedir. Ancak bu
yükümlülüklerin yerine getirilmediği bilinmektedir.
Yine bu Kanun uyarınca, halk sağlığına yönelik olarak
kurulan Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi’nin devamı ve
çok sayıda aşı çalışmasıyla başarılı bir geçmişi olan Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü/Müessesesi ne yazık ki
2011 yılında iktidar tarafından kapatılmıştır. Oysa difteri,
boğmaca, tetanos, BCG, polio, kızamık, tifo, dizanteri,
kolera, veba, menengokok, stafilokok, brucella, nezle,
tetanoz, kızıl, alüminyum presipiteli karma aşılar, lekeli
humma, kuduz, çiçek ve grip aşılarının başarılı üretimi bu
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Enstitü’de yapılıyor ve toplum korunuyordu. Şimdi ise ülkemiz ne yazık ki aşı ithal eder durumdadır.
Bu olumsuz durumdan çıkış için:
- Sağlık meslek örgütleri ve bilim insanlarıyla birlikte belirlenecek bir süre için, zorunlu üretim ve hizmetler dışında ülke genelinde tam kapanma uygulaması yapılmalıdır.
- Tam kapanma uygulaması sırasında zorunlu olarak çalışması gereken işletmelerde İklimlendirme Teknik Kurulumuzun önerdiği düzenlemeler mutlaka ve ivedilikle
yapılmalıdır.
- “Evde Kal” uygulamalarının yol açtığı tüm ekonomik ve
toplumsal maliyet kamu yönetimi tarafından karşılanmalı,
tüm hanelere yeterli miktarda maddi devlet desteği verilmelidir.
- Neoliberal “sağlıkta dönüşüm programı”nın ürünü olan
ve salgınla birlikte kapasitesi zorlanmaya başlayan sağlık
sistemi kamucu bir içerikle yeniden düzenlenmeli, özel
sağlık kuruluşları kamu denetimi ve işleyişi kapsamına
alınmalı, kamulaştırmalar yapılmalı; sağlık hizmetleri tüm
sağlık kuruluşlarında ücretsiz olmalı; halk sağlığı ve koruyucu hekimlik uygulamaları esas alınmalıdır.
- Kâr/kazanç garantili ve sermayeye kaynak aktarım
amaçlı bütün Kamu Özel İşbirliği projeleri mücbir sebeple iptal edilmelidir.
- 1930’lardan itibaren birçok aşı üretimini başarıyla yapan
ancak 2011’de kapatılan aşı merkezi yeniden kurulmalıdır.
- Salgına karşı mücadelenin yönetiminde TTB bütün sağlık meslek/uzmanlık örgütleri, sendikalar ve TMMOB
başta olmak üzere ilgili bütün mesleki toplumsal örgütlenmelere yer verilmeli; mevcut sağlık tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni sağlık tesislerini planlama ve gerçekleştirme çalışmalarında mühendis ve mimarların ve onların
üyesi olduğu Odalar ve TMMOB’nin mesleki ve teknik
bilgi birikiminden yararlanılmalıdır.
- Salgından etkilenen sağlık emekçileri ve tüm emekçiler
iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınmalıdır.
- İşten çıkarmalar gerçekten yasaklanmalıdır. 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda var olan “çalışmaktan
kaçınma hakkı” talepleri kabul edilmeli, COVID-19 tespit
edilen işyerlerinde faaliyetler hemen durdurulmalıdır.
- Tüm işsizlere işsizlik maaşı ödenmeli, faaliyeti durdurulan işyerlerinde çalışanlara da ödeme yapılmalı, salgın
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döneminde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan ödemeler
ileride de işsiz kalınması durumunda “mahsuplaşma” gerekçesi olmaktan çıkarılmalı, Fon başka amaçlarla kullanılmamalıdır.
- Konut aboneleri ile kapanan ya da faaliyeti sınırlanan
küçük işyerleri su, elektrik, doğal gaz hizmetlerinden
ücretsiz yararlanmalı, bu hizmetler ödenemeyen fatura
nedeniyle kesilmemelidir.
- Temel kural şeffaflık olmalı, salgın verileri eksiksiz olarak açıklanmalıdır.
Ayrıca ve önemle belirtmek isteriz: Mevcut ve inşa halindeki tüm yapıların iklimlendirme/ havalandırma tesisatlarıyla ilgili önlemler yaşamsal öneme sahiptir ve işyerlerinin
havalandırılmaması ya da uygun olmayan şekilde havalandırılmasının virüsün yayılmasında rol oynadığı bilinmektedir. Hastaneler, endüstriyel tesisler, alışveriş merkezleri,
iş merkezleri, büyük ofisler, yolcu terminalleri, oteller,
okullar, kreşler gibi genel ve büyük hacimli mahaller ile
toplu taşıma araçlarının iklimlendirme tesisatlarında bazı
yeni düzenlemeler ile bakım ve periyodik muayenelerin
tekniklerine uygun olarak yapılması gerekir. Öncelikle
İklimlendirme Teknik Kurulu olarak önerdiğimiz gibi her
binada Pandemi Kurulları oluşturulmalı ve bina ve tesisatta yapılacak tüm düzenlemeler Odalarınca belgelendirilmiş mühendis ve mimarlar eliyle yapılmalıdır. Odamız
bu tesislerin ve araçların hijyen ve iklimlendirme-tesisat
sistemleri için görev almaya ve teknik destek vermeye
hazırdır.
Bu kapsamda belirtmeliyiz ki, bütün mekanların yapı üretim süreçleri, bakımı ve işletmesinde yer alan mühendislerin Odalarınca belgelendirilmesi ve sicillerinin tutulması
gerekir. Ayrıca mevcut yapıların hiçbiri salgın koşulları
düşünülerek yapılmadığı için bu halleriyle kullanılması büyük risk oluşturmaktadır.
Bu nedenle ilgili kamu idarelerini bu sorunları derhal
düzeltmeye, gerekli mevzuat değişikliklerini Odalarla
birlikte yapmaya, İklimlendirme Teknik Kurulumuzun
açıkladığı önlemleri dikkate almaya; önlemleri sıkılaştırmaya, daha da gecikmeden tam kapanma uygulamasını
başlatmaya ve şeffaflığa davet ediyoruz.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklamaları

MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI:
ENERJİ ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELERDE KAMU/TOPLUM
ÇIKARI ESAS ALINMALI, TORBA YASA TEKLİFİ GERİ ÇEKİLEREK
YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMALIDIR!
Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası tarafından, TBMM
gündemindeki Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında,
16 Kasım 2020 tarihinde ortak bir basın toplantısı yapıldı.
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Pala, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Yüksel ve Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 16 Kasım 2020 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde basın toplantısı yaptılar.
TBMM gündemindeki Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile
ilgili toplantıda ortak basın açıklamasını EMO Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent Pala okudu.
Basın açıklaması metni şöyle:
Bilindiği üzere Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin bu hafta
TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacaktır.
Sermayenin talepleri doğrultusunda hazırlanan ve kamu
yararına aykırı düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclise sunulduğu şekilde Meclis’te kabul edilmesi, ülkemiz
ve geleceğimiz açısından birçok sakıncaya yol açabilecektir.
Teklif ile “özel sektör yatırımcılarının faaliyetlerini daha
sağlıklı ve hızlı şekilde gerçekleştirmeleri” gerekçesi altında, kamu adına yürütülen denetim mekanizmaları ortadan kaldırılmaktadır.
Bu kapsamda yıllar boyunca sermaye çıkarları doğrultusunda kamu işletmeciliğinin içi boşaltılmış, 80 yılda binbir
emekle oluşturulan kamu işletmeleri ve hizmetleri özel
sektöre peşkeş çekilmiş, kamusal denetim tasfiye edilmiş, sonuçta denetim ve şeffaflıktan uzak, vatandaş aleyhine bir sistem oluşmuştur. Oysa sosyal hukuk devletinin
vazgeçilemez ilkelerinden biri olan “kamusal denetim”
toplumun menfaatlerinin korunması açısından büyük bir
güvencedir. Dolayısıyla özel sektör daha fazla kâr etsin
diye kamusal denetimin ortadan kaldırılması kabul edilemeyecek bir durumdur.
Bünyesinde çok sayıda Hidroelektrik Santralı (HES) ve

