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66 YILDIR GÜÇLENEREK, BÜYÜYEREK, MÜCADELE EDEREK
BUGÜNLERE GELEN TMMOB VE ODAMIZI AYNI YURTSEVER
KAMUCU MESLEKİ ÇİZGİDE GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ
Genel Kurulumuzun ardından ilk Danışma Kurulu toplantısını Ekim ayının başında yaptık. Danışma Kurulumuz,
Oda Çalışma İlkeleri, Genel Kurul Kararları ve yapılan
güncel değerlendirmeler eşliğinde görüş birliğiyle tamamlandı.
48. Oda Olağan Genel Kurulu delegelerine, ardından Şubelerimize ve ilk Danışma Kurulu Toplantısına sunulan
48. Dönem Oda Çalışma Programı, Oda Yönetim Kurulu tarafından gelen öneriler doğrultusunda düzenlenerek
yürürlüğe girdi. Yeni dönem çalışmalarında bütün örgütümüze başarılar diliyoruz.
Bilindiği üzere Ekim ayının 23-25’inde yapılması gereken
TMMOB Olağan Genel Kurulu, iktidarın Barolar ve kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel kurullarına yönelik kurguları nedeniyle ertelendi.
Başta AKP olmak üzere siyasi partiler ve sendikalar kongre/genel kurul yapabilirken salgını bahane ederek TBB ve
TMMOB başta olmak üzere kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarına genel kurul yasağı getirilmesi ve ardından Cumhurbaşkanının bu meslek kuruluşlarına yönelik düzenleme yapacaklarını belirtmesi üzerine TMMOB
Yönetim Kurulu’nun “İktidar Dayatmasıyla Değil, Genel
Kurul İradesiyle Yöneteceğiz” kararını alması çok isabetli
olmuştur.
11-12-13 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak olan TMMOB
46. Dönem Olağan Genel Kurulu ve seçimlerine delegelerimizin tam katılımını diliyoruz.
18-21 Ekim 1954 tarihinde TMMOB’nin ilk genel kurulu
toplanmıştı ve bu tarihleri Mühendislik-Mimarlık Haftası
olarak kutluyoruz.
Birlik Başkanımızın açıklamasında belirttiği üzere ilk genel kuruldan bu yana geçen 66 yılda TMMOB güçlenerek, büyüyerek ve mücadele ederek bugünlere gelmiştir.
Özellikle 1970’lerden itibaren Odamız da Teoman Öztürk ve arkadaşlarının yönetimindeki TMMOB ile aynı
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yurtsever halkçı kamucu/toplumcu mesleki çizgisinde
önemli mesafeler kat etmiştir.
Şimdi görevimiz, iktidarın Odalarımız ve Birliğimizi, kamu
yararının tasfiyesi eşliğinde özerk yerinden yönetim kuruluşu hüviyetinden uzaklaştırma çabasına ustalıkla direnip aynı çizgi içinde örgütlülüğümüzü geleceğe taşımak
ve ülkemizin aydınlık geleceğine katkıda bulunmaktır.
Cumhuriyetin ilanının 97. yılını siyasal İslamcı rejime geçiş çabaları ve ona karşı Cumhuriyetçi, laik, demokratik,
kamucu direnç eşliğinde, geçmişin kazanımlarını daha üst
bir seviyede tesis edeceğimizin bilinciyle kutladık.
Mevcut bütün olumsuzluklara karşın Cumhuriyetin ilanı sonrası elde edilen tarihsel toplumsal kazanımlar
Türkiye’de kök salmıştır.
Bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik, kamucu kalkınma politikaları, barışçı dış politika gibi tarihsel değer
ve gerekliliklerin savunusu dinmemiş ve dinmeyecektir.
Odamızın TMMOB çatısı altındaki safı ve yeri de burasıdır.
Bu bilinçle üyelerimizin Mühendislik-Mimarlık Haftası’nı
ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; Bağımsızlık Savaşı’nın önderi ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ü ölümünün 82. yılında saygı ve özlemle
anıyoruz.
Odamızın 43 ve 44. Çalışma Dönemlerinde Yönetim
Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Bünyamin Aydın
arkadaşımızı da aramızdan ayrılışının beşinci yıldönümü
vesilesiyle sevgi ve özlemle anıyoruz.
TMMOB 46. Dönem Olağan Genel Kurulu’da birlik, mücadele, dayanışma ruhuyla buluşmak üzere bütün üyelerimize esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

ODA DENETLEME KURULU 48. DÖNEM 2. TOPLANTISI
Oda Denetleme Kurulu 48. Dönem 2. Toplantısı 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
Oda mali işleyişi bilgilendirmesi, mali denetleme işleyişi bilgilendirmesi ve 2020/2. ve 3. Dönem mali denetim programı
gündemleriyle yapılan toplantı katılımcıları aşağıdaki gibidir.
Elif
Öztürk		
Oda Sekreter Üyesi
Bedri Tekin		
Oda Sayman Üyesi
Evren Sağ		
Oda Müdürü
Burçin Çorbacı		
Oda Muhasebe Şefi
Mehmet Koç		
Mali Müşavir
Özgür Koç		
Mali Müşavir
Pınar Gürkan Şahiner
Oda Muhasebe Çalışanı
Sezen Korkmaz
Oda Muhasebe Çalışanı
Özgür Gezer		
Oda Muhasebe Çalışanı
Yaren Çelik		
Oda Muhasebe Çalışanı
Fikret Çaral Denetleme Kurulu Koordinatörü
Hüseyin Kaya
Denetleme Kurulu Koordinatörü
Erdal
Taş		
Denetleme Kurulu Üyesi
Hüseyin Dinçer		
Denetleme Kurulu Üyesi
Ali
Aluç		
Denetleme Kurulu Üyesi
Gültekin Keskin		
Denetleme Kurulu Üyesi
Esra
Elitaş		
Denetleme Kurulu Üyesi

Aydın Güçkıran
Gürsel Yayla		
Tayfun Çaylan		
Adil
Kesten		
Hüseyin Kalantar		
İsmail Odabaşı		
Mahmut Köse		
Sultan Arslan		
Sinan Öztemel
Fatih
Çimen		
Zekai Şahin		
Halit
Tatlısu		
İbrahim Emre Şenyer
İbrahim Özçakır		
Haluk Altay		
Ali Doğan Coşgun

Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi

ODA ONUR KURULU
48. DÖNEM 2. TOPLANTISI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 19 Ekim 2020
tarihinde gerçekleştirildi

Toplantıda Kurula iletilen 38 dosya üzerinde
görüşüldü.
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MERKEZ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU 48. DÖNEM 1. TOPLANTISI
48.Dönem Merkez Öğrenci Üye Komisyonu 1.Toplantısı, 12 Ekim 2020 tarihinde 24 öğrenci üyenin katılımıyla
online olarak gerçekleştirildi.
‘Tanışma, Şube öğrenci üye çalışmalarının değerlendirilmesi, Üniversitelerde uzaktan eğitimlerin değerlendirilmesi,
görüş ve öneriler’ gündemleri ile gerçekleştirilen toplantıda birçok öğrenci söz alarak süreç ile ilgili önerilerini ilettiler.
Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alp Yılmaz, Oda Teknik
Görevlileri Meltem Özdemir Çınarel ve H. Cem Şavur katıldı.
Toplantıya Katılanlar:
Elif Öztürk			
Deniz Alp Yılmaz			
H.Cem Şavur			
Meltem Özdemir Çınarel		
Özenç Özger			
Selen Şanlı			
Ferzan Doruk Ayçiçek		
Fırat Avcı			
İbrahim Enes Onay		
Kadir Mert Çakın			
Mert Şah			
Sacide Çiçek			
Oktay Dizi			
Ali Burak Maraditli 		

Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Adana
Adana
Ankara
Ankara
Ankara
Bursa
Diyarbakır
Diyarbakır
Edirne
Eskişehir

Akın Arslan			
Ali Emirhan Eroğlu		
Merve Ökçüntekle		
Yağızhan Bilgin			
Mehtap Koca			
Ahmet Ulaş Öztürk		
Adacan Botan Akkan		
Şule Uysal			
Rana Hatipoğlu			
Seda Demir			
Azizcan Tolon			
Mehmet Musa Elmas		
Mustafa Türkan			
Onur Bayrak			

Eskişehir
Gaziantep
Gaziantep
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
Kocaeli
Mersin
Mersin
Samsun
Zonguldak
Zonguldak

48. DÖNEM EİM MEDAK BELİRLEME TOPLANTISI
48. Dönem Endüstri - İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK) belirleme toplantısı
31 Ekim 2020 tarihinde 47. Dönem EİM MEDAK üyeleri ve 48. Dönem Şube EİM MDK temsilcilerinin katılımı ile online olarak gerçekleştirildi.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk’ün konuşmaları ile
açılan toplantıda katılımcılar söz alarak komisyonun 47. Dönem çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunarak
48. Dönem için beklentilerini ilettiler.
İsim önerilerinin alınmasının ardından belirlenen 14 aday üye ismi EİM MEDAK’ı oluşturmak için ataması yapılmak
üzere Oda Yönetim Kuruluna iletildi.
Toplantıya Katılanlar:
Yunus Yener			
Elif Öztürk			
Egemen Ceylan			
H. Cem Şavur			
Burcu Kırkın			
Tülay Yener			
Aziz Uğur Sayılı			
Ergin Polat			
Metin Sarıbal			
Burcu Kırlı			
Mehmet Baran Yavuz		
Necati Kahraman			
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Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Adana
Ankara
Antalya
Bursa
Bursa
Bursa
Diyarbakır
Diyarbakır

E.Pınar Keskin			
Fadime Gökkütük			
Umur Bugay Güler			
Ali İslam				
Elif Soyvural			
Ali Can Özalp			
Murat Dedeoğlu			
Ali Dayıoğlu			
Ece Gültekin			
Atay İpek			
Ercan Adaşlık			
Tuğba Körükçü			
Nurşen İşman 			

Edirne
Eskişehir
Eskişehir
Gaziantep
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
İzmir
Kayseri
Kocaeli
Mersin
Samsun

Haber

SANAYİ ANALİZLERİ-63: ENFLASYON VE DÖVİZ TEHLİKELİ VİRAJDA
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin
sorunları bülteninin 63’ncüsünü, hızlanmış enflasyon ve döviz tırmanışı ve bununla yaşanabilecek mal yokluğu
riskine ayırdı.
TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF
verileri kullanılarak yapılan analizde, üçüncü çeyrekte
ısıtılan ekonominin arkasında bıraktığı yüksek enflasyon
ve döviz tırmanışı sorunlarına dikkat çekilerek, yılın
son çeyreğinin oldukça zorlu geçeceği uyarısı yapıldı.
Dövizdeki tırmanışın sanayici fiyatlarının maliyetlerini
artırarak tüketici fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz
olduğuna dikkat çekilen analizde, iktidarın döviz yokluğu
nedeniyle ilaç, enerji ithalatında sorun yaşayabileceği ve
1980’den bu yana görülmemiş mal yokluğu sorunları ile
karşılaşabileceğine dikkat çekildi. Analizde şu noktalara
vurgu yapıldı:
•

•

•

•

2020’nin ikinci çeyreğini yüzde 10 dolayında
küçülmeyle kapatan Türkiye ekonomisi, üçüncü
çeyrekte zorlama unsurlarla, ucuzlatılmış ve
genişletilmiş kredi hacmi, bastırılmış döviz kuru
ile canlandırılmak istendi ve bu hesapsız ısınma,
göreli bir büyüme yarattıysa da son çeyreğe önemli
kırılganlıklar taşıdı.
2020’nin üçüncü çeyreğinde sanayi üretiminde
yüzde 4 dolayındaki artış, yine üçüncü çeyrek
GSYH’nin artışının aynı oranda gerçekleşmesini
sağlamış olabilir. Üçüncü çeyrek milli gelirinin de
yüzde 4 oranında artmış olabileceğini söylemek
mümkündür. 2020’nin son çeyreğini oluşturan
Ekim-Aralık döneminde ise büyüme yerine, yüzde
6 dolayında bir küçülme muhtemel görünüyor. Bu
da 2020 yılının yüzde 2 küçülme ile tamamlanmasına
yol açabilir. AKP rejiminin Orta Vadeli Program ya
da YEP’te 2020 için öngördüğü hedef olan yüzde 0,3
ya da binde 3 büyümenin tutturulması pek mümkün
görünmüyor.
Yüksek işsizlik, bütün vahametini koruyor. Resmi
işsiz ya da dar tanımlı işsiz sayısı Temmuz’da 4 milyon
227 bin, işsizlik oranı ise yüzde 13,4 görünürken iş
aramayan umutsuzlar ve eksik istihdamda olanlar
dikkate alındığında, geniş anlamda işsiz sayısı 10
milyon 371 bine, gerçek işsizlik oranı da yüzde
29,1’e kadar yükselmiş durumda.
Zorlanmış büyüme, bir yandan enflasyonu
tetiklerken bir yandan da güvensizliği artırarak döviz

fiyatlarında tırmanışa yol açtı. Tasarrufların dövize ve
altına yönelişi ile birlikte döviz fiyatı kontrolden çıktı.
•

Altına sığınmanın yanında mevduat olarak dövizi
seçme, bir başka güvenli liman arayışı. Bankalardaki
döviz mevduatı 6 Ekim 2020 itibarıyla 156,2 milyar
dolara ulaştı. Gerçek kişiler banka mevduatlarının
yüzde 58,4’ünü döviz olarak tutuyorlar. Yastık altına
çekilen döviz ve altının miktarı ise giderek artıyor.
İktidara güvensizlikten kaynaklanan bu yöneliş
sorunları derinleştiriyor.

•

İlk 8 ayda cari açık 26,5 milyar doları buldu. Bu
açığın finansmanı için dış kaynak girişi olmadığı gibi,
kayıt dışı sermaye çıkışı da yaşandı. Merkez Bankası
rezervleri, tarihi boyutta, ilk 8 ayda 39 milyar dolar
eritilmek zorunda kalındı.

•

Yılın son çeyreğindeki viraja, tırmanış halindeki
sanayici fiyatları ile giren ekonomi, yılın kalan
aylarında yüksek enflasyon ateşini yaşayacak. Sanayici
fiyatları Ağustos ve Eylül aylarındaki sert artışlarını,
önümüzdeki aylarda da sürdürecektir. Bunun,
beraberinde özellikle dayanıklı tüketim mallarında
hızlı artışlara yol açması kaçınılmaz görünmektedir.

•

Buna ek olarak iktidar, döviz fiyatlarının tırmanışını
önleme araçlarını tüketmiş görünmektedir. TL faiz
artışları da dövizi dizginlemede etkisiz kalmakta,
özellikle içeride ve dışarıda güvensizlik, dövize, altına
yönelişi ve bunların da yastık altına kaçış eğilimini
artırmaktadır.

•

Tırmanışı durmayan döviz fiyatları, önümüzdeki
günlerde birçok malın bulunmasını güçleştirebilir
ve 1980’den bu yana görülmeyen mal kıtlıkları,
yapılamayan ithalat nedeniyle yaşanabilir. Bu, değil
AKP döneminde, 1980 sonrasında bunu yaşamamış
toplum için, döviz yokluğu nedeniyle bulunamayan
ilaç ve enerji başta olmak üzere çeşitli mal eksiklikleri
memnuniyetsizliklerini hızla artıracaktır.

•

Toplumun bu dayanılmaz durumdan çıkmak için
politik çözüm arayışları da artacak, ekonomide
eksikliği iyice hissedilen güvenin tesisi için de erken
seçim talepleri biraz daha güç kazanabilecektir.
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Danışma Kurulu

ODA DANIŞMA KURULU 48. DÖNEM 1. TOPLANTISI
Oda Danışma Kurulu 48. Dönem 1.Toplantısı, 3 Ekim 2020 tarihinde covid-19 pandemisi nedeniyle online
olarak gerçekleştirildi.
Toplantıya Oda Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri, TMMOB temsilcileri, Oda ve Şube Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Oda Teknik Görevlilerinden oluşan 120 kişi
katıldı.
Toplantıda, Odamızın 48. Dönem Çalışma Programı
Taslağı’na ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Oda Danışma Kurulu toplantısı Oda Başkanı Yunus Yener ve
TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın açış konuşmaları ile
başladı.
Açış konuşmasını yapan Oda Başkanı Yunus Yener
toplantıya katılanları selamladıktan sonra “Yeni ve yoğun
bir çalışma dönemine başlarken rehberimiz yine Oda Çalışma İlkeleri, yönetmeliklerimiz, genel kurul kararları ve
genel kurul sonuç bildirisi olacaktır” dedi.
“Genel kurullarımız totaliter iktidara karşı cumhuriyetçi,
laik, demokratik, halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olmuştur” diyen Yener, toplantıda ağırlıklı gündemin 48.
Dönem Çalışma Programı Taslağı üzerine görüş alışverişinde bulunmak olduğunu belirtti ve gelen görüşler
doğrultusunda çalışma programına Oda Yönetim Kurulu
tarafından son halinin verilerek çalışmalara devam edileceğini söyledi. Yener daha sonra şöyle konuştu:

“Dünya, mevcut sistem içinde aşılması imkânsız
bir bunalım içindedir”
“Türkiye’yi de etkileyen dünya durumuna genel kurul
konuşmamda değinmiştim, Çalışma Programı taslağında
da yer verdik. Bu nedenle tekrarlara girmeksizin, günümüz dünyasının bütün ülkeleri etkileyen iktisadi, siyasi,
toplumsal ve uluslararası hukuk itibarıyla mevcut sistem
içinde aşılması imkânsız bir bunalım içinde olduğunu belirtmek istiyorum. Emperyalist hegemonya stratejilerinin
kan gölüne çevirdiği Yakın Doğu/Orta Doğu ve Kuzey
Afrika bu gerçekliğin canlı örnekleriyle doludur.
Gerek emperyalist işgal ve yayılma politikalarının, gerek
neoliberalizmin yıkıcı sonuçlarının, gerekse Covid-19 salgınının gösterdiği acı gerçekler, dünyanın toplumsal ihtiyaçları esas alan halkçı toplumcu/kamucu bir yönelim
dışında barış ve refaha erişemeyeceğini göstermektedir.
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Dünya kapitalizmi/emperyalizmin belirlediği uluslararası
işbölümü içinde yer alan ülkemizde de durum benzerdir. Gerek bu nedenle gerekse yeni çalışma dönemimizin
başında, sorumluluk ve görevlerimizin tespiti açısından
ülkemizdeki duruma kısaca değinmek istiyorum.

“Siyasal İslamcı yeni bir rejim tesis edilmeye
çalışılmaktadır”
Her gün tanık olduğumuz üzere; Cumhuriyet ve toplumsal gelişme süreçlerinin iktisadi-sosyal kazanımları, barışçı
dış politika, laiklik, bilim, aydınlanma, modern toplumsal
yaşam, demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı,
hukukun üstünlüğü, 150 yıllık Anayasal gelişmeler ve tüm
sosyal haklar tasfiye edilerek kişi egemenliğine dayalı siyasal İslamcı yeni bir rejim tesis edilmeye çalışılmaktadır.
Daha öncesi de var ama iktidar özellikle 2013 Gezi direnişinden bu yana iktidardan düşmemek için devlet şiddetine özellikle başvurmaktadır. Bu temelde sosyalistler,
CHP’liler, gazeteciler, kadınlar, sosyal medya kullanıcıları
ve HDP, kısaca toplumsal muhalefetin her kesimi sürekli
olarak uygulanan baskı ve şiddete maruz kalmaktadır.
İktidar dünyanın büyük güçleri arasındaki çelişkiler ve
yayılmacı stratejilerin yol açtığı kaotik ortamdaki boşluklardan yararlanmaya çalışırken hem Suriye ve Libya örneklerinde olduğu gibi bu ülkelerin parçalanmasına hizmet etmekte hem de ülkemizin emperyalist devletlere
bağımlılığının daha da pekişmesine yol açmaktadır.
İktidarın dış politikasının, bölge politikalarına doğrudan,
(Mısır ve Suriye yönetimlerine duyulan İhvancı husumetten ötürü) Doğu Akdeniz sorununa da dolaylı bir şekilde
yansıdığı üzere, İhvancılık ve siyasal İslamcılıkla belirlendiğini özellikle belirtmek gerekir.
İktidar dış politikada, içerideki toplumsal muhalefeti bastırmak için militarist öğeleri bilinçli olarak kullanmakta ve
hep gördüğümüz üzere emperyalistlerin belirlediği sınırları aşmaya yöneldiğinde hizaya çekilmektedir.

“Türkiye’ye yeni bir yön gerekir”
İktisadi bağlamda ise en uç noktalarına kadar uygulanan
neoliberalizm, yolsuzluk, kuralsızlık ve sınırsız rant po-
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litikaları, ülkemizin bugünü ve geleceğini yoksullaştırarak karatmaktadır. Dövizle yapılan dış borçlanma rekor
meblağlara ulaşmışken “Kur benim için hiç önemli değil,
ben hiç işin o tarafına bakmıyorum. Sanayi sağlam, üretim
tarafı sağlam. Kur meselesinden göreceksiniz, en kârlı çıkan biz olacağız, çünkü artık kurun kontrolü bizim elimizde” diyen aymazlıkla malul bir ülke ve ekonomi yönetimi
Türkiye’yi mahvediyor.
Serbestleştirme–özelleştirmeler, kamusal üretim, hizmet
ve denetimin tasfiyesi, üretim ile ihracatın ithal girdilere
bağımlılığı ve fason üretim olguları bu iktidar döneminde
ülkemizi sanayisizleştirmiş, tarımı mahvetmiş, mühendisliği değersizleştirmiştir.
Bu sürecin bir halkası da meslek örgütlerimizi etkisizileştirme/tasfiye girişimleridir.
Bu olguların bütünü itibarıyla Türkiye’ye yeni bir yön gerekir diyor ve halk egemenliğine, kamucu/toplumcu politikalara, eşitlikçi, sömürüsüz, laiklik ve bilimin aydınlatıp
geliştirdiği üreten, kalkınan, hakça paylaşan, barış ve kardeşlik içindeki bir Türkiye gerekliliğine işaret ediyoruz.

“Odamız ve TMMOB’mizin geleceğini
düşünmeyi ihmal etmemeliyiz”
Bu ayın 23-24-25’inde yapılacak olan TMMOB genel

kurulu pandemi nedeniyle zorunlu olarak ertelendi,
Birlik Başkanımız değinecektir. Ben sadece, Odamızın
TMMOB’nin motor gücü olması itibarıyla, delege arkadaşlarımızın, ne zaman yapılırsa Birlik genel kurulu ve
seçimlerine katılımına önem vermeliyiz demek istiyorum. Bu vesileyle Odamızı TMMOB Yönetim Kurulunda temsil eden Emin Koramaz arkadaşımıza, Birliğimize
sunduğu mücadeleci katkılardan ötürü teşekkür ediyor
ve kendisini kutluyorum.
Ayrıca belirtmek gerekir, iktidarın Barolar ve Türk Tabipleri Birliği’ne yaptığı saldırıların benzerlerine hazırlıklı
olmalı; Odamız ve TMMOB’mizi geleceğe nasıl taşıyacağımız üzerinde düşünmeyi ihmal etmemeliyiz. Barolara
yönelik düzenleme bizler için uyarıcı olmalı, gerekli hazırlıklarımızı bütün örgütümüzde yapmalıyız. Yeni çalışma döneminin en acil görevlerinden biri budur.
TMMOB’yi ve Odalarımızı dönüştürme çabası, kamu
yararının tasfiyesi kapsamında gündeme gelmiştir. Kamu
idari yapısındaki piyasacı otoriter dönüşümlerle kamusal
üretim, hizmet ve denetimlerin tasfiyesi ve mevzuatımızda yapılmak istenen değişiklikler birbirleriyle bağlantılıdır
ve kamusal mesleki denetim fonksiyonlarımız ile özerk
yerinden yönetim kuruluşu hüviyetimizin yok edilmesine
yöneliktir.
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“Direnmek boynumuzun borcudur”
İktidar böylece üst Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız ile
mühendislik, mimarlık, şehir planlama alan ve hizmetlerini piyasa işleyişine doğru yönlendirmeyi, taşeronlaştırmayı, demokratik yollarla ele geçirilemeyen Odalarımızı
bölmeyi, usulsüzlük ve kuralsızlaştırmalarla işleyen rant
düzeni önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyor.

düzenledik. Birçok üye ve Şubemiz, sağlık emekçileri ile
dayanışma ve acil maske-siperlik gereksinimi için üretimler yaptılar.
Salgının daha da süreceğini gözeterek bütün bu vb. önlem ve çalışmalara devam etmeliyiz.

Bu noktada direnmek boynumuzun borcudur. Odamız
ve TMMOB’nin yurtsever halkçı toplumcu mesleki çizgisi ile mesleğimizin demokratik mevzisi olan örgütlülüğümüzün korunarak sürdürülmesi tarihi bir sorumluluk,
tarihi bir görevdir.