Rüzgar Enerji Santralı (RES) olan Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM), son
dönemde sermaye kesimlerine “kaynak aktarma mekanizması” haline gelmiştir. YEKDEM’in yarattığı maliyet
artışına çözüm bulunması gerekirken, söz konusu kanun
teklifi yaşanan sorunu daha da artıracak hükümler içermektedir. Dolayısıyla bu konuda yeni ve farklı bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.
Düzenlemeyle, lastik, çöp ve orman atıklarının yakılarak elektrik üretilmesi “yenilenebilir enerji” kapsamına
alınmaktadır. Oysa atıkların yakılarak değerlendirilmesi
yenilenebilir enerji değil yeniden kazanım veya başyka
bir deyişle geri dönüşümdür. Bu yöntemin “yenilenebilir
enerji” olarak kabul edilmesi, YEKDEM üzerinden kimi
çevrelere rant sağlanmak istendiği kuşkusunu akıllara getirmektedir.
Türkiye’nin ömrünü tamamlamış lastikler, şehir çöpleri
ve orman atıklarının yakılmasıyla üretilecek enerjiye değil; ucuz, sağlıklı ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine gereksinimi vardır.
Kaynak türü ve teknolojisi ne olursa olsun doğaya ve insan sağlığına zarar veren, toplumsal yaşamı olumsuz etkileyen tesisler YEKDEM kapsamından çıkartılmalıdır.
Kanun teklifinde elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine gerekçe olarak sunulan kayıp-kaçak tüketimlerinin kabul edilebilir seviyelere düşürülmesine ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik ciddi bir düzenleme
yapılmamıştır. Dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan
kayıp kaçak tüketimlerinin ve sayaç okuma giderlerinin
faturalara yansıtılmaması gerekmektedir.
Son 16 yıl içerisinde Maden Kanunu’nda 23 kez değişiklik yapılmasına rağmen ve yeni bir değişiklik kapıda beklerken bu değişikliğin nedeni hem anlaşılamamış hem de
politikasızlık nedeni ile zaten sorunlu bir alan haline gelen
bülten 270
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Basın Açıklamaları

madencilik sektörünün sorunlarının artmasına neden olacaktır.
Ülkemizde kamusal denetimin ve çalışmaların yürütülmesinde liyakat esasına uyulmadığı için çalışmalar mevzuata ve tekniğe uygun yürütülememekte ve bu da uygulamada sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.
Maden ruhsatlarında süre uzatımımının 6 aydan bir yıla
çıkarılmasının nedeni liyakatsız atamalar olup bu tür kanun düzenlemeleri ile bu sorunlar düzeltilemez.
Kanun teklifinde; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile
Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) uhdelerinde bulunan ve rödövansçılara devredilen maden ruhsatlarının,
kamu kurumunun getirdiği mevcut bütün muafiyetlerden
faydalanması sağlanarak, orman, çevre, tarım vb. gibi
izinler de dahil rödövansçı şirketlere önemli ayrıcalıklar
sağlanmakta, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda zaten
sorunlu olan bu şirketler korunmaktadır.
Kanun teklifinin jeotermal kaynaklara ilişkin düzenlemelerin yapıldığı 26. ve 29. maddeleri ile, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulardan elde edilen ve kaynağın
bulunduğu ilde yaşayanların mahalli ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla “Yatırım İzleme ve Koordi-
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nasyon Başkanlıkları veya İl Özel İdarelerine” aktarılan
idare payı, kaynağın kullanım alanına göre belirlenmesi
öngörülmekte, ancak bu payın beşte dörtlük (4/5) gibi
büyük kısmı, genel bütçeye aktarılmakta ve kullanımı da
İçişleri Bakanının tasarrufuna bırakılmaktadır. Oysa “doğal kaynakların gerçek sahibi halkımızdır.” ilkesinden yola
çıkarak jeotermal kaynaklardan elde edilen idare payının
yöre halkının ihtiyaçları için kullanılması gerekmektedir.
Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası
ve Makina Mühendisleri Odası olarak bizler, tüm milletvekillerimizi söz konusu düzenlemeyi yeniden gözden
geçirmeye çağırıyoruz.
Sermaye çıkarlarının, toplum çıkarları, kamu hizmeti ve
kamu denetimi anlayışının önüne geçmediği; doğal kaynaklarımız ve yaşam alanlarımızın, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin korunduğu yeni bir düzenleme sektörün tüm tarafların katılımı ile yapılmalıdır.
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Basında Odamız

Kasım 2020
Odamız tarafından düzenlenecek olan ve pandemi şartları nedeniyle ertelenen IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik
Kongresi ve Sergisi, Makina&Otomasyon Dergisinde
“IX. HPKON ertelendi” başlığıyla haber yapıldı.
02.11.2020
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın
Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle ilgili BirGün Gazetesi
Muhabiri Ozan Gündoğdu’ya verdiği demeç, “Saldıran
suçlu, korumayan sorumlu” başlığıyla haber yapıldı.
03.11.2020
Oda Başkanı Yunus Yener’in, 2021 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanun Teklifi hakkında yaptığı “2021Yılı Merkezi
Yönetim Bütçesi Yoksulluğu, Adaletsizliği, Sanayisizleşmeyi Körükleyen Bir Bütçedir” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Sanayileşme karşıtı yoksulluk bütçesi” ve Evrensel Gazetesinde “Sanayiye faizin onda biri
ayrıldı” başlıklarıyla haber yapıldı.
04.11.2020
Odamız tarafından yayınlanan “Türkiye`de Deprem
Gerçeği Ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası`nın
Önerileri Oda Raporu” Evrensel Gazetesi Yazarı Murat
Özveri’nin köşe yazısında “Adaletin deprem yüzü” başlığıyla haber yapıldı.
06.11.2020
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın
enerji politikaları üzerine Sözcü Gazetesi Muhabiri Taylan Büyükşahin’e verdiği demeç, “Rant adına yerli kömür destekleniyor” başlığıyla haber yapıldı.
13.11.2020
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın
nükleer santrallara ilişkin yapılan açıklamalarla ilgili
Cumhuriyet Gazetesin Muhabiri Mustafa Çakır’a verdiği demeç, “Çernobil faciasıyla uçak kazasını bir tuttu”
başlığıyla haber yapıldı.

14.11.2020
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in LPG’li
araçların kapalı otoparklara girişi ile ilgili yaptığı “LPG’li
Araçların Kontrol ve Denetimini Yok Ederek Piyasayı
Kuralsızlaştıran Düzenlemeler İptal Edilerek Kamu/Toplum Yararını Gözeten Düzenlemeler Yapılmalıdır” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “LPG’li araçlara kapalı
otopark büyük risk” başlığıyla haber yapıldı.
15.11.2020
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın
Sinop’ ta yapılan nükleer santralla ilgili ÇED raporu hakkında Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Mustafa Çakır’a
verdiği demeç, “Nükleerde ÇED oyunu” başlığıyla haber
yapıldı.
17/19.11.2020
Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Maden Mühendisleri Odası tarafından, TBMM
gündemindeki Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında, 16 Kasım 2020 tarihinde ortak bir basın toplantısı
ile yapılan “Torba Yasa Teklifi Geri Çekilerek Yeni Bir
Düzenleme Yapılmalıdır” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Bir kez olsun halkı düşünün,” Sözcü Gazetesinde “Maden Kanunu’nu değiştirecek yasa teklifi geri
çekilmeli,” Anayurt Gazetesinde “Atıkların yakılması
çevre felaketidir,” (18.11.2020)Ankara Başkent Gazetesinde “Torba yasa teklifini geri çekin” ve Ankara
Başkent Gazetesi Yazarı Aysel Kanber’in köşe yazısında
“Denetimden uzak işler için” başlıklarıyla haber yapıldı.
25.11.2020
Odamız tarafından yayınlanan “Sanayinin Sorunları ve
Analizleri (64): Türkiye’yi Sert Bir Küçülme ve Ürkütücü
Bir İşsizlik Bekliyor” başlıklı araştırma raporu, BirGün
Gazetesinde “Ürkütücü işsizlik kapıda,” Evrensel Gazetesinde “Yeniden döviz faiz kıskacı, yeniden ekonomik
daralma” ve Aydınlık Gazetesinde “Kur şokları güveni
zedeledi” başlıklarıyla haber yapıldı.
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Basında Odamız

25 Kasım 2020 BirGün

17 Kasım 2020 Sözcü

13 Kasım 2020 Cumhuriyet

3 Kasım 2020 Evrensel

17 Kasım 2020 Anayurt

16

14 Kasım 2020 BirGün

bülten 270
aralık 2020

Eğitimler

Kasım 2020'de Eğitimlere Katılım
Kasım ayı boyunca düzenlenen Eğitimlere 488 kişi katıldı.

Eğitimin Adı
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu
Asansör Mühendis Yetkilendirme
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Mekanik Tesisat Tasarım Uygulama
Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Otomatik Kontrol Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitim
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitim
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 GÜN)
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Eğitim Tarihi
02-08.11.2020
09-15.11.2020
02-08.11.2020
6-8.11.2020
10-13.11.2020
19-22.11.2020
12-15.11.2020
03-06-.11.2020
13-15.11.2020
16.11.2020
16-20.11.2020
18-22.11.2020

Verildiği Şube Katılımcı
İZMİR
29
DİYARBAKIR
15
DENİZLİ
6
İSTANBUL
30
ANKARA
22
İSTANBUL
25
İSTANBUL
27
BURSA
6
İZMİR
30
ANKARA
15
İZMİR
8
İSTANBUL
14

19-22.11.2020

İSTANBUL

20

23-26.11.2020
23-26.11.2020
18-21.11.2020
26.11.20203.12.2020
27-28.11.2020
28-29.11.2020
10-11-.11.2020
11.11.2020
17.11.2020
18-20.11.2020
25-27.11.2020
13-15.11.2020
26-27.11.2020
05-06.11.2020
05-06.11.2020

DİYARBAKIR
ANKARA
DİYARBAKIR

9
48
8

İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
BURSA
İZMİR
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
İZMİR
DENİZLİ
MERSİN

39
31
28
4
5
3
11
7
11
12
12
13

bülten 270
aralık 2020

17

Eğitimler

Aralık 2020 Eğitimleri Programı
Aralık ayı eğitim programı aşağıda yer almaktadır.
Programa https://makina.mmo.org.tr/egitimler adresinden ulaşabilirsiniz.

EĞİTİM ADI
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme
Asansör Mühendis Yetkilendirme
Asansör Avan Mühendis Yetkilendirme
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme
Güneş Enerjisi Santrali Temel Eğitimi
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri Mühendis
Yetkilendirme
Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Şantiye Şefliği
Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ
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ŞUBE
ANKARA
BURSA
ANKARA
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
KONYA
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR

EĞİTİM
TARİHİ
21-27 Aralık 2020
14-18 Aralık 2020
25-27 Aralık 2020
18-20 Aralık 2020
5-6 Aralık 2020
26-27 Aralık 2020
24-27 Aralık 2020
17-20 Aralık 2020
10-12 Aralık 2020
23-27 Aralık 2020
07-11 Aralık 2020
10-13 Aralık 2020
12-13 Aralık 2020
19-20 Aralık 2020
21-24 Aralık 2020

ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İSTANBUL
ESLİŞEHİR
İZMİR
BURSA
MERSİN

14-18 Aralık 2020
5-6 Aralık 2020
19-21 Aralık 2020
15-17 Aralık 2020
4-6 Aralık 2020
21-23 Aralık 2020
28-30 Aralık 2020
16-18 Aralık 2020
03-04 Aralık2020
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İZMİR DEPREMİ TMMOB İLK GÖZLEM RAPORU KAMUOYU İLE
PAYLAŞILDI
İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrası TMMOB İzmir Depremi İlk Gözlem Raporu
kamuoyu ile paylaşıldı. Ön Rapor, 2 Kasım 2020 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve
beraberindeki heyetin katılımıyla İzmir’de kamuoyu ile paylaşıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda
yönetim kurulu başkan ve üyelerinin katılımı ile oluşturulan heyet inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere 1
Kasım 2020 tarihinde İzmir’e gitti. Heyet çalışmalarına 2
Kasım 2020 tarihinde düzenlenen ve ön raporun paylaşılacağı basın toplantısı ile başladı.
Ön raporun paylaşılacağı basın toplantısı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın konuşması ile başladı. Ardından TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Eylem Ulutaş raporun sunumunu gerçekleştirdi.
Rapor sunumu yıkım yaşanan ve hasar oluşan yapılardan
çekilen fotoğrafların paylaşılması ile son buldu.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İzmir
halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettikten
sonra Birlik değerlendirmelerini aktardı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
ise şöyle konuştu:
“Depreme hazırlıklı olmamız gerekirken, her deprem
sonrasında büyük acılarla büyük maddi kayıplarla karşı
karşıya geliyoruz. Deneyimlerimizden, yaşadıklarımızdan, hepimizin içerisinde bulunduğu yapıların depreme
güvenlikli olup olmadığını bilmiyoruz çünkü depreme
karşı hazırlıklı olmak sağlıklı güvenlikli yapılarda yaşamak
ve bireysel olanaklarımızla alacağımız önlemlerle sınırlı
değildir. Depremin yol açtığı hasarı zararı en aza indirgemenin yolu bilimsel teknik gerekliliklerin tüm kriterlerini harfiyen yerine getirmekle mümkündür. Deprem bir
doğa olayı. Bir doğa olayını engelleyemeyiz ama gerekli
önlemleri alırsak vereceği zararı vereceği hasarları yaratacağı rant kayıplarını en aza indirgeyebiliriz. Deprem ve
benzeri afetlerin açacağı zararları en aza indirgemenin bir
tek yolu vardır. Yer seçiminden başlayarak, içinde yaşadığımız binaların hasarların inşa ve denetim süreçlerinde
kamusal denetimin mutlaka sağlanılması deprem öncesi