Hiç şeffaf olmayan, kötü ve gerçek verilerin gizlenerek
yönetildiği bu süreçte insanların canlarını yetersiz bireysel önlemlerle piyasanın insafsızlığına bırakan, sermaye
güçlerini destekleyen politikalara hep karşı çıktık. Salgına
karşı izlenen ve izlenmesi gereken politikaların değişik
yönleri ile gündemimizdeki bazı önemli konulara dair ilk
günlerden itibaren birçok açıklama yaptık.

Bu açıdan önümüzdeki zorlu süreci, bütünlüğümüzü koruyarak, çalışmalar ve hedeflerimizi büyüterek ve örgütlü üye gücümüze dayanarak direngen, çalışkan bir tarzda
göğüslemeliyiz.

Odamızın öncülüğünde oluşan ve şu an on bir meslek
kuruluşu ve hekim dostlarımızı kapsayan İklimlendirme
Teknik Kurulu toplumsal yaşamın değişik alanlarına yönelik çok önemli teknik tedbirler açıkladı.

Mesleki sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirmeyi,
örgütlülüğümüzü güçlendirmeyi ve kamusal hizmet niteliğimizi yükseltmeyi sürekli gündemimizde tutmalıyız.
Çünkü Türkiye’nin bu perspektifteki hizmetlere çok ihtiyacı var.

Bu noktada Şubelerimizin bu tür açıklamaları ve benzer
yayınları faaliyet sahalarındaki bütün kurum, kuruluş,
okul, sanayi tesislerine vb. ulaştırması çok önemlidir.
Bizim merkezden bütün ülkeye yönelik dağıtım yapma
olanaklarımız yok, olsa bile bu açıklama ve çalışmaların
yerel-bölgesel ayaklarının kurulması, Şube-İl-İlçe Temsilcilik faaliyetleri ve toplumla temas açısından daha önemlidir diyerek konuşmamı tamamlıyor, sözü sizlere bırakıyorum.

Odamızın ve TMMOB’nin siyasi iktidarların tasarruflarını bilimsel teknik ölçütler ve kamusal-toplumsal-mesleki yarar süzgecinden geçirmeye dayanarak ülkenin en
karanlık dönemlerinde bile gerçekleri açıklamaktan geri
durmadığı ve böylece ayakta kaldığı gerçekliği bizlere
bundan sonra da rehber olmalıdır.
Bundan sonra da, hiçbir siyasi gücün arka bahçesi olmayan bu bağımsız tutum ile örgütsel varlık ve ilkelerimizi
koruyan duruşumuzu uyum içinde sürdürmek, örgütlülüğümüzün devamını böylece her koşulda sağlamakla
yükümlüyüz. Çalışma Programı taslağının özü ve ekseni
budur.

“Salgının süreceğini gözeterek önlem ve
çalışmalara devam etmeliyiz”
Son olarak bir konuya daha değinmek istiyorum. Bildiğimiz üzere Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte
örgütsel bütünlüğümüzü, üyelerimizi ve çalışanlarımızı
korumaya yönelik olarak çalışma düzenimizi değiştirerek
birçok tedbir aldık.
Ayrıca Şubelerimiz, üyelerimiz ile iletişim kurarak dayanışma çabası içine girdiler. Çevrimiçi teknik söyleşiler
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“Siyasi iktidar salgınla ilgili etkin bir mücadele
sürdüremiyor”
Yener’den sonra konuşan TMMOB Başkanı Emin Koramaz katılımcıları selamladıktan bugün şekillendirilecek
olan çalışma programının TMMOB açısından da büyük
önem taşıdığına vurgu yaparak özetle şöyle konuştu:
“Makina Mühendisleri Odası, hem mesleki ve teknik birikimi, hem örgütsel ve kurumsal yapısı, hem de demokratik işleyişi açısından TMMOB’nin en önemli odalarından
birisidir. Burada yürütülen çalışmalar sadece kendisine
değil TMMOB’ye de yol gösterici olacak. Dolayısıyla
bugün burada söylenecek her görüş çok önemli. Oda
genel kurumumuzda çok kapsamlı bir konuşma yaparak
TMMOB çalışmaları hakkında da kapsamlı bir bilgilendirme yapmıştım. Bu nedenle o kadar detaylı bir konuşma
yapmayacağım.
Bildiğiniz gibi 23-25 Ekim tarihleri arasında TMMOB ge-
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nel kurulunu yapacaktık. Ancak İçişleri Bakanlığı pandemiyi bahane ederek çıkardığı bir genelgeyle 1 Aralık’a kadar tüm kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
genel kurullarını erteledi. Bu nedenle birlik genel kurulumuzu ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz. Siyasi iktidar
salgınla ilgili etkin bir mücadele sürdüremiyor. Hepimizin
bildiği gibi vaka sayılarını gizliyor. Etkinlikleri erteliyor.
Bütün yükü sağlık çalışanlarının sırtına yükleyerek bu süreci ilerletmeye çalışıyor.

“Zorbalık dışında hiçbir politikaları kalmadı”
Biliyorsunuz genel kurulların ertelenmesinin asıl nedeni
barolar birliği. Ekim ayı içerisinde tüm barolar seçimlerini
yaparak genel kurulda oy kullanacak delegeleri seçecekti. Siyasi iktidarın bu sürece yönelik hazırlıklarını tamamlayamadığı, dolayısıyla da bu kararı bir zaman kazanma
taktiği olarak aldığı noktasında iddialar var. Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı akla zarar bir karar var. Kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları genel kurullarını
yapamaz ama siyasi partiler genel kurullarını yapabilir.
Aslında bu, iddiayı biraz güçlendiriyor.
Sağlık Bakanlığı’nın itirafı da salgın başından beri vakaların
gizlendiğini açıkça dile getiriyor. Halk sağlığını görmezden gelen uygulamalar nedeniyle aralarında arkadaşlarımızın da bulunduğu binlerce kişi yaşamını yitirdi. Hepsini
saygıyla anıyor halen hastalıkla mücadele eden arkadaşlara da acil şifalar diliyorum. Çok yoğun bir dönemden
geçiyoruz. 6 yıl önce yaşanan ve davası görülen Kobane
olayları nedeniyle aralarında Kars belediye başkanının da
bulunduğu 17 HDP’li siyasetçi tutuklandı. Kars belediyesine kayyum atandı. Böylelikle son yerel seçimlerde HDP
tarafından kazanılan tüm belediyeler siyasi iktidarın bir
şekilde kontrolüne geçmiş oldu. Sadece HDP değil ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Anayasa Mahkemesi bile siyasi iktidarın hedefi haline gelmiş durumda.

“Baroya yönelik saldırıyı genişletilerek diğer
meslek kuruluşlarına yöneltecekler”
Tek adam rejiminin, demokrasinin ve hukuk devletinin
tüm kırıntılarını ortadan kaldırmakta kararlı bir tutum
sergilediğini görüyoruz. Siyasi iktidar iç politikada, ekonomide ve dış politikada tamamen tıkandı, elinde zorbalık dışında hiçbir politikası kalmadı. Karşısına çıkan
her sorunu şiddet ve baskıyla çözmeye çalışıyor. Devlet
kurumlarını, valilikleri, polis gücünü, hukuku, basını ve
sosyal medyayı da bu baskının bir aracı olarak kullanıyor.

Artık bu durum tek adam rejiminin alametifarikası haline
geldi. Gerek cumhurbaşkanı gerek küçük ortağı yaptıkları her konuşmada suçlayıcı ve ayrıştırıcı bir dil kullanıyor.
Kendisi gibi düşünmeyenleri düşman olarak adlandırıyorlar.
Son dönemde Ayasofya ve İstanbul Sözleşmesi konusundaki tutum, TTB’nin kapatılmasına ve yöneticilerinin
tutuklanmasına yönelik açıklamalar, artık tek adam rejiminin, toplumun kapsayıcı politikalarından savrulduğunu
gösteriyor. Kendi öncelikleri doğrultusunda adımlar atıyorlar. Kanal İstanbul Projesi’nde, Salda Gölü’nde gördük bunu, Olympos’ta yaşadık. Son zamanlarda çıkarılan
yasalar içinde belki en önemlileri sosyal medya yasası ve
çoklu baroya izin veren yasaydı. Bu dönemde baroya yönelen saldırının genişletilerek diğer meslek kuruluşlarına
yöneltileceğini biliyoruz. Siyasi iktidar demokratik seçimlerle kazanamadığı tüm kurumları etkisizleştirmeye, yok
etmeye çalışıyor.

“Mücadeleyi yükseltmekten, dayanışmayı
büyütmekten başka hiçbir güvencemiz yok”
Geçtiğimiz dönem bu gelişmelere yönelik hızlı ve çok
kapsamlı bir tepki gerçekleştirmiştik. AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeninin, TMMOB’nin toplumsal olanı koruma
noktasındaki kararlılığı, politikaları ve yurtsever tutumu
olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu kararlılığı bu dönemde de göstermek zorundayız.
Bu rejim tarafından atanan Anayasa Mahkemesi’ni bile
tehdit olarak gösterenlerin meslek örgütlerine saldırmaktan geri durmayacağını tüm üyelerin ve hepimizin
bilmesi gerek. Bizim tek adam rejimi karşısında mücadeleyi yükseltmekten, dayanışmayı büyütmekten başka
hiçbir güvencemiz bulunmuyor.
Bu dönem bu anlamda oldukça zor bir dönem olacak.
Ben Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde
görev alan, yönetim kurullarımızda, onur kurullarımızda,
TMMOB kurullarında yeni dönem birlikte çalışacağımız
bütün arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Danışma
kurulumuzun eşit, özgür, demokratik Türkiye mücadelemize üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir ülke özlemimize katkı vermesini diliyorum.”
TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın açış konuşmasından
sonra Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, MMO 48. Dönem Çalışma Programı Taslağı üzerine bir sunum yaptı.
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“Akılla, mantıkla, bilimle öğreneceğiz ve
öğrendiklerimizle yöneteceğiz”
Öztürk’ten sonra söz alan MMO geçmiş dönem başkanı Ali Ekber Çakar özetle şöyle konuştu: “Ocak
ayında şube genel kurullarımızı Ağustos ayında da örgütümüze sahip çıkıp önlerimizi alarak genel kurulumuzu
yaptık. Aynı zamanda tarihe de bir not düşelim dedik ve
pandemi koşullarında ki kongremizi demokrasi şölenine
çevirerek, ülke ve dünya gündemine ilişkin sözümüzü
söyleyip mesajlarımızı ilettik. Dönemin özgül koşulları
gereği geçtiğimiz dönemde yaptığımız çalışma programlarının aynısını pandemi koşulları içerisinde yerine getirmemiz mümkün olmayabilir. Pandemi dönemine uygun
çalışmalar sunmak zorundayız. Bizler akılla, mantıkla,
bilimle öğreneceğiz ve dolayısıyla öğrendiklerimizle yöneteceğiz. Ama bugün bizi yöneten insanların akılla, mantıkla, bilimle yönettiklerini düşünmüyorum.
Bu topraklar acıyla öğrenenlerin coğrafyası. Bütün dünyada olduğu gibi pandeminin ağır koşulları da devam ediyor. Bu koşullar altında insanlar yaşamlarını sürdürmek
için mücadele ediyor. Geniş halk kesimlerinin hakkını,
hukukunu korumak yerine kendi çevresinde konumlanmış bir avuç sermaye sınıfının çıkarlarını savunan bir
iktidarla karşı karşıyayız. Böylesi bir süreçte eski alışkanlıklarımızı, eski yaşam biçimimizi sürdürmek olanaklı değil. Döneme ilişkin yeni iletişim kanallarını geliştirmemiz
önemlidir. Geçmişiyle övünen daraldıkça da kendi içine
kapanan, üyelerle bağı kopmuş, ideallerinden kopmuş bir
şekle dönüşmemek istemiyorsak ciddi şekilde düşünmek
gerekiyor. Gerekli tedbirleri alamazsak sadece Odacıların yaşama alanına döner burası. Bunları yaşamamak için
hepimizin ciddi şekilde dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum.”