deprem esnası ve sonrası yapılacakların planlanması ve
bu planların gereklerinin harfiyen yerine getirilmesidir.
Sağlıklı güvenlikli yapılarda yaşam hakkı en temel insan
haklarından birisidir. Bu nedenle deprem ve benzeri
afetlerin yol açacağı zararları hasarları en aza indirmek
devletin asli görevlerinden birisidir. Deprem ve benzer
afetleri en aza indirmek için biraz önce saydığım halkanın
bir bütün olarak gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir.
Deprem öncesi deprem esnası ve sonrası yapılacaklardan
herhangi birisinde bir aksaklık olması bu tür acı sonuçların yaşanmasının temel nedenidir. Deprem ve benzeri
afetlere hazırlık, bir devlet politikasının kararlı bir şekilde
uygulanacak devlet politikasını zorunlu kılmaktadır.”
Basın toplantısına; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Taner Yüzgeç, İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu sekreter üyesi Özer Akkuş, İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Levent Darı, Makina
Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanı Yunus Yener, Jeoloji Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanı
Hüseyin Alan, İçmimarlar Odası yönetim kurulu başkanı
Emrah Kaymak, Bilgisayar Mühendisleri Odası yönetim
kurulu başkanı Ali Rıza Atasoy, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanı Ali İpek, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu başkanı Bülent
Pala, Şehir Plancıları Odası yönetim kurulu II. Başkanı
Dilek Karabulut, Mimarlar Odası yönetim kurulu üyesi
Sinan Tütüncü, Mimarlar Odası yönetim kurulu üyesi
Hakan Kılınçarslan, Mimarlar Odası yönetim kurulu üyesi Semra Arslan, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, Peyzaj
Mimarları Odası Yönetim kurulu Sekreter Üyesi Özay
Yerlikaya, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
üyesi Ramazan Gök, TMMOB İzmir İKK sekreteri Aykut
Akdemir, İzmir İKK bileşenleri, Odaların şube başkanları
ve üyeler katıldı.
bülten 270
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TMMOB 45. DÖNEM 5. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
TMMOB 45. Dönem 5. Danışma Kurulu Toplantısı çevrimiçi olarak 8 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
Toplantı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Danışma Kurulu Raporu sunumunu gerçekleştirdi.
Toplantıya 350 kişi katıldı ve TMMOB geçmiş dönem
değerlendirildi. Toplantıda TMMOB yasasının değiştirilmesine karşı mücadele kararlılığı vurgulanırken, çalışma
programı üzerine tartışma yürütüldü.
Toplantıda sırasıyla Kaya Güvenç, Özer Akkuş, Yavuz
Önen, Teoman Alptürk, Mehmet Soğancı, Yunus Yener,
Aykut Akdemir, Ali Ulusoy, Erol Özkan, Ayhan Yüksel,
Tevfik Peker, Leman Ardoğan, Tezcan Candan Karakuş,
İlker Çelik, Can Ayday, Doğan Hakan, Hüseyin Alan, Ali
Ekber Çakar, Ali İpek, Özgür Topçu, Eylem Ulutaş, Ahmet Yaşar Canca, Sevket Demirbaş, Necdet Evlimoğlu,
Murat Kapıkıran, Esin Köymen, Selin Top, Pınar Giritlioğlu, Helil Kınay, Cevahir Efe Akçelik, Mücella Yapıcı ve
İzmir Deprem Çadırında çalışmalar yapan Genç Mühendisler birer konuşma yaptılar.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
açılış konuşması şöyle:
“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 45. Dönem Beşinci Danışma Kurulu toplantısına hoş geldiniz. Yönetim
kurulumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Danışma Kurulu’na yeni katılan arkadaşlarımıza hoşgeldiniz diyor, başarılar diliyorum.
Bildiğiniz gibi bu toplantımızı geçtiğimiz hafta yapmayı
planlamıştık fakat İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle
bugüne ertelemek durumunda kaldık. İzmir’de yaşanan
depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.
Geçtiğimiz hafta içinde Yönetim Kurulundan arkadaşlarımız, Oda Başkanlarımız ve İl Koordinasyon Kurulu üyelerimizle birlikte İzmir’de depremden etkilenen yerleri
ziyaret ederek depremzedelerle dayanışma duygularımızı paylaştık.
İl Koordinasyon Kurulumuz tarafından hazırlanan ilk gözlem raporunu kamuoyuyla paylaştık ve Büyükşehir Bele-
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diye Başkanı ile görüş alışverişinde bulunduk.
Önümüzdeki hafta içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenecek çalıştayda da konuya ilişkin yaklaşımımızı paylaşacağız
Raporumuzda da altını çizdiğimiz gibi merkez üssü 80 kilometre uzakta olan bir depremde yaşanan,yıkım ve can
kaybının temel nedeni bilimin ve tekniğin gereklerinin yerine getirilmemesidir.
Yer seçiminden şehir planlamasına, yapı güvenliğinden
imar affına, depremler esnasında yapılması gerekenlerden deprem sonrasında yapılması gerekenlereuzanan
her aşamada bilimden ve mühendislikten uzak duran yaklaşım ortaya çıkan tablonun birinci derecede sorumlusudur.
Merkezi iktidardan yerel yönetimlere, müteahhitlere, yapının taşıyıcı unsurlarında tadilat yapan mülk sahiplerine,
yapı denetiminde görevli unsurlara kadar her düzeyde
kişi ve kurum bu sorumlulukta pay sahibidir.
Depreme dayanıklı yerleşim alanları ve yapılar tasarlamanın, üretmenin, deprem hasarları ve can kayıplarını azaltmanın bilinen tek yolu, mühendislik, mimarlıkve şehir
plancılığı hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır.
Yaşadığımız bu kötüdeneyimden öğreneceğimiz çok şey
var, umarız ülkemizin en yakıcı ve acil sorunu olan deprem güvenliği konusunda hızla adımlar atılır.
Bizler TMMOB olarak, tüm odalarımızla birlikte atılacak
her adımda sorumluluk üstlenmeye hazırız.
Şehirlerimizin yeniden planlanması, yapılarımızın güvenli
biçimde yapılması için elimizden gelen her desteği vermeye hazırız.
Bunu hem kamuoyuyla hem de görüştüğümüz tüm yetkililerle paylaştık. Her fırsatta bu çağrımızı yinelemeye
devam edeceğiz.
Bildiğiniz gibi yasamız gereği Mayıs ayı sonunda toplamamız gereken Genel Kurulumuzu, Bakanlık Genelgeleri nedeniyle iki defa ertelemek zorunda kaldık.Yeni bir
yasaklama gelmezse Genel Kurulumuzu 11-12-13 Aralık
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tarihlerinde gerçekleştireceğiz.
Marx “tarihte önemli olaylar iki kez tekrarlanır; ilkinde
trajedi, ikincisinde komedi olarak” demişti. Bu söz İçişleri
Bakanlığı’nın Genel Kurulumuzu erteleme genelgesi için
de geçerli sanırım.
İlki, Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirler
kapsamında alınan trajik bir karardı. İkincisi ise tümüyle
keyfi biçimde alınan, sendikalar ve siyasi partiler genel
kurul yaparken meslek örgütlerine yasak koyan komedi
bir karar olarak tarihe geçti.
Bu ertelemenin salgınla mücadeleyle bir ilgisi olmadığını
hepimiz biliyoruz. Siyasi iktidarın salgınla mücadele etmek, salgını önleme gibi bir kaygısı olmadığını hepimiz
biliyoruz.
Salgınla mücadele etmek isteyen iktidar, vaka sayılarını
halktan gizlemez.
Elindeki tüm bilgileri şeffaf biçimde paylaşarak gerekli
tedbirleri alır.
Salgınla mücadele etmek isteyen iktidar, başta sağlık çalışanları ve riskli gruplar olmak üzere temaslı kişilere düzenli test yapar.
Salgınla mücadele etmek isteyen iktidar, grip ve zatürre
aşılarını karneye bağlamaz. Halkı sağlığını korumak için
gerekli tüm aşı ve ilaçları ihtiyacı olan herkese ücretsiz
olarak sağlar.
Siyasi iktidar ne yazık ki salgını bir toplum sağlığı meselesi
olarak görüp onunla topyekûn mücadele etmek yerine,
bütün yükü sağlık çalışanlarının omuzlarına yüklemiş durumda.

Sağlık çalışanlarının özverili mücadelesine rağmen aralarında arkadaşlarımızın da bulunduğu binlerce kişi salgın
nedeniyle yaşamını yitirdi.
Buradan hepsini saygıyla anıyor, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Halen hastalıkla mücadele eden arkadaşlarımıza
da acil şifalar diliyorum.
Bildiğiniz gibi Genel Kurulumuzun İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci kez ertelenmesi üzerine TMMOB Yönetim
Kurulu olarak bir karar aldık ve Birliğimizi iktidarın dayatmalarıyla değil, Genel Kurul iradesiyle yöneteceğimizi
kamuoyuna açıkladık.
TMMOB Genel Kurulu toplanıncaya kadar, Oda Genel
Kurullarımızda açığa çıkan örgüt iradesini fiilen işleterek,
Birliğimizin Yönetim Kurulu faaliyetlerini mevcut Yönetim Kurulu ve Oda Genel Kurullarında TMMOB Yönetim
Kurullarına seçilen 3 üyenin tamamının katılımıyla birlikte
yürüteceğimizi dile getirdik.
24 Ekim tarihinde de Oda Genel Kurullarında TMMOB
Yönetim Kurulu adaylığı için seçilen arkadaşlarımızın dakatılımıyla ilk Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantımızı
gerçekleştirdik. Genişletilmiş Yönetim Kurulumuzun
TMMOB açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum.
Bu kararımız, kurumlarımızı işlevsizleştirmeye çalışan siyasi iktidarın keyfi ve dayatmacı yönetim anlayışına karşı,
kendi örgütsel işleyişimizi ve hukukumuzu koruma doğrultusunda verilmiş örnek bir karar olarak tarihe geçecektir. TMMOB’nin iktidarın buyruklarıyla değil, üyelerinin iradesiyle yönetildiğinin göstergesi olarak toplumsal
mücadeleler tarihindeki yerini alacaktır.
Bugün online olarak gerçekleştirdiğimiz Danışma Kurulumuz da bu örnek kararın bir
parçası ve devamı olarak görülmelidir.
TMMOB Yönetim Kurulu olarak bu Danışma
Kurulumuzu, geçtiğimiz haftayayınladığımız
Çalışma Raporumuz ışığında geçtiğimiz çalışma dönemin değerlendirileceği veönümüzdeki dönem çalışmalarının planlanacağıbir
toplantı olarak planladık.
Bugünkü danışma kurulumuzda yürüteceğimiz tartışmalar vedile getirilen önerilerlebülten 270
aralık 2020
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zenginleştireceğimiz çalışma programı, Birliğimizin 46.
Döneminin faaliyetlerine esas olacaktır.
Çalışma Programımızla ilgili tartışmalara geçmeden önce
içinden geçtiğimiz dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin
değerlendirmelerimi kısaca paylaşmak istiyorum
Bildiğiniz gibi 2007 yılından bu yana hemen hemen her
yıl TMMOB yasasının değiştirilmesi konusu iktidar partisi
tarafından gündeme taşınıyor, kimi zaman yasa tasarıları
hazırlanıyor. Kimi zaman adımızı, kimi zaman seçim sistemimizi, kimi zaman da yetkilerimizi kısıtlamak üzere
hazırlanan bu tasarılarınortak bir amacı vardır.
Amaçlanan şey, TMMOB’nin kamusal niteliğini ve özerk
yapısını ortadan kaldırmak, faaliyet alanlarımızı kısıtlamak, mesleki denetim yetkilerimiz daraltmakve kurullarımızı işlevsizleştirmektir.
Bu değişiklikler gündeme her geldiğinde bizler Birliğimizin Anayasal Statüsünün ve kamusal görevlerimizin altını çizerek, bu görevleri ancak ve ancak siyasi iktidardan
bağımsız kalarak, herhangi bir baskı altında kalmaksızın
yerine getirebileceğimizin altını çizdik.
Çalışmalarımızı bilimsel gereklilikleri ve kamunun menfaatini göz önünde bulundurarak yürütmenin önemini vurguladık. Anayasanın bize sağladığı özerkliği ortadan kaldıracak her türden idari vesayet girişiminin mesleğimize ve
ülkemize zarar vereceğinigüçlü bir şekilde dile getirdik..
Birliğimizi hedef alan bu saldırıları, üyelerimizden aldığımız güçle ve tarihimizden gelen mücadele birikimimizle
boşa çıkartmayı başardık.
Biliyorsunuz bu mayıs ayı başındaki Cumhurbaşkanınınbaşta Barolar ve TTB olmak üzere meslek kuruluşlarının
kuruluş yasasınındeğiştirileceği yönündekibeyanıve hemen ardından yandaş medya silahşörlerinin TMMOB’yi
hedef gösteren açıklamaları üzerine kapsamlı bir kampanya yürüttük.
Cumhurbaşkanının açıklamasının hemen ertesi günü
TMMOB yönetim Kurulu ve Oda Başkanları ortak toplantısı yaparak kapsamlı bir mücadele programı oluşturduk.
O tarihten itibaren meclisin kapandığı tarihe kadar her
hafta Oda başkanlarımızla ve İKK sekreterlerimizle rutin
toplantılarda bir araya geldik. Sosyal medya eylemleri dü-
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zenledik. Broşürler ve kısa filmler hazırladık.
Örgüt binalarımıza, belediye bilboardlarına afiş ve pankartlar astık. Üyelerimizin yanı sıra Öğretim üyelerimizi
ve öğrenci üyelerimizi harekete geçirmeye çalıştık.
Milletvekillerine mektuplar yazdık. Meslektaş milletvekillerine yönelik ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirdik.
Örgütlü olduğumuz her ilde görsel ve yazılı basını çok iyi
kullandık.
TÜRMOB, TTB ve Diş Hekimleri Birliği ile rutin toplantılar ve ortak basın açıklamaları yaptık.
Ne yazık ki bu çalışmalara Barolar Birliği ve Baro başkanları uzak kaldılar. Çoklu baro yasasının meclis komisyonunda ve meclis genel kurulunda görüşülmesi süreçlerinde yapmış oldukları eylemlere destek olma taleplerimizi
dahi nazik bir şekilde geri çevirdiler.
Mücadeleyi avukatlarla sınırlı tutmanın kendileri açısından daha sonuç alıcı olacağını düşündüklerinibelirttiler.
Bu tutumlarını da anlayışla karşıladık.
Sonuçta Barolar Birliği yasasında değişiklik yapılarak
“Çoklu Baro” sistemi getirildi.
Şimdi de TTB’ ne yöneliktartışmalar üzerinden, önümüzdeki günlerde yapılacak bütçe görüşmelerinin ardından,
diğer meslek örgütlerinin de yasalarını değiştireceğidile
getiriliyor.
Henüz elimizde herhangi bir taslak yok.
Ancak şunu bilsinler ki, siyasi iktidar yıllardan bu yana
bize saldırmaktan nasıl bıkmıyor ve vazgeçmiyorsa, bizler de Birliğimizi savunmaktan asla bıkmayacağız ve vaz
geçmeyeceğiz.
66 yılı aşan tarihiyle ülkemizin en önemli ve köklü kurumlarından biri olan TMMOB’nin etkisizleştirilmesine sessiz
kalmayacağız.
Teoman Öztürk ve arkadaşlarının n bizlere emaneti olan
bu şanlı tarihin, iktidar şımarığı olmuş bezirganlar tarafından çiğnenmek istenmesine asla izin vermeyeceğiz.
Dün nasıl mücadele ettiysek, yarın da mücadele edecek
ve bu saldırı dalgasını da püskürteceğiz!
Uzun zamandan bu yana siyasi iktidarın öncelikleri ile halkın öncelikleri farklılaşmış durumda. Elbette 1000 odalı
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sarayda yaşayanın gündemiyle, 2 göz evinde yaşayanın
gündemi bir olmuyor.