“Pandemiyle yaşamayı öğreneceğiz”
Çakar’dan sonra konuşan Adana Şube Başkanı Ümit
Galip Uncu özetle şunları söyledi: “İnsan artık bu ülkede neyin acısını yaşayacağını şaşırıyor. Bu ülkenin acıları,
dertleri bitmiyor. Bir de üstüne pandemi ile tanıştık, iyice
alt üst olduk. Covid-19 geçirmiş bir insanın karamsarlığıyla değil bu söylediklerim. Gerçekten haberleri izlemeniz yeterli bu dediklerimi hissetmek açısından. Yeni
dönemde pandemiyle yaşamayı öğrenerek 48.dönem çalışmalarına hep birlikte destek vereceğiz. Çalışma raporuna paralel Adana Şube olarak bu dönemden beklenti-
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lerimizi kabaca çerçeveleyelim istedik. Birincisi kurumsal
merkezi demokratik yapımızın mekanizmalarını gözden
geçirelim ve kurumsal iletişim konusunun örgütümüzün
damarlarına yayılmasına izin verelim. 47. Dönem yönetim kurulunun başlattığı başkanlar, sekreterler, müdürler toplantıları oldukça verimliydi. Bunlar bir an önce
kurumsallaştırılmalı. Hatta bu toplantı zincirlerine saymanlar da katılmalı bence. Herhangi bir şubenin yaptığı
doğru ya da yanlış uygulamaların hızlıca diğer şubelere
aktarılması gerekiyor.
İkincisi muhasebe yapısının köklü değişikliklerle yeniden
yapılandırılması gerekiyor. Mevcut yapımız ne ihtiyaçlarımızı karşılıyor ne yöneticiler için doğru verileri üretiyor.
Tüm süreçlerimizi şeffaf ve kontrol edilebilir hale getirerek örgütün verimini artırabileceğimizi, hataları azaltabileceğimizi düşünüyorum. Üçüncüsü de merkezi bilgi
işlem yapısının gözden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle
uzaktan çalışmanın önem kazandığı bu dönemde bilgi
işlem alt yapımızın ve sunduğu hizmetlerin çok verimli
olduğunu düşünmüyoruz. Web sitemiz bile çok kullanışsız ve çağ dışı durumda. Dördüncü ve belki de en önemlilerinden bir tanesi uzaktan eğitim konusu. Adının ne
olduğu önemli değil ama artık örgütün alt yapısı sağlam,
kullanımı çok esnek, zamandan ve mekândan kurtarılmış
bir eğitim sistemine ihtiyacı var. Bu sadece pandemi dönemi için değil, belki değişen dünya düzeninde bize uzun
yıllar arşiv ve platform sağlayacak bir araç olacak.”

“Üyeleri sürece dâhil etmeliyiz”
İstanbul Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu özetle
şöyle konuştu: “Pandemiyle beraber gördük ki, üyelerimize ve yurttaşlarımıza sahip çıkacak hiçbir mekanizma
yok. Bu ülkede sağlık bakanı alenen aylardır yalan söylüyor, geçen gün de itiraf etmek zorunda kaldı. Böyle bir
ülkede yaşıyoruz. Bu bize nasıl sorumluluk yüklüyor, ülkede güvenilir kurumlara ihtiyaç var. İyi ki TTB var, iyi ki
TMMOB var denilecek kurumlara ihtiyaç var. Bugünlerde bu kurumların ayakta kalması, üretmesi ve topluma
ulaşması çok önemlidir. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz,
üyelerimize anlattığımızda çok beğeniyorlar ama şok geçiriyorlar. Çünkü hiçbir şeyden haberleri olmuyor. Bu da
etkin iletişimle çözülebilir bir konu. Üyeleri sürece dâhil
etmeyle çözülebilecek bir konu. O yüzden iletişim konusunun altını çizmemiz ve üyelere ulaşmanın yeni yollarını
bulmamız lazım. Gerekirse youtuber olalım ama anlatalım üyeye ne yaptığımızı, onu dâhil edelim.
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Aidat toplamada yeni yöntemler bulmak ve aidat topladığımızda üyeye farklılıklar yaratmak gerekiyor. Mesela
aidat vermeyen webinarlarımıza erişemesin. Aidat ödemekle ödememek arasında bir fark yaratmalıyız. İkincisi
de aidat konusu üyeyle Oda arasında devasa bir sorun.
Bu sorunun çözülmesi için de üyenin bunu ödemesi gerekiyor. Hani biz aidatı affedecek veya başka bir şey yapacak durumumuz yok. Böyle bir şeyi doğru da bulmuyorum. Yıllık 180 TL üye aidat ödemiyorsa bu bağlılıkla ilgili
bir değerlendirmedir ve yöntemlerin değerlendirilmesi
gerekir. Ama üye ile aidat meselesini çözmezsek ilerleyemeyiz. 1000 lira borcunuzun olduğu yere selam bile
vermezsiniz en temelinde. O yüzde aidat konusunu da
dayanışma ilişkisi temelinin bir parçası yaparak ilerlemenin faydalı olduğuna inanıyorum.”

“Halktan, demokrasiden, laiklikten ve
cumhuriyetten yana güçlerle omuz omuza
olmalıyız”
Tataroğlu’ndan sonra söze alan Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Emin Timur özetle şunları söyledi:
“Yapılan konuşmaları dikkatlice dinledim ve bu noktada TMMOB’un MMO’nun Türkiye için ne kadar önemli
olduğunu fark ettim. Ama son yıllarda HDP üzerinden
kazanılan belediyelere kayyum atanması noktasında veya
üyelerine dönük tutuklamalarına rağmen ayakta kalabilmeleri doğrultusunda arkadaşların HDP’ye yönelik daha
derinlikli düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Odamızın yaptığı teknik konulara arkadaşlar çok değindi, çok
kıymetli çalışmalar. Pandemi koşullarında yaptığımız çalışmaların kamuoyunda yarattığı etki de çok önemliydi.
Ama şu bir gerçek ki biz mühendislerin ülke tek adamcı
faşist yönetimle yürütülüyorken, bizim mesleğimizi yapacağımız yanılgısına düşmemiz bizi yanılgıya götürecektir.
Ülke gerçekten son yıllarda ciddi bir karanlığa sürükleniyor. İktidar kendine karşı hiçbir muhalefeti görmek
istemiyor. Bu noktada naçizane önerim halktan yana,
demokrasiden yana, laiklikten yana, cumhuriyetten yana
güçlerle omuz omuza olmamız gerekiyor.
Biz aslında halktan yana muhalefet etmiyoruz, biz halktan
yana politikaların uygulanmasını dillendiriyoruz. Bilimin
halktan yana kullanılması gerektiğini söylüyoruz. Bu bizim
muhalefet ettiğimizi göstermiyor. Belki bu dili de değiştirmek gerekiyor. Zaman zaman karşılaşıyoruz TMMOB
siyasetle iç içe diye, gerçeklikten uzak olduğunu biliyoruz. Bizim daha çok demokrasiden yana, cumhuriyetten

yana kesimlerle yan yana durup bunu ulaştırmamız gerekiyor. Uzun yıllar boyunca kadınlarımız ikinci planda
tutulmaya gayret edildi ve hala onun sancılarına yaşamaya çalışıyoruz. Son zamanlarda ülkemizde halktan yana
emekten yana kadın arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaların
sindirilmesine ilişkin çabaları çok ciddi görüyoruz. Bunu
kendi şubemizde Arin arkadaşımızın tutuklanmasıyla da
bire bir görmüş olduk. Bu noktada odamızın kadın arkadaşların daha fazla ön planda olmasını sağlayacak çaba ve
çalışmalar içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu
odada sorumluluk almak çok ciddi bir cesaret ve bunun
da ne kadar önemsendiğini görüyorum.”

“Sadece meslek örgütü değil toplumsal
muhalefetin parçasıyız”
Temur’dan sonra konuşan İzmir Şube Başkanı Melih
Yalçın özetle şöyle konuştu: “Her dönem seçilirken söylüyoruz zor bir dönem diye ama her dönem bir öncekinden daha zor oluyor. Ülke tek adam rejimiyle boğulma
noktasına gelmiş, tarihinin en büyük sosyal ve siyasal
krizini yaşıyor. İnsanları sokağa taşıracak bir sürü olay yaşanırken bu ülkede artık çıt çıkmıyor. Sadece bizim gibi
kurumlar eksik de olsa ayakta kalmaya, sözünü söylemeye çalışıyor. Kadın cinayetlerini bir türlü durduramıyoruz.
Bunun politik bir şey olduğunu biliyoruz. Kürt siyasetçilerine yapılan soykırım politikası da artık dayanılmaz noktalara geldi. Artık bu iktidarın iktidarda kalmak için her şeyi
yaptığı noktadayız. Toplumsal muhalefet yeterli çabayı ve
sesi gösteremiyor. Her zaman olduğu gibi TMMOB’ye
ve Makina Mühendisleri Odası’na çok büyük iş düşüyor.
Biz sadece meslek örgütü değil toplumsal muhalefetin
parçasıyız.
Çalışma taslak programını hazırlayan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yönteme dair bir iki cümle etmek istiyorum. Online toplantıların sayısını artırmak gerekiyor.
Danışma kurullarında dile getirilen bütün konular örgütün oluşturulacak alt kurullarında daha detaylı tartışılmalı
ve çalışma raporu böyle detaylandırılmalıdır. Pandemi
döneminde örgütlenme noktasında sorunlar yaşadık.
Fabrikalara gidemez olduk çünkü dışarıdan ziyaretçi kabul edilmiyor. Dolayısıyla il, ilçe temsilciliklerindeki arkadaşların da iletişimi çok zayıfladı. Tüm bu tartışmalar
içerisinde ülkenin zaten kötü yönetimi vatandaşları daha
büyük sorunlara sev ediyor. Bu sorunların en başında da
işsizlik var. Üyelerimizde de bu oran çok yüksek. Bizim
sebep olduğumuz bir şey değil tabi, ama üye ilişkileri açıbülten 269
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sından buna dair bir çözüm bulmamız gerekiyor. Eğitim
çalışmalarını gözden geçirerek belki bir açılım bulabiliriz.
Şubelerimizin çok fazla mali özerklikleri kalmadı. Her şey
merkezi düzeye taşındı ve merkezi olarak kontrol ediliyor. Böyle bir durumda denetleme kurulunun yapısı ve
sayısı konusunu bir kez daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda onur kurulu artık üyelerimizin davalarını gören bir mahkeme konumuna düştü. Bu konunun
da tartışılmasını ve oda örgütüne bir çözüm önerisi getirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum.”

“Zulümle abat olanın sonu berbat olur”
Yalçın’dan sonra konuşan Denetleme Kurulu Üyesi
Zeki Baran özetle şunları söyledi: “Takdir edersiniz
ki insan evin içinde yangın çıkınca ocaktaki yemek pişti
mi diye bakmaz, önce evi söndürmeye çalışır. Sanırım
ülkedeki durumu buna benzetmek doğru olur, temennilerimizin gerçekleştirilmesi direkt ülkenin gidişatıyla
bağlantılıdır. İktirdar son günlerde yaklaşan erken seçimlere hazırlık için muhalif kesimlerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, STK’ların, ötekilerin bir
araya gelmemesi için bütün gücünü kullanıyor. İnsanların
helikopterden atılmasına şahit oluyoruz maalesef. O helikopterden atılmak istenen bu ülkenin bütün ötekileridir.
Bugün HDP üzerindeki baskıları sadece HDP’ye yönelik
ya da ağırlıkla temsil ettiği kürt yurttaşlarımıza yönelik
görmemek gerekir. Tabi ki zulümle abat olanın sonu berbat olur, bundan şüphemiz yok. HDP’nin elinde il belediyesi kalmadı hepsine kayyum atandı. Kars Belediyesi’ne
atanan kayyumun Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki
savaşla direk alakası vardır. Bilinçaltında lojistik üs olarak
düşündüler. Ayhan başkan cezaevinde, salınsa da tutuklansa da istifa edeceğini açıkladı. Ertesi gün bütün meclis
üyeleri tutuklandı ve kayyum gerçekleşti. Eskiden böyle
şeyler olunca ortada iddia yok ki neye dayanarak bunu
diyorsunuz derdik. Ama maalesef gelinen noktada mahkeme kararlarına biz şu eleştiriyi getiriyoruz; ülkede hukuk sistemi yok ki adalet sistemini, mahkeme kararlarını
kale alalım.
TMMOB bünyesinde yer alan ya da almayan tüm mesleki
yapıların mesleklerini yapabilmeleri için önce yaşanılabilir
bir ülke ve toplum yaratılması gerekiyor. Bunun ekmek
kadar su kadar elzem olduğunu düşünüyorum. Ülkenin
tüm ötekileri olarak dayanışmayı büyütmenin tam zamanıdır. Bunu sadece sözle ifade etmek maalesef şimdiye