Meslek örgütlerinin faaliyetlerini yürütmesini istemiyorlar ki, söyledikleri yalanlar ortaya çıkmasın.

Sarayın 40 tane gündemi var, 40’ı da tek adam rejimini
nasıl devam ettirebileceğiyle ilgili.

Saray tek adam rejiminin devamı için, toplumu kamplaştırmak, birbirine düşman etmek istiyor. Irkçı-gerici politikaları kışkırtarak kin ve nefret duygularını körüklüyor.

Saray tek adam rejiminin devamı için, toplumsal muhalefeti baskı altında tutuyor.
Yollara düşen maden işçilerinin yürüyüşünü engelliyor;
sokağa çıkan gençlerin konuşmasını engelliyor; emekmeslek örgütlerinin basın açıklamalarını engelliyor; 10
Ekim’in yıldönümünde yapılacak anma programını bile
engelliyor.
Adı konulmamış bir OHAL rejimi, ilan edilmemiş bir sıkıyönetim düzeni fiilen işletilmeye devam ediyor. Sokaklar
işçiye, emekçiye, kadınlara, gençlere, hak arayanlara yasaklanırken, şeriatçılara, faşistlere serbest bırakılıyor.
Saray tek adam rejiminin devamı için, HDP’nin siyaset
zeminlerini ortadan kaldırıyor, HDP’lileri terörize ediyor. Selahattin Demirtaş’ı ve HDP’li siyasetçileri keyfi
biçimde cezaevinde tutuyor. HDP’li belediye başkanlarını tutuklayıp, seçimlerde kazanamadığı belediyelere kayyumlar aracılığıyla el koyuyor. Halkın iradesini tanımıyor,
seçilmişleri alaşağı edip, atanmışları el üstünde tutuyor.
Saray tek adam rejiminin devamı için, anayasal kurumları
işlevsizleştirmek, onları ortadan kaldırmak istiyor.
Sayıştay’ın denetim yapmasını istemiyorlar ki, yaptıkları
yolsuzluklar ortaya çıkmasın. Anayasa Mahkemesi’nin
çalışmasını istemiyorlar ki, yaptıkları kanunsuzluklar yanlarına kâr kalsın.

Televizyon dizileri üzerinden kurduğu sahte bir geçmiş
hayalini, toplumun ortak geleceğinin karşısına koyuyor.
Saray tek adam rejiminin devamı için, dış politikayı saldırganlık ve çatışma üzerine kuruyor. Osmanlıcılık ve
ümmetçilik siyasetini, “Yurtta Barış, Dünyada Barış” siyasetinin yerine koyarak, Ortadoğu’nun tüm coğrafyalarında savaş kışkırtıcılığına soyunuyor. İç politikada yaşadığı
tıkanmışlığı, dış politikada düşmanlıklar yaratarak aşmak
istiyor.
Ve elbette Saray tek adam rejiminin devamı için, ülke
zenginliklerini yandaş sermaye gruplarına peşkeş çekmeye devam ediyor. Ülkemizin ormanlarını, kıyılarını, madenlerini, doğal kaynaklarını yağmalayarak, işlevsiz rant
projelerini hayata geçirerek halkın ortak zenginliğini, bir
avuç sermayedara ihale ediyor.
Saray kendi yarattığı bu gündemleri, medya aracılığıyla
topluma empoze etmek isterken, toplumun geniş kesimleri ekonomik krizin zorluklarıyla mücadele etmeye
çalışıyor.
Döviz kurları her gün yeni rekorlar kırıyor. Dövize bağlı
sektörlerde üretim maliyetleri daha da artıyor. Hayat pahalılığı, enflasyon arttıkça halkın yaşam kalitesi düşüyor.
Büyüyen kriz nedeniyle işletmeler birbiri ardında kapanıyor. İşsizlik cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine
tırmanıyor. Halk geçimini sağlayabilmek için
her geçen gün daha fazla borçlanıyor.
Borç batağındaki, geçim derdindeki ailelerin
yardım çığlığı, Saray sakini tarafından “abartılı” bulunuyor. 200 gram keyif çayı demlendiğinde unutulup gidecek sanılıyor. Oysa artık
halkın dayanacak gücü kalmadı.
Halk insanca yaşayabileceği bir ekonomik
düzen istiyor.
Halk barış içinde, sağlıklı ve huzurlu yaşamak
istiyor.
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Halk geleceğe güvenle bakmak istiyor.
Halk kanunlar önünde eşitlik, sokakta özgürlük, haklarına
saygı istiyor.
Halk, tek adam rejiminin ellerinden aldığı ne varsa, hepsini geri almak istiyor.
Yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler
arasında Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları da yer almaktadır.
Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini; planlama,
projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten
tüm meslektaşlarımız krizden olumsuz biçimde etkilenmektedir.
Meslektaşlarımız, ülkemizdeki kriz ortamının yarattığı
pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi mesleğimize özgü sorunlarla da
boğuşmak zorunda kalmaktadır.
Kamuda çalışan meslektaşlarımız, siyasi baskı ve sürgün
tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun
ile yüz yüzedir.
Güvencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine yönelme,
atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir.
Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel
sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir.

İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma
koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde
çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir.
TMMOB olarak bizler meslektaşlarımızın yaşadığı sorunları her fırsatta dile getiriyor, mesleki çıkarlarımızı ve özlük haklarımızı korumak için mücadele veriyoruz.
Yayınladığımız çalışma raporunda da göreceğiniz gibi
geçtiğimiz çalışma döneminin en önemli gündemi, kriz
koşullarında meslektaşlarımızın sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi oldu.
Krize karşı yürüttüğümüz kampanya ve krizden etkilenen
meslek alanlarına ilişkin yaptığımız çalıştaylarla sorunları
ortaya koyduk. Yayınladığımız sonuç raporları tarihi birer
belge olarak kayıtlara geçti.
TMMOB olarak mesleğimize, meslektaşlarımıza ve ülkemize sahip çıkma mücadelesini önümüzdeki dönemde de
kararlılıkla sürdüreceğiz.
Sizlerle paylaştığımız çalışma programı taslağı önümüzdeki dönemin önemli konu başlıklarını ve gündemlerini
içeriyor.
Bugünkü toplantıda sizlerin de katkısıyla bu programı
zenginleştireceğiz.
Zor günlerden geçiyoruz ve içinden geçtiğimiz zorluklar,
omuzlarımızdaki yükü daha da ağırlaştırıyor.
Ne mutlu bize ki, sırtladığımız yük ne kadar ağır olursa
olsun, ödediğimiz bedeller ne denli büyük olursa olsun
geri adım atmayan arkadaşlarımızla yan yanayız.
Varlığınız bize güç veriyor. Varlığınız TMMOB’nin ve ülkemizin geleceği için hepimize umut veriyor.
İyi ki varsınız!
Hepinizi en yurtsever duygularımla selamlıyorum.
Önümüzdeki dönemdeki çalışmalarımızda
hepimize başarılar diliyorum.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü,
Yaşasın Mücadelemiz!
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İŞ, AŞ, ŞİDDETSİZ DÜNYA İSTİYORUZ!
TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle
basın açıklaması yaptı.
Mirabal Kardeşler olarak bilinen Patria, Minevra ve Maria
Teres Dominik Cumhuriyeti’nde otuz yıl süren diktatörlüğe karşı canları pahasına mücadele veren üç kız kardeş,
nam-ı diğer KELEBEKLER…
Onların anısına her yıl 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günümüzü
hatırlatıyoruz.
Biz TMMOB üyesi kadınlar, Mirabal Kardeşleri ve tarih
boyunca emeğine, özgürlüğüne, bedenine, kimliğine,
yaşamına sahip çıkmak adına verdikleri mücadelede yaşamını yitiren ve mücadeleye devam eden tüm kadınları
saygıyla selamlıyor; her türlü şiddete karşı kadın mücadelesi ve dayanışmasını yükselteceğimizi haykırıyoruz.