12

bülten 269
kasım 2020

kadar yaptıklarımızı tekrarın ötesine gitmeyecektir. Maalesef olağanüstü dönemlerde olağan çabalarla çözüm
bulmak mümkün değildir. Bunun için olağanüstü mücadele etmek gerekiyor. TMMOB’nin ve benzeri yapıların
şu aşamada böyle bir reaksiyonu göstermesi ötekilere,
dışlananlara cesaret verecektir. Bunun için her zaman elimizden gelecek bir şeyler olduğunu düşünüyorum.”
“Şubeler olarak üzerimize düşeni yapacağız”
Baran’dan sonra söz alan Zonguldak Şube Başkanı
Birhan Şahin özetle şunları söyledi: “Ne yazık ki ülkede
demokrasi ortadan kaldırılmış ve hukuk tamamen devre
dışıdır. Kendi seçtikleri Anayasa Mahkemesi üyelerini bile
hoşlarına gitmeyen bir karar çıktığı zaman hemen hedef
tahtasına oturtan bir düşünce var. Buna rağmen iktidara
sonradan eklenenler televizyonda pervasızca yargı altın
çağını yaşıyor diyor. Biliyorsunuz yakın geçmişte baro
yasası değişti. Büyük olasılıkla bunun devamı olarak da
hazırlıkların tamamlanması adına iki gün önce çıkan genelgeyle meslek örgütlerinin genel kurulları özellikle ertelendi. Dolayısıyla TMMOB genel kurulu da ertelendi.
Bu süreci baro yasasıyla ilişkilendirmek gerekiyor. Belli ki
iktidar hırçınlaşıyor. Meslek örgütlerini, demokratik kitle
örgütlerini hedef alıyor. Büyük olasılıkla adımlara devam
edecekler. Bu işin sonu TMMOB’ye gelecektir, öyle gözüküyor. Önümüzdeki dönem mücadeleyi getirecektir.
Buna hazırlıklı olmalıyız.
Taslak halinde sunulan 48.dönem çalışma programı gayet
net, kapsamlı bir çalışma olmuş. Hangimiz ne yapmamız
gerekiyorsa bütün şubeler olarak üzerimize düşeni yapacağız. Değişim hayatın özünde var. Bizim odanın kurumsal yapısı da değişime açık bir yapı. Ama tabi her değişim ilerleme anlamında düşünülemiyor. Özellikle odanın
kurumsal yapısına yönelik değişim önerileri, dikkatlice
değerlendirilmelidir. Gündeme getiren arkadaşlar tarafından daha dikkatli çalışılmalıdır. Demokratik merkeziyetçilik hep eleştirilen bir konudur. Ama bu demokratik
örgütler tarafından geçmişten beri uygulanır. Demokratik merkeziyetçilik tartışmaya herkesin katıldığı, uygulamada da herkesin uyguladığı bir şeydir. Bunun dışında
programda yer aldığı üzere bilirkişilik eğitiminde, yetki
konusunda bir problem var sanırım. Bu konuda talep
alıyoruz, umarım en kısa sürede çözülür. Pandemi döneminde okullar kapandığı için öğrenci üye çalışmamız
kesintiye uğradı. Öğrenci üyelerle iletişimimizi sürdürmemiz gerekiyor.”
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“İçte cumhuriyetle husumet, dışta ihvanla
muhabbete dayanan bir politika var”
Şahin’den sonra konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Y.
Üyesi Tevfik Peker özetle şöyle konuştu: “Biliyorsunuz
ülkemizin içte cumhuriyetle husumet, dışta ihvanla muhabbete dayanan bir politikası var. Bu politikaların yansıması olarak geçtiğimiz günlerde Rıza Sarrafla ve dağıtılan
rüşvetle ilgili açıklamalara erişim yasağı getirildi. Ormanlarımız, tatil köyü alanlarına göre özel olarak yer açılıyor
gibi yanıyor. Bildiğiniz gibi Halk TV ve Tele 1’e ceza geldi
kapatıldılar. Damadımız açıklıyor siz dövizle mi maaş alıyorsunuz diye. Bu köprüler, yollar, şehir hastaneleri dövizle yapılıyor. Acaba bunu yapan müteahhitler memnun
mu? Bunu bilmiyoruz.
En önemli konulardan biri de, yaklaşık 65 ilde belediyesi
olan HDP’nin bugün geldiği noktadır. 4 ilçe iki de beldesi var artık. Bu çok önemli bir mesaj. Çünkü burada,
HDP’yi seçimlere sokmamak ya da boykota gitmesini
sağlayarak bu anahtar partiyi saf dışı bırakarak tek adam
rejimini güçlendirmek hedefi var. Buradan bütün muhalif örgütlere de selam gönderiyor iktidar. Karşısında olan
her şeyi, Anayasa Mahkemesi’ni, TMMOB’yi, Tabipler
Birliğini’nı herkesi hedef gösteriyor. Burada sıra ana muhalefet partisine gelince karşı çıkacak kimse kalmayacak
Son günlerde üç tane bakanımız öne çıktı. Damat Ferit
Paşa, sağlık bakanımız ve milli eğitim bakanımız. Dünyada
itibarımız kalmadı, yalancı devletiz biz. O bakımdan Dünya Sağlık Örgütü Türkiye’yi saf dışı bıraktı. Hiçbir açıklamasına kulak asmıyor. Pandemide de halkımız baştan
sona kandırılıyor.
Peki, bu pandemi de bizim durumumuz ne? Bizler bilimi
ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi
halkımızın hizmetine sunmak için çaba gösteren bir anlayışa sahibiz. Şimdi bir ufak makasımızı atıp eski rayımıza,
emekten ve halktan yana bakış açımıza dönmemiz lazım.
TMMOB, Tabipler Birliği, muhalif partiler başta HDP olmak üzere tamamımız bir nehirde şelaleye doğru gidiyoruz. Herkes biliyor geminin su aldığını, kaptanın yalan
söylediğini. Buna göre politikalar geliştirmemiz lazım.”

“Buradan ancak dayanışmayla çıkabileceğimizi
düşünüyorum”
Peker’den sonra konuşan Denizli Şube Başkanı Harun
Kemal Öztürk özetle şunları söyledi: “Yakın gelecekte,
online toplantılar ve eğitimler konusunda daha fazla ça-

lışmalar yapılacağını düşünüyorum. Çünkü covid-19 sürecinde online konularla ilgili bazı imkanlar doğdu. Bunu
fırsata çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyu
zaten konuşuyoruz. Ama başka neleri ele almamız gerektiğini daha detaylı konuşmak istiyorum. Oda olarak
aslında çok şey yapıyoruz. Yaptıklarımızı ulaştıramıyoruz.
Daha çok görünür olmamız lazım. Her ürettiğimizi her
düşüncemizi paylaşmamız lazım bu platformlarda. Elimizdeki platformları da zenginleştirmemiz lazım. Bununla ilgili bence profesyonel çalışma grupları kurmalıyız ve
profesyonel şekilde buna eğilmeliyiz. Bir oda televizyonu
kurulması gerektiğini düşünüyorum. Canlı yayın yapan
bir kanal olabilir. Burada her konuyla ilgili ama özellikle
mesleki konularla ilgili görüşlerimizi paylaşabiliriz. Hem
twitter’dan hem youtube’dan paylaşabiliriz. Öğrencilerimizden de burada faydalanabiliriz. Zenginlik getirecektir
diye düşünüyorum. Gerçekten oda olarak çok şey yapıyoruz.
Online eğitimle ilgili çok yol aldık ama geliştirmemiz lazım. Uluslararası ilişkileri ben çok önemsiyorum. Şurası
bir gerçek ki bu ülkede yaşamak çok zor. TMMOB ve
MMO gibi örgütlü kuruluşların ülkede işi çok daha zor.
Bu baskılara göğüs gerebilmek için uluslararası ilişkilerin
güçlü olması gerektiği inancındayım. Bununla ilgili ben
bir komisyon kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bu
komisyon bir çalışma yaparak yol haritası belirleyebilir. Yurtdışı ilişkileri olan akademisyenler ve ilişkisi olan
üyelerimiz görev alabilir. Hangi konuyu ele alırsanız alın
çok zorlu bir süreç. Buradan ancak dayanışmayla çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ben bu süreçte merkezin aldığı
kararların çok akılcı ve yerinde olduğunu düşünüyorum.
Bundan sonraki çalışmalarda da yine aynı kararlılıkla devam edeceğine inanıyorum.”

“Halkın yanında çalışmalarımıza devam
edeceğiz”
Öztürk’ten sonra konuşan Eskişehir Şube Başkanı
Atilla Tomsuk özetle şöyle konuştu: “Her dönem maalesef ülkemizde da daha zor olmakta. Tek adam rejiminden kurtulmak için TMMOB’nin gösterdiği çalışmalarla
beraber, önünde sonunda biz bu adamdan kurtulacağız.
Ülke demokrasi rayına girecek. Ama tek adamın yaratacağı tahribat maalesef çok ciddi boyutlara ulaşacak.
Kayyum atamaları, bütün örgütlere baskılar, örgütlerin
çalışmaması için meclisten alınan kararlar ve propagandalar bizi görevlerimizden yıldıramayacak. Biz bildiğimiz
halkçı, halkın yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz.
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48. Dönem Çalışma Programı Taslağı’nı inceledik ve
değerlendirdik. Çoğuna katılıyoruz. Ufak tefek değişikliklerimiz var. Onları da genel merkeze bildirdik. Biz ilk
defa raylı sistem sempozyumu yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz raylı sistem ciddi anlamda gelişmekte. Bunu inşaat
ve elektrik mühendisleri odalarıyla birlikte yapmak istiyoruz. Üç oda birlikte çalışmalarını başlattık ve tarihini
belirledikten sonra yapmak istiyoruz.”

“Önceliklerimizi değiştirmemiz gerekiyor”
Tomsuk’tan sonra konuşan Bodrum İlçe Yürütme
Kurulu Başkanı Semayi Yaman özetle şunları söyledi:
“Faşist diktanın covid-19 salgınından faydalanıp rejimini
güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde suskunuz. Ülkemizin milli eğitim bakanı sistem tıkandığında doğru yolda
olduğunu deklare ediyor. Sağlık bakanı yalan söylediğini,
doğru yolda olduğunu deklare ediyor.
İçişleri bakanı 6 yıl öncesindeki olaylara dayanarak operasyon peşinde koşuyor. Ekonomi bakanı Dolar ve
Euro’yla hiçbir alakamız olmadığını dile getiriyor ve biz
suskunuz. İkinci dünya savaşındaki papazın sözünü sizlere
hatırlatmayacağım ama suskunlara sıra geldiğinde kimse
kalmamasını engellemek için tüm örgütümüzle çalışma
önceliklerimizi değiştirmemiz gerektiğinin farkına varmamız gerekiyor. Çünkü bunları hayata geçirmemiz için zamanımız kalmayabilir. Ben bunları hatırlatmak istedim.”

“Birlikte çalışmak, birlikte üretmek
zorundayız”
Yaman’dan sonra konuşan Bursa Şube Başkanı Fikri
Düşünceli özetle şöyle konuştu: “Kapsamlı bir çalışma
raporu olmuş. Bunlara bir iki ilave olabilir. Türkiye’nin
iki temel gündemi var. Ekonomik kriz ve buna bağlı işsizlik. Diğeri de korona salgını. Bu şartlar altında bu çalışma
programını nasıl gerçekleştireceğimizin üstünde durmamız lazım. Biz bu çalışmayı güç birliği yaparak, birlikte
merkezi bir şekilde gerçekleştirme cihetine gideceğiz.
Ama bu şartları gerçekleştirecek ortamın oluşması için
birlikte çalışmak, birlikte üretmek zorundayız.
Önümüzdeki günlerde örgütümüze de müdahale gelecektir. Ama daha vahim bir durum olabileceğini düşünüyorum. Çünkü iktidar halk desteğini yitirdikçe iktidarı bırakmamak için her yolu denemekte. Bunlardan bir
tanesi de Anayasa Mahkemesi’ni gündeme getirerek tek
tek kurumları kaldırmasındansa tümden Anayasa’yı kaldı-
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racağına dair endişem var. Ama böyle bir yolu yine halkın
bozabileceğini düşünüyorum. İktidar buhrandan kurtulmanın yollarını arıyor ve bunun için de daha sert tedbirler
alacağını düşünüyorum. Bu yüzden biraz karamsarım bu
konuda.
Şu anda işten çıkarmalar yasak. Pek çok firmada üyelerimiz, ücretsiz izinle duruyorlar. İşten çıkarmaların serbest
kaldığı ilk durumda arkadaşlarımızın çoğu işsizlikle karşı
karşıya kalacak. Bunlarla nasıl bir dayanışma ağı oluşturabiliriz diye düşünmek gerekiyor.
Bu dönem salgın, korona, ekonomik kriz nasıl elverir
bilemiyorum ama otomotivle ilgili belki diğer odaları
da katarak merkezi anlamda bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz ve bunu merkeze öneriyoruz. Uzun yıllar bu
kongreyi gerçekleştirdik ama bir ara verildi. Dönem başında bir günlük etkinliklerle otomotiv günleri yapmayı
düşünüyorduk. Ama bunu bir kongreye, bir sempozyuma dönüştürme gibi bir fikrimiz gelişti. Bu da merkezde
konuşulabilir.”

“Gelecek toplantımızda yol haritamızı
çizeceğiz”
Düşünceli’den sonra konuşan Denetleme Kurulu
Üyesi Fikret Çaral özetle şunları söyledi: “Denetleme kurulu olarak 48. Dönem ilk toplantımızı 23 Eylül’de
yaptık. Bu bir tanışma toplantısıydı. İkinci toplantımızı
11 Ekim’de yapacağız. Daha geniş süreli bir toplantı olacak. Burada yeni arkadaşlara denetleme ve mali işleyiş
hakkında bilgilendirme yapacağız. Bu pandemi yasakları
ve etkinliklerin yasaklanmasını 11’indeki toplantıda bir
daha değerlendireceğiz. Denetleme faaliyeti etkinlik midir yoksa odanın rutin bir çalışması mıdır o da ayrı bir
şey. Ama öncelikle çok yakın yerlere bir araçla veya özel
araçla birkaç kişi gidip dönülsün, fazla kalma ve hareket
olmasın diye yazmıştık. Kasım ayında yine belli şubelerin
denetlemesini yapıp önümüzü açmaya çalışacağız. Tüm
bunların ışığında esas yol haritamızı 11 Ekim’de çizeceğiz.”

“AKP insanların dışarı çıkmadığı bu ortamı
fırsat olarak değerlendiriliyor”
Çaral’dan sonra konuşan Mersin Şube Başkanı İbrahim Yücesoy özetle şöyle konuştu: “48. Dönemde
yapılacak olan tüm çalışmalara şubemiz adına destek
vereceğiz. AKP iktidarının yapmış olduğu çalışmalar şu
sıralar pandemi sürecini fırsata çevirme üzerine oluyor.
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Kentimizde yapılmakta olan bir nükleer santral çalışması
var. Pandemi şartlarında insanların dışarı çıkmadığı bu ortam fırsat olarak değerlendiriliyor ve santralin yapımına
olağanüstü büyük bir hız verildi. Uzaktan eğitim yıllarca
odamızda hep tartışılan bir konuydu.
Mühendislik eğitiminde uzaktan eğitimin çok verimli olduğunu da düşünmüyorum. Uzaktan eğitime ülke şartları
gereği mecbur durumdayız ancak bir sıkıntı var. Bizim
öğrencilerimiz; ben vakıf üniversitesinde görev almama
rağmen, vakıf üniversitesindeki dahi birçok öğrencide tablet, bilgisayar ve internet paketi yok. Öğrenciler
derslere giremiyor. Öğrenci üye komisyonumuzun daha
aktif bir şekilde çalışması, öğrencilerimizi örgütümüzün
içerisinde daha aktif hale getirebilmek ve onların aidiyet
duygularını arttırmak adına küçük bir önerim var. Bir
kampanya başlatabiliriz. Eski kullanılmayan tabletleri bilgisayarları yerel yönetimlerdeki bilgi işlemlerle iş birliği
yaparak bir şekilde öğrenci üyeler kanalıyla öğrencilere
ulaştırabiliriz. Bu sürecin içerisine il koordinasyon kurullarını da dâhil edebiliriz.
Pandemi şartları hepimizi zorluyor. Ama bu mücadelemizi durduracağız anlamına gelmiyor. Aksine daha da arttırmamız gerekiyor. Birçok meslek örgütlülüğünün önüne geçmeye ve örgütlülüğünü kırmaya çalışıyorlar. Omuz
omuza bu zor süreçte birliğimizi arttırmamız gerektiği
kanısındayım. Sempozyum konusuna gelince de biz bu
dönem 9. Güneş Enerji Sistemleri Sempozyumu’nu yapmak istiyoruz. Çünkü temiz enerjiyi savunuyoruz, güneş
bizim için çalışıyor diyoruz. Pandemi şartları ne olursa olsun bir şekilde bunu yapmak istiyoruz. Tüm çalışmalarda
da herkese destek vereceğimizi buradan yeniden ifade
etmek istiyorum.”

“Yol arkadaşıyız, mücadelemiz aynıdır, yolumuz
izimiz aynıdır”
Yücesoy’dan sonra konuşan Trabzon Şube Başkanı
Fulya Bankoğlu özetle şunları söyledi: “Çalışma programı büyük bir emekle, özveriyle hazırlanmış ve detaylı bir çalışma olmuş. Biz merkezin verdiği her karara,
yaptığı her programa sonsuz ve yürekten destek veririz.
Konuşacak çok konu var. Ama benden önce ne paylaşıldı
toplantıda ne durumdasınız takip edemediğim için hiçbir
fikrim yok. Sadece şunu söylemek isterim.
Biz bütün şubelerin ve merkezin her zaman yanında ve
parçası olduk. Buna da devam edeceğiz. Çünkü bizler yol

arkadaşıyız, mücadelemiz aynıdır, yolumuz izimiz aynıdır. Ayrı gayrımız yoktur. Serzenişlerimi birçok şube biliyor. Danışmada daha detaylı konuşmak isterdim. Ama
maalesef bu sefer Erzurum’da başka bir sorunla karşı
karşıyayız ve o konuda bir toplantıyı 10 dakika bırakıp
sizlerle konuşuyorum. Sadece bu toplantıda merkezden
de yeni seçilen yönetim kurulundan da TMMOB başkanımdan da, hepsinden Trabzon şubeyi kendilerinden görüp, kendilerinden ayırmayıp destek vermeleri konusunda söz istiyorum. Umarım gelecek süreçte bizim de sizin
bir parçanız olduğumuzu, sizinle ortak hareket ettiğimizi
yolumuzun izimizin mücadelemizin aynı olduğu gerçeğini kabul edersiniz.”

“Etkili mücadele için iletişimimizi güçlü
tutmalıyız”
Bankoğlu’ndan sonra konuşan Onur Kurulu Üyesi
İbrahim Mart özetle şöyle konuştu: “TMMOB genel
kurulunun ertelenmesi kararının yargıya taşınması gerektiğini düşünüyorum. Bir mücadele ve ses çıkarma
biçimi olarak önemli olduğunu düşünüyorum. Bursa’da
baro konuyu yargıya taşıyor. TMMOB yönetimi gerekli
görürse o konuda görüş alışverişinde bulunulabilir. Mücadele ve dayanışmadan bahsediyoruz ve bunun geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeni çalışma biçimlerini
mutlaka ortaya koymamız gerekiyor. Bunun için ben oda
merkezinde oda başkanımızın başkanlığında bir çalışma
grubunun kurulmasını ve bu 2 yıllık süreci dikkate alarak
çalışma konularının belirlenmesini öneriyorum. Yapacak
birçok işimiz var. Öncelikleri belirlememiz açısından
böyle bir çalışmanın yapılması çok önemlidir.
Odamızın sosyal medyada merkezi anlamda başarılı paylaşımlar yaptığını söyleyebilirim. Ama buna örgütlerimiz,
şubelerimiz, temsilciliklerimiz yeterince katılmıyor.
Şubelerimizin buna dikkat etmeleri ve buna katılmaları
merkezin paylaşımlarından ilk elden haberdar olmalarını ve ona destek vermelerini önemsiyorum. Bir etkinliği
yapmak önemli, bir eylemi gerçekleştirmek önemli ama
bence çok daha önemlisi bunun paylaşılması ve yaygınlaştırılmasıdır. Bunun için de merkezi anlamda yapılan çalışmalara şubelerin destek vermesi ve bu konuda duyarlı
olması çok önemli. Birçok şubenin twitter hesaplarının
aktif olmadığını görüyorum. Bu hoş bir şey değil. Pek çok
kişi tarafından duyulmadığından yaygınlaşmadığından bahsediyoruz. Ama kendi üzerimize düşeni de eksik yapıyoruz.
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Demokrasi güçleri ve emek meslek örgütleriyle dayanışma konusunda bir yöntem üretilmesi gerekiyor. Toplumsal muhalefeti güçlendirmenin yolunun buradan geçtiğini
düşünüyorum. Baskılar arttı, iktidarın pandemi sürecini
antidemokratik uygulamaları yoğunlaştırma konusunda
çeşitli örnekleri var. HDP belediyelerindeki kayyum atamaları vb. Aslında etkisizleştirme çabalarına yönelik bütünlüklü bir ses vermemiz önemli.
Herkes kendi dağarcığından değerlendirme de bulunarak
el yordamıyla bunu yapmaya çalışıyor. Etkili mücadele
için demokratik merkezi yapımızı daha güçlendirerek,
iletişimi güçlü tutarak bunu yerine getirmemiz gerekiyor.”