tüm ülke halkı bu iradesizliğin kefaretini ödemektedir.
Demokratik yollarla seçilmişlerin, gazetecilerin, hukukçuların, sanatçıların, mimarların, mühendislerin, doktorların, öğretim elemanlarının, hakkını arayan işçinin,
toprağına sahip çıkan köylünün, yani her alanda mesleğini
etik ilkeler doğrultusunda yapmaya çalışan tüm bireylerin
hukuk dışı gerekçelerle yargılandığı, tutuklandığı, KHK’lar
ile tüm haklarının ellerinden alındığı, insan haklarının ihlal
edildiği hatta yok sayıldığı, cinsiyetçiliğin iktidar mekanizmalarıyla yeniden üretildiği, yolsuzluğun yönetsel araç
haline getirildiği günlerden geçmekteyiz.
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı biz TMMOB’li
kadınlar;

Siyasal iktidar hayatın her alanında olduğu gibi, salgın sürecini de siyasi ve ekonomik kaygılara öncelik vererek
yürütmektedir.

Kadına yönelik şiddetin ekonomik krizler, çatışmalar
veya salgın hastalık gibi dönemlerde her zaman artış gösterdiğini biliyoruz.

Bu zorlu şartlarda canları pahasına çalışan başta sağlık
emekçilerimiz kadınlarımız, çocuklarımız olmak üzere

2020 yılının ilk aylarından itibaren hızla yayılan COVİD
19 pandemisinde de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
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de bir çok kadın destek hizmetlerden mahrum bırakılırken, kendilerine şiddet gösteren erkeklerle kilit altında
yaşamak zorunda bırakıldı. Pandemi ile çalışma hayatında
cinsiyet eşitsizliği daha da derinleşti, yaşanılan ekonomik
kriz kadınların yaşam dengesini olumsuz etkileri her geçen gün artmaktadır.
Pandemi dönemini hala yaşadığımız bugünlerde kadınların işten çıkarılma oranı artmıştır. DİSK’in Eylül 2020 raporuna göre kadın işgücü %12, istihdamı %10.5 azaldı.
İşsizlik oranı %39.4 iken, kadınlarda %45.3’tür. Kadına
yönelik şiddetin arttığı bu dönemde, Kadın Cinayetlerini
Durduracağız Platformu’nun verilerine göre 2020 yılının
ilk dokuz ayında 152’si şüpheli olmak üzere 269 kadın
öldürüldü.
Varlığını ancak ve ancak koşulsuz biat eden bir toplum
yaratarak devam ettirebileceğinin bilincinde olan iktidar
pandemiyi de bahane ederek, siyasal islamın temel felsefesi olan , kadının kontrol altında tutulması, toplumsal
yaşamdan uzaklaştırılması, itaat ve hiyerarşik bir ilişki düzeni içinde sınırlandırılması yönündeki hamlelerine her
geçen gün bir yenisini eklemektedir.
Laiklik karşıtı siyasal iktidar, eğitim, çalışma yaşamı, istihdam gibi toplumsal yaşamın tüm alanlarında gerici politikalarını biz kadınlar üzerinden yürütmektedir.
Kadınların zorlu mücadelelerle elde ettiği pek çok kazanım iktidarın kimi açık, kimi kapalı müdahaleleriyle ellerinden alınmaya çalışılmaktadır.
Bireyleri dışlayıp, aileyi ve ataerkil yapıyı ön plana çıkaran
sistematik uygulamalar, giderek kronikleşen krizin yarattığı çaresizlik duygusu ile birleşince toplumun en güçsüz
kesimlerine, kadınlara, çocuklara, LGBTİ bireylere ve
hayvanlara yönelik her türlü baskı, dayak, taciz, tecavüz,
cinayet gibi biçimlerde ortaya çıkan ve ivmelenerek artan
bir şiddet yaşanmaktadır.
6284 sayılı Kadını Koruma Kanunun etkin bir biçimde
uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi’nin şartlarının yerine
getirilmesi ile kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin durdurulacağını her alanda dile getiren ve mücadele eden
kadınlar, hükümet yetkilileri ve yandaşları tarafından da
hedef gösterilmektedir.
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İktidarın Türkiye’nin de çalışmalarına dahil olduğu ve
2011 yılında imzaladığı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da bilinen adıyla İstanbul
Sözleşmesi’nden çekilmek üzere yaptığı açıklamalar ve
sözleşmenin iptali üzerine yapılan tartışmalar kadına yönelik şiddetin artmasına zemin oluşturmuştur.
Yapılan gerici açıklamalar işyerlerinde yaşanan cinsel taciz, mobbing, ekonomik, psikolojik şiddet, flört şiddeti,
kadına yönelik taciz, tecavüzü sıradanlaştırarak, yaygınlaşmasına neden olmaktadır.
Biz TMMOB’li kadınlar
İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkanların aynı zamanda evlilik yaşını küçültme eğiliminde olan, tecavüz konusunda
eril çözümleri öne süren çevreler ve kişiler olduğunu biliyoruz.
İstanbul Sözleşmesi’nin özel alandaki şiddetin yanı sıra
kamusal alandaki şiddeti de önlediğini biliyoruz.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR biliyoruz.
Biz kadınlar salgını fırsata çevirmeye çalışan iktidara karşı seslerimizi, sözlerimizi hep birlikte söylemeye devam
edeceğiz.
SESİMİZ, SÖZÜMÜZ GÜCÜMÜZDÜR!
Salgına rağmen, yaşadığımız tüm olumsuz koşullara ve
eşitsizliğe rağmen sokakları terk etmeyeceğiz.
MÜCADELE KAZANDIRIR VE BİZ KAZANACAĞIZ!
Bu ayrımcılık ve şiddet bitene kadar barış, özgürlük ve
eşitlik için şiddete, yoksulluğa ve iktidarın salgın politikalarına karşı sesimizi yükseltmeye ve haklarımızın takipçisi
olmaya devam edeceğiz!
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!
YAŞASIN TMMOB KADIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
45. Dönem Kadın Çalışma Grubu
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “DEPREM VERGİLERİNE NE OLDU?”
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 27 Kasım 2020 tarihli BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde,
21 yıldır toplanan deprem vergilerinin amacı dışında kullanılması nedeniyle yaşanan kayıplar üzerine yazdı.
Kamuoyunda “deprem vergileri” olarak bilinen kanun, 17
Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin hemen ardından 26
Kasım 1999 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmişti.
Dönemin hükümeti tarafından depremin yarattığı ekonomik
kayıpları telafi edebilmek amacıyla çıkarılan kanun, cep telefonundan vergi beyannamelerine, spor toto kuponlarından
milli piyango biletlerine, uçak biletlerinden gümrük ve pasaport işlemlerine kadar tüm özel işlem ve iletişimleri kapsamaktaydı.
Kanunla, GSM operatörleri tarafından verilen hizmetlerden
%25 özel iletişim vergisi alınması ve 8 yıllık zorunlu temel
eğitime katkı payı kesilen bazı işlem ve kâğıtlardan ayrıca
özel işlem vergisi alınması uygulamaya konulmuş; emlak
vergisine, motorlu taşıtlar vergisine, gelir vergisine ve kurumlar vergisine ilaveler yapılmış; devreye sokulan başka
birtakım düzenlemelerle iç borçlanma senetlerinden alınan
vergi oranı ve çeklerden alınan kağıt bedelleri de artırılmıştı.
Başlangıçta sadece bir yıl uygulanacağı ifade edilen bu vergiler depremden sonra da ekonomik kriz gerekçesiyle sürekli
uzatıldı, 2003 yılından sonra ise özel işlem vergisi kaldırıldı,
özel iletişim vergisi ise kalıcı hale getirildi.
Toplanan vergilerin yanı sıra, 1 Haziran 2000 tarihli resmi
gazetede yayınlanan Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun “Deprem Hesaplarını İnceleme Raporu”dan sadece Marmara
depremi için depremin ilk yılında bağış kampanyalarından
toplanan para miktarının dönemin parasıyla 158 triyonun
üzerinde olduğunu biliyoruz. Yine aynı dönemde basına yansıtıldığı üzere Dünya Bankası 1 milyar 50 milyon dolar, IMF
500 milyon dolar, Avrupa Konseyi 317 milyon dolar, İslam
Kalkınma Bankası 300 milyon dolar, AB Yatırım Bankası 670
milyon dolar, Japon hükümeti 200 milyon dolar, Kuveyt ve
Birleşik Arap Emirlikleri de 500 milyon dolar bağış yapmıştı.