“Çalışma programı çok detaylı hazırlanmış”
Mart’tan sonra konuşan TMMOB önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı özetle şunları söyledi: “Öyle bir ülke ki kamu kurumu niteliğindeki
meslek örgütlerinin genel kurullarını iptal ettim diye bakanlık karar verdi. Bu karar barolar birliğinden kaynaklıdır. Anayasa 135’ten 17 tane var ve hiç kimsenin bu
aylarda genel kurulu yok. Barolar birliği ve TMMOB var.
İnsan dışardan düşününce komplo teorisi gibi geliyor ama
hayır ülkenin gerçeği. Her sene üzerine katılarak geliştirilerek hazırlanan, arkadaşların taslak dedikleri çalışma
programı çok detaylı hazırlanmış. Birkaç noktasına temas
etmek istiyorum.
Pandemi koşullarında mümkünse kongreleri abartarak
takvimleri sıkıştırıp hepsini gelecek Kasım’a yığmayalım.
Bunlar olmadığı zaman akademik bildiriler özellikle başka yerlerden de kendisine puan almak isteyen arkadaşlar
açısından çok sıkıntılı oluyor. Pandeminin en az 2 sene süreceği bir koşulda bunları dayatmamak gerekir. Tarihsiz
yapalım kongreleri. Pandemi benim de karşı çıktığım bazı
şeylerin bize geçmesine neden oldu. Pandemide bilgisayarın karşısında 3 saat dinlemek için oturunca anladım ki
bunların başka yolları da var. Dijitalleşme, modernleşme,
yeniçağa ayak uydurma vs. Önerim örgüt içinde bu konuları tartışacak bir çalışma grubunun oluşturulmasıdır.
İklimlendirme teknik grubu konuşuldu. Önemli bir çabadır, ekran başında ortaklaşa bir oluşum yaratmak kolay
değil. Bu kurulun kurumsallaşması genel kurul kararımızdır ve artık kalıcı bir hale gelecektir. Taslak Şubelere
gitmiş, bu görüntünün şekillenmesi bir sürü tartışmanın
önüne geçecektir. İklimlendirme teknik kurulu 11 kuruluştan oluşur ama MMO’nun bu çalışmaları yürütecek bir
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çalışma grubu oluşturması şarttır. Yoksa o teknik kurulda
yani 11 tane başkanın ya da temsilcinin içinden çıkacak
ve bunun dışında kimsenin konuşmayacağı bir ortam çok
sağlıklı olmaz.
Bir de İzmir şube başkanımızın söylediklerini anlamadım.
Yani onur ve denetleme kurulu neyi tartışacak, neyi yapacak, ne yol haritası yapacak? Konu denetim artık online
yapıldığı için bu kadar arkadaşa gerek yok, denetleme
kurulu sayısı azaltılsın ise hak veririm.
Onur kurulunun tartışması deyince, oraya hiçbir şekilde
hak vermem. Çünkü yasası, yönetmeliği belli olan, aldığı
kararların yargıya gittiği, tümüyle teknik bir kuruldur. Bu
bir onore edilmiş insanlar kurulu değildir. Yasanın ve yönetmeliğin verdiği çerçevede çalışırlar. Bunun içine siyaset karışmaz, bu kadar nettir. O yüzden bu konu ciddidir.
Arkadaşların varsa önerileri, onur kurulundan beklentileri, yazılı olarak huzura yazılması gerekir. Yoksa burada
söylenen cümleler anlamlı olmaz.”
“Tüm çalışmaları kırmızı bayrak kaldırarak yürütmeliyiz”
Soğancı’dan sonra konuşan Ankara Şube Başkanı Yılmaz Yıldırım özetle şöyle konuştu: “Çalışma programı çok hoş, çokça birikimi ve geçmişi olan bir program.
Pandemi dönemi bize dijital çalışma ortamı yarattı. Bu
zorunlu fırsatı kullanmamız lazım. Çok olumsuz bakmayalım, pandemiyi dijitalleşme bayrağının yükseltilmesi ve
bütün çalışmalarda üyenin katılımını sağlayacak bir fırsat
olarak kullanmak zorundayız. Pandemi çeşitli etkinlikleri yapsak bile, üyeyle bağımızı yüzde 80 azaltan bir durum yarattı. Bu anlamda tüm çalışmaları kırmızı bayrak
kaldırarak yürütmemiz gerekiyor. Üyeler zor durumda,
düşük ücretlerle çalışabiliyorlar, kiralık mühendislik gibi
bir şey sanayide yaygınlaşıyor. TMMOB’de değişik platformlarda bunlar tartışıldı. Ama biz bir kez daha ele almak zorundayız.
Bilirkişilik konusu yeni dönemde sadece çalışma programında aktarıldığı gibi değil, yeni bir vizyonla ilerlenmesi
gereken bir alan. Bilirkişilik, mesleğinde ilerlemiş mühendisler için çok güzel bir çalışma alanı. Fakat yenileri için
de bir eğitim alanı olması lazım. Yani birikimli arkadaşlarımızın bu bilgileri aktarabilecekleri kitapçıklar vs. gibi
şeylerle odada bu kültürün daha da ilerlemesi gerekiyor.
Kendi mesleki alanlarımızda Türkiye’de en iyiyi söyleyebilecek yerin oda üyeleri olduğunu üstüne basa basa
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söyleyerek, bu alanı hiçbir şekilde başka bir yere terk etmeden çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor.
Belediye çalışmaları hem kamucu denetimlerimizi uygulayabildiğimiz bir alan, hem odamızı ayakta tutan temel
çalışmalarımızı yürütebildiğimiz önemli bir gelir kapısı
olarak bizim için önemli bir yer. Fakat onun da yeni bir
vizyonu var. Yani belediyelerle birlikte bir umut var halkta.
Bizim kamucu denetimimize kıymet veren belediyelere, sadece teknik hizmetleri gerçekleştirip bundan ücret
alan kıvamda değil, ülke için en iyi olabilecek hizmetleri
düşünmeleri ve uygulamadaki başarılarını kolaylaştıracak
çalışmalarda onlara destek vermemiz gerekiyor.”
“İşsiz mühendislerin sayısı gün geçtikçe çoğalıyor”
Yıldırım’dan sonra konuşan Kocaeli Şube Başkan Vekili Taylan Özkan özetle şöyle konuştu. “Pandeminin
ilk aylarından itibaren üye bilgilerini güncellemeyle ilgili
çalışma yaptık. Şube genelinde 7800’e yakın üyemizden,
telefonunun açık olduğunu bildiğimiz üye sayımız 5000
civarında. Bu kadar olduğunu bilmiyorduk ama görmüş
olduk. Bu çalışmayı daha derinleştirip, şube değiştirme
ihtiyacı olan üyelere tekrar ulaşıp, telefonu kapalı olan
üyelerle tekrar iletişime geçip güncellememiz gerekiyor.
Sadece bizim şube de değil, diğer şubelerde de böyle
problemler vardır.
Rapor haline getirdikten sonra tekrar görüşmemiz gerekiyor. Başka şubede kayıtlı olan arkadaşlarımız bizim
şube yerelinde çalışıyor. Diğer şubelerle ortak bir çalışma yaparak, bu geçişleri biraz daha yakından takip edebilirsek bu problemin daha rahat üstesinden geçebileceğimizi düşünüyorum.
Bir diğer sıkıntımız da iş yeri temsilcileriyle ilgili. Pandemiden önce beş ve üzeri üyelerimizin olduğu fabrikaları
ziyaret etmeye başladık. Pandemiyle birlikte ara vermek
zorunda kaldık. Liste üzerinden değil gerçek manada iletişimimizi sağlayabilecek, odayla kendi fabrikası arasında
bağlantı oluşturabilecek arkadaşları seçmeye çalışıyoruz.
Bu iletişim başarısını sağlayabilecek arkadaşlarla örgütümüzü büyütmeye çalışıyoruz.
İşsiz mühendislerin sayısı gün geçtikçe çoğalıyor. Sanayi kenti olmamıza rağmen bizim yerelimizde bile odaya
cv bırakan çok fazla yeni mezun arkadaş var. Pek çok
mühendis arkadaşımız işçi olarak çalışmaya razı olmasına
rağmen işçi olarak bile iş bulamıyor. Çok ciddi problem-

ler var bu konuyla ilgili. Ne yazık ki niteliksiz arkadaşlarımız çıkıyor. Bir yerde mühendis aranıyor ama hiçbir
şekilde o işin tanımına uygun olamayacak şekilde mezun
oluyor arkadaşlarımız. Bu anlamda belki işsiz mühendislerle ilgili merkezi anlamda bir çalışma yapılabilir. Bu bağlamda da biz merkezimizin vereceği görevlere hazırız.”

“Dijitalleşme çalışmalarına hız vereceğiz”
Özkan’dan sonra konuşan Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca özetle şöyle konuştu: “Antalya şube olarak, yapılacak tüm çalışmalarda elimizden gelen tüm katkıyı vereceğimizi beyan etmek istiyorum. Şube özelinde
de biz dijitalleşme çalışmalarına başlatmıştık bu dönemde
hız vereceğiz. Bu kapsamda webinarları çok önemsiyoruz. Ekim ayı webinar programlarımızı yaptık.
Makina mobil’e yüklemelerimizi yaptık. Kasım ayı çalışmalarımızı da oluşturmak üzereyiz, bunların yüklemelerini yapacağız. Bu dönemde hem üyelerimizin hem çalışanlarımızın sağlığını öncelemek adına, mobil’e veri aktarımına
ve üyelerimizin kullanımını sıklaştırmaya çalışıyoruz.
Başından beri ben de iklimlendirme teknik kurulunun
içerisindeyim. Tabi iklimlendirme deyince merkez başkent Antalya gibi gözüküyor. Biz de bu konuda kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını sıklıkla yapıyoruz. Çünkü
bizden Antalya’da bu konuda beklenti çok yüksek. İklimlendirme teknik kurulumuzun çalışmalarını kullanıyoruz.
Asansörden toplu taşımaya okullardan AVM’ye kadar her
türlü konuda doğru olduğunu düşündüğümüz bilgileri,
halk sağlığını korumak adına kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Aynı zamanda kendi binamızda da bunları uyguluyor ve
gösteriyoruz. Biliyorsunuz uzun yıllardır Antalya şubede iklimlendirme sempozyumunu gerçekleştiriyoruz.
Bu koşullar altında ulusal bazda bir sempozyum yapmak
oldukça güç. Fakat bu dönem yerel bir sempozyum düzenlemeyi düşünüyoruz. Bunu EMO’yla birlikte iklimlendirme ve yenilenebilir enerji kullanımı üzerine ya da
iklimlendirme teknik kurulunda da görüşerek pandemi
ve iklimlendirme üzerine bir sempozyum çalışması da yapabiliriz. Ayrıca bütün uygulamalı eğitim merkezlerimizin
bir konu bir hedef doğrultusunda olduğunu görüyoruz.
Antalya şube binamızda bir uygulama merkezimiz mevcut. Eğer bu dönem içerisinde iklimlendirme özelinde
düzenleyebilirsek burayı da iklimlendirme temelli bir uygulamalı eğitim merkezine dönüştürebiliriz.”
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Danışma Kurulu

Toplantı Katılımcı Listesi
TMMOB
Emin Koramaz			
Battal Kılıç 			
Mehmet Soğancı
Oda Merkezi
Yunus Yener 			
Bedri Tekin			
Selim Ulukan			
Nazan Irmak			
Erhan İğneli			
Ali Ekber Çakar 			
Aylin Sıla Ağca 			
Ceren Yılmaz Aras 			
H. Cem Şavur			
İlhan Kamil Turan
Oda Onur Kurulu
İbrahim Mart			
Sadettin Özkalender
Oda Denetleme Kurulu
Erdal Taş				
Hüseyin Kaya 			
Ali Aluç				
Ahmet İlbaşı			
Esra Elitaş			
Hüseyin Kalantar			
Sinan Öztemel			
Haluk Altay			
İsmail Odabaşı			
Zekai Şahin
Adana Şube
Ümit Galip Uncu			
Ataol Öztorun			
Özgür Habip Tuştaş
Ankara Şube
Yılmaz Yıldırım			
Seyit Ali Korkmaz			
Tülay Yener			
Evrin Özgür			
Tahsin Akbaba			
Cenk A. Lişesivdin			
Ramazan Aslan
Antalya Şube
İbrahim Atmaca			
Şenay Demiralay			
Duygu Alkış			
Necdet Taşkın
Bursa Şube
Fikri Düşünceli			
Alpaslan Gürbüzer 			
Ahmet İhsan Taşkınsel		
Denizli Şube
Harun Kemal Öztürk		
Ali Pala				
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Tevfik Peker
İlter Çelik
Elif Öztürk
Arife Kurtoğlu
Deniz Alp Yılmaz
Zafer Öztürk
Evren Sağ
Oğuz Türkyılmaz
Bülent Göksülük
Derya Baran
Meltem Özdemir
Erhan Kutlu
Fikret Çaral
Gürsel Yayla
Aydın Güçkıran
Adil Kesten
Zeki Baran
İbrahim Özçakır
Sultan Arslan
Metin Dağıstanlı
Halit Tatlısu
Kerem Şahin
Burcu Kırkın
Mehmet Serdar Ulu
Niyazi Kantar
Elif Canlı
İzzet Seferbeyoğlu
Serdar Ulu
Mustafa Yazıcı
Devrim Kılıç
Mehmet Topçu
Mukaddes Güler
Ferudun Tetik
Emine Kaya
Mehmet Sarıbal
Cihan Deligöz
Süleyman Demirci

Burak Ökünç			
Özge Taner			
Behice Çetinkaya Dilbaz		
Tunç Erlaçin			
Diyarbakır Şube
Mehmet Emin Tümür		
Serdar Işık			
Ercan Baturay			
Sıdık Akman
Edirne Şube
Aziz Avukatoğlu			
Eskişehir Şube
Atila Tomsuk			
Esra Turan			
Süleyman Serkan Varoğlu		
Melis Arıcıoğlu			
Fadime Gökkütük
Gaziantep Şube
Aykut Kocalar			
Çetin Külah			
İstanbul Şube
İbrahim M. Tataroğlu		
Aydan Adanır			
Tuncay Korkmaz			
Uğur Ayken			
Özgür Selçuk			
Erkan Özbakır			
Ümit Ülgen			
Sadrettin Aksoy
İzmir Şube
Melih Yalçın			
Ziya Haktan Karadeniz		
Kayseri Şube
Akif Aksoy
Kocaeli Şube
Murat Kürekci			
Mehmet Ali Elma			
Volkan Çağlayan			
Alpaslan Güven			
Sinan Yücel
Konya Şube
Aziz Hakan Altun			
Mersin Şube
İbrahim Yücesoy
Samsun Şube
Hasan Bozal
Trabzon Şube
Fulya Bankoğlu			
Zonguldak Şube
Birhan Şahin			
Ufuk Ertek			
Özlem Sarıkaya Aytaç 		

Beycan Tekkoyun
Hatice Elvan Erkan
Münnami Özyurt
Semayi Yaman
Nevruz Kayran
Bermal Altaş
Mustafa Armağan
Fatih Çimen
Neşet Aykanat
Nergis Uygun
Hakan Öztürk
İlker Özcan
Kemal Keskin
Kerem Yelekçi
C. Ahmet Akçakaya
Seyfettin Avcı
Ezgi Kılıç
Bülent Öntaş
Şeref Parlak
Hasan Özger
Tülay Bursalıoğlu
Evrim Aksoy Göçebe
Necmi Varlık

Taylan Özkan
Hüseyin Çelik
Serkan Demir
Göksel Genç
Nurettin Yıldıran

Dilek Denizci
Melih Başören
Büşra Dada
Ayhan Hilalci

Basın Açıklamaları

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN!
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