demiş, 2011 yılında ise bir sonraki maliye bakanı Mehmet
Şimşek TBMM’de yaptığı açıklamada deprem vergilerinin
sağlık, eğitim, duble yollar için harcandığını açıklamıştı.
Elazığ depreminden hemen sonra 31 Ocak 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hani sürekli, ‘Deprem vergileri ne
oldu?’ hep bunu söylüyor, işte o sordukları deprem vergilerinin 2003-2019 yılları arasındaki toplamı, cari fiyatlarla
66 milyar lira, 2019 fiyatlarıyla 147 milyar liradır. Bugüne
kadar depremlerin ardından yapılan ve depreme hazırlık için
yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak ise bu rakamların
yaklaşık 5 katıdır” açıklamasını yaptı.
Son olarak İzmir depreminden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamada da bugüne
kadar 147 milyar lira tutarında deprem vergisi toplandığı;
bu miktardan 8 kat daha fazlasının (yaklaşık 1,2 trilyon lira)
kamu hastaneleri, okullar, valilik ve kaymakamlık binaları,
sosyal konut ve kentsel dönüşüm için harcandığı ifade edilmiştir.
Yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Bakanın ve Cumhurbaşkanının deprem vergileriyle karşılandığını
ifade ettiği bu hizmetler esas itibariyle Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının görevleri arasında yer alan ve genel bütçeden
karşılanması gereken hizmetlerdir.
Ne yazık ki 21 yıldır toplanmakta olan deprem vergileri ve
yapılan bağışlar bugüne kadar kamuoyunun beklediği anlamda amaca hizmet edememiştir. Zira, iktidar yetkilileri tarafından sıkça ifade edildiği üzere toplanan deprem vergileri
genel bütçeye aktarılmakta ve toplandığı yer ya da konusuna bakılmaksızın “Bütçe Kanununun” izin verdiği ölçüde her
türlü kamu hizmeti için harcanabilmektedir.

21 yıldır yaşadığımız her deprem sonrasında, kentlerimizin
depreme karşı hazırlıksızlığının ortaya çıkması ve devletin
yaraları sarmak için yardım kampanyalarına başvurması,
deprem gerekçesiyle yıllarca toplanan vergilerin nasıl kullanıldığı sorusunu akla getirmektedir.

Oysa ihtiyacımız olan şey, ülke genelinde sağlıklı bir yapı
envanter çalışması yapılarak afet riski taşıyan alanlardaki
yerleşim yerlerinin taşınması, afet riski taşıyan yapıların güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmesi ya da yıkılıp yeni deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmesi
anlayışına dayalı topyekûn bir kentsel dönüşüm seferberliği
başlatılmasıydı. İmar planları ve yapıların, tasarım, inşa ve
denetim süreçlerinin kamucu bir anlayışla ele alınmasıydı.

2003 yılında dönemin maliye bakanı Kemal Unakıtan “Bu
vergiler deprem için getirilmiş olsa, alınır biterdi. Bütçenin
ihtiyacı olduğu için toplandı, milleti aldatmanın alemi yok”

21 yıl boyunca bu konularda bir arpa boyu bile mesafe kaydetmeyen siyasi iktidar, bunca yıldır yaşadığımız depremlerdeki kayıplarımızın asli sorumlusudur.
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Günce


Kasım
2020

Günce

2 Kasım Pazartesi

14 Kasım Cumartesi

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen dep-

X. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi

rem sonrası TMMOB İzmir Depremi İlk Gözlem Raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Ön Rapor, TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve beraberindeki heyetin
katılımıyla İzmir’de kamuoyu ile paylaşıldı. Basın toplantısına Oda Başkanı Yunus Yener de katıldı.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 2021 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında bir basın
açıklaması yaptı.

Düzenleme Kurulu I. Toplantısı Online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Saymanı Bedri Tekin ile Oda
Yönetim Kurulu üyeleri Özgür Demirtaş ve Erhan İğneli
katıldı.
16 Kasım Pazartesi
Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Odası ve Makina Mühendisleri Odası tarafından, TBMM
gündemindeki Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında,
ortak bir basın toplantısı yapıldı.

5 Kasım Perşembe

17 Kasım Salı

Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilen-

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

dirilmesi için 3-4-5 Kasım 2020 tarihinde Baca Kontrolü
Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi yapıldı.

19 Kasım Perşembe

6 Kasım Cuma

örgüt genelinde yaygınlaşması, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla; “Trafik Bilirkişilik Hizmetleri” Yazılımı ve
araç kontrolleri konularını kapsayan “Temel Eğitimi” ve
“Tekrar Eğitimi” başlıklarıyla iki ayrı eğitim yapıldı.

4 Kasım Çarşamba

Mühendis ve Makina Dergisi, InfoBase Index'de de ta-

ranmaya başladı.
8 Kasım Pazar

Odamızca yürütülen “Trafik Bilirkişilik Hizmetleri”nin

TMMOB 45. Dönem 5. Danışma Kurulu Toplantısı

24 Kasım Salı

çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Odamızın her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in kat-

10 Kasım Salı
Bağımsızlığımızın mimarı ve Cumhuriyetimizin kuru-

cusu Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82.
yıldönümünde saygı ve özlemle andık.
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
11 Kasım Çarşamba
Odamız, 48.Dönem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komis-

yonu ilk toplantısını çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Toplantıya Oda Saymanı Bedri Tekin ile Oda Teknik Görevlisi Bülent Göksülük katıldı.
13 Kasım Cuma
Oda Başkanı Yunus Yener, LPG'li araçların kapalı oto-

parklara girişi ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaparak
uyarılarda bulundu.

28

bülten 270
aralık 2020

kısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 64’ncüsünü, dövizdeki tırmanışa karşı başvurulan faiz artışına,
sonrasında yaşanacak ekonomik küçülme ile işsizlik konusuna ayırdı.
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
25 Kasım Çarşamba
TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 25 Kasım Kadına Yö-

nelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.
30 Kasım 2020
Oda Başkanı Yunus Yener, bir basın açıklaması yaparak

artan vaka ve hasta sayıları nedeniyle tam kapanma talep
etti.