97 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetle birlikte, ülkemizi
geri bırakan hilafet ve saltanat ile yarı-sömürge ekonomisi aşılmış, bağımsızlık kazanılmış; halk egemenliği, laiklik,
çağdaş toplumsal yaşam, eğitim-öğretim birliği ve 1929
dünya ekonomik bunalımıyla birlikte kamu işletmeciliğine geçiş ve kamu-toplum yararını esas alan bir kalkınma
yaklaşımı benimsenmişti.
Ülkemiz böylece ciddi bir gelişme sürecine girmiş; bilimsel temellere dayalı mesleğimiz olan mühendislik de bu
süreçte yapıcı ve kurucu bir işlev üstlenmiş, saygın bir
yer edinmiş ve giderek örgütlenmesini de tamamlamıştı.
Ancak kuruluşunun 97. yılında ülkemiz cumhuriyet, demokrasi, laiklik değerleri ve bütün tarihsel toplumsal kazanımlardan hayli uzaklaşmıştır.
Bugün sosyal hukuk devleti gerekleri ile toplumcu, demokratik, cumhuriyetçi, laik yaklaşımlara karşı dinci gerici temelde açık bir mücadele yürütülmektedir.
Cumhuriyet ve ulus-halk egemenliğinden ümmet, zümre,
yandaş, kişi egemenliğine doğru bir kayma yaşanmıştır.
Cumhuriyet karşıtlığı, saltanat-hilafet-şeriat özlemleri,
ülkemiz ve halkımızın yoksullaştırılması, baskı ve şiddet
politikaları eşliğinde dile getirilmektedir. Kamu yararı ve
kamu işletmeciliği tasfiye edilmiştir. Parlamenter rejim,
kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü
ile demokratik hak ve özgürlükler ayaklar altına alın-

mıştır. Geleneksel “yurtta sulh, cihanda sulh” politikası
terk edilmiştir. Ülkemiz emek sömürüsünün, işçi, kadın, çocuk cinayetlerinin mekânı olmuştur. Mühendislik
bilimlerinin gerekleri terk edilmiştir. Mesleklerimiz itibarsızlaştırılmaya, meslek örgütlerimiz tasfiye edilmeye
çalışılmaktadır.
Cumhuriyetin ilanının 97. yılını böylesi bir ortamda dirençle ve geçmişin kazanımlarını daha üst bir seviyede
tesis edeceğimizin bilinciyle kutluyoruz. Bütün olumsuzluklara karşın söz konusu tarihsel toplumsal kazanımlar Türkiye’de kök salmıştır. Bağımsızlık, cumhuriyet,
demokrasi, laiklik, kamucu kalkınma politikaları, barışçı
dış politika gibi tarihsel değer ve gerekliliklerin savunusu
dinmemiş ve dinmeyecektir. Odamızın TMMOB çatısı
altındaki safı ve yeri de burasıdır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
olarak eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, bilimin,
aydınlanmanın, planlama-sanayileşme-kalkınma-istihdam
bütünlüğünün, kamu-toplum yararının, ülkede bölgede
dünyada barış politikasının esas alındığı bir Türkiye özlemiyle bütün üyelerimizin ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, esenlikler diliyoruz.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basında Odamız

Ekim 2020

19.10.2020

Odamız tarafından düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi teskon sodex Fuarı hazırlıkları, Termodinamik ve
Termoklima Dergilerinde “15. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı için çalışmalar başladı”
başlığıyla haber yapıldı.

Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın doğalgaz keşfiyle ilgili BirGün Gazetesinde “Doğalgaz keşfi ile ilgili
yanıt bekleyen sorular” başlıklı makalesi yayınlandı.

03.10.2020
Odamız öncülüğünde on bir meslek kuruluşunun katılımıyla oluşan İklimlendirme Teknik Kurulu’nun yaptığı “Okullar
ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri Rev1” ile “Gıda Tesisleri Et
Kombinaları ve Soğuk Odalarda Pandemi Tedbirleri” başlıklı
açıklamalar Günboyu Gazetesinde “Otuz dakika çözüm olmadı” başlığıyla haber yapıldı.
23 Ekim 2020 BirGün

23/27.10.2020
Odamız tarafından yayınlanan “Sanayinin Sorunları ve Analizleri (63): Enflasyon ve döviz tehlikeli virajda” başlıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesinde “MMO’dan görülmemiş
mal kıtlığı uyarısı,” Evrensel Gazetesinde “Mal kıtlığı riski
arttı,” Aydınlık Gazetesinde “MMO: Mal tedariğinde sıkıntı yaşanabilir,” (23.10.2020) Yeni Mesaj Gazetesinde “Mal
sıkıntısı yaşanabilir” ve (27.10.2020) Yeni Gün Gazetesinde
“TMMOB mal yokluğu sorunu yaşanabileceği konusunda
uyardı” başlıklarıyla haber yapıldı.

23 Ekim 2020 Aydınlık

23 Ekim 2020 Evrensel

20

23 Ekim 2020 Yeni Mesaj
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Eğitimler

Ekim 2020'de Eğitimlere Katılım
Ekim ayı boyunca düzenlenen Eğitimlere 661 kişi katıldı.

Eğitimin Adı
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu
Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elamanı
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
YALIN ÜRETİM VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Adli Trafik Kazaları Bilirkişilik Eğitimi
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu
Mekanik Tesisat Tasarım Uygulama Eğitimi
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürlük Eğitimi (3 Gün)

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Eğitim Tarihi
26-29.09.2020
26-29.09.2020
26-29.09.2020
02.-04.10.2020
05-07.10.2020
15-18.10.2020
7-10.10.2020
01-04.10.2020
15-18.10.2020
01-03.10.2020
14-16.10.2020
05-09.10.2020
9-11.10.2020
13-16.10.2020
17-18.10.2020
24-25.10.2020
15-18.10.2020
19-22.10.2020
21-24.10.2020
26-27.10.2020
23-25.10.2020
16.10.2020
22-29.10.2020
20-25.10.2020
19-24.10.2020
12-23.10.2020
20-22.10.2020
01-02.10.2020

Verildiği Şube
ANKARA
İZMİR
İSTANBUL
ANKARA
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ESKİŞEHİR
İSTANBUL
BURSA
İZMİR
ANKARA
İZMİR
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
İZMİR
ESKİŞEHİR
KOCAELİ
İSTANBUL
BURSA
DENİZLİ
ANKARA
ANKARA
MERSİN

Katılımcı
27
13
21
20
22
31
7
25
10
31
12
8
36
5
25
37
28
41
17
26
12
7
39
9
12
10
11
11

02-03.10.2020
02-03.10.2020
10-11.10.2020
19-20.10.2020
31.1001.11.2020
31.1001.11.2020

ANTALYA
DİYARBAKIR
BURSA
İZMİR

12
29
22
14

BURSA

22

ADANA

9
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Eğitimler

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

EĞİTİM ADI
Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu (ÇEVRİMİÇİ)
Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu (ÇEVRİMİÇİ)
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı (ÇEVRİMİÇİ)
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu (ÇEVRİMİÇİ)
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu (ÇEVRİMİÇİ)
Mekanik Tesisat Tasarım Uygulama (ÇEVRİMİÇİ)
Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu (ÇEVRİMİÇİ)
Otomatik Kontrol Tesisatı Mühendis Yetkilendirme (ÇEVRİMİÇİ)
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu (ÇEVRİMİÇİ)
Rüzgar Enerji Santrali Temel Eğitimi (ÇEVRİMİÇİ)
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme (ÇEVRİMİÇİ)
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme (ÇEVRİMİÇİ)
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
(ÇEVRİMİÇİ)
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

22
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ŞUBE
İZMİR
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
BURSA
ESKİŞEHİR
MERSİN
İZMİR
ANKARA
İZMİR
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
İSTANBUL
DENİZLİ
MERSİN
İZMİR

EĞİTİM TARİHİ
02-08.11.2020
26.11.2020-3.12.2020
6-8.11.2020
6-8.11.2020
10-13.11.2020
19-22.11.2020
12-15.11.2020
03-06.11.2020
12-15.11.2020
23-26.11.2020
13-15.11.2020
16.11.2020
16-20.11.2020
18-22.11.2020
23-26.11.2020
23-25.11.2020
27-28.11.2020
28-29.11.2020
30.11.2020-03.12.2020
30.11-03.12.2020
19-22.11.2020
05-06.11.2020
05-06.11.2021
26-27.11.2020

TMMOB’den

İKTİDAR DAYATMASIYLA DEĞİL
GENEL KURUL İRADESİYLE YÖNETECEĞİZ
TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu’nun Covid-19 salgını bahane edilerek İçişleri
Bakanlığı genelgesi ile ertelenmesi ardından 5 Ekim 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki açıklamanın yapılması
kararını almıştır.
Siyasi iktidarın salgınla mücadeledeki başarısızlığı her geçen gün daha da açığa çıkıyor. Sürecin tıbbi gereklilikler
ve bilimsel gerçekler doğrultusunda yürütülmemesi nedeniyle hastalık toplum içinde kontrolsüz biçimde yayılmaya devam ediyor. Sağlık çalışanlarının özverili mücadelesine rağmen kayıplarımızın sayısı her geçen gün artıyor.
İktidar en başından itibaren, salgınla mücadeleyi şeffaf
biçimde yürütmek yerine kendi iktidar alanlarını pekiştirmek için bir fırsat olarak değerlendirdi. Bunun en güncel
örneklerinden birisi de, 2 Ekim 2020 tarihinde İçişleri
Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelge ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek örgütlerinin etkinliklerinin ve genel
kurullarının 1 Aralık’a kadar ertelenmesi oldu.
Binlerce kişinin katıldığı siyasi parti etkinlikleri ve genel
kurulları devam ederken, Cumhurbaşkanı her gittiği
yerde fiili mitingler düzenlerken, meslek örgütü genel
kurullarının yasaklanması esasen salgınla mücadele için
değil, siyasi iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda alınmış
bir karardır. Meslek örgütlerini kontrol altına almak ve
işlevsizleştirmek için bugüne kadar çok sayıda keyfi düzenleme yapan iktidar, şimdi de salgınla mücadele adı
altında kurullarımızın işleyişine müdahale etmek istiyor.
Anayasal statüdeki meslek örgütlerinin demokratik se-

çim süreçlerine iktidar eliyle müdahale edilmesine izin
vermeyeceğiz.
Bilindiği gibi, TMMOB’ye bağlı Odalarımızın genel kurul
süreçleri tamamlanmış, 23-25 Ekim 2020 tarihlerinde
gerçekleştireceğimiz TMMOB Genel Kurulu ise İçişleri
Bakanlığı Genelgesi ve Yüksek Seçim Kurulu kararıyla
ertelenmiştir. Yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir
plancısının katılımıyla gerçekleştirilen Oda Genel Kurullarımızda açığa çıkan demokratik iradenin gasp edilmesine
izin vermeyeceğiz. 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 yürüteceğiz.
TMMOB olarak; dün olduğu gibi bundan sonra da iktidar
baskılarına ve dayatmalarına asla boyun eğmeyeceğiz.
Birlik çalışmalarımızı siyasi iktidarın keyfi kararlarına göre
değil, bilim ve tekniğin gerekleri, ülke, halk ve meslektaşlarımızın yararları doğrultusunda sürdürmeye devam
edeceğiz.
TMMOB YÖNETİM KURULU

TMMOB GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU İLK TOPLANTISI
TMMOB Genişletilmiş Yönetim Kurulu, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile ertelenen TMMOB 46. Dönem Genel
Kurulu’nun gerçekleştirileceği tarih olan 24 Ekim 2020 Cumartesi günü ilk toplantısını online gerçekleştirdi.
TMMOB Yönetim Kurulu’nun 5 Ekim 2020 tarihli kaHanze GÜRKAŞ, Ata Can KALE, Ömer SENCAR, Murat
rarı gereğince Oda Genel Kurullarında TMMOB YöFIRAT, Aydın ERDEMİR, Ömer Ersin GIRBALAR, Ali Bunetim Kurulu Adayı olarak belirlenen üyeler ile birlikte
rak YENER, Mehmet BESLEME, Hüsnü MEYDAN, Nioluşturulan Genişletilmiş Yönetim Kurulu’na; Emin KOyazi KARADENİZ, Deniz AYDIN, Tevfik PEKER, HüseRAMAZ, Selçuk ULUATA, Dersim GÜL, Genişletilmiş
yin ATICI, Utkan GÜNEŞ, Alişan YILMAZ, Turgay ALDI,
Yönetim Kurulu Üyeleri Cem Nuri ALDAŞ, Birkan SACemalettin KÜÇÜK, Mehmet ÇELİK, Ayşegül AKINCI
RIFAKIOĞLU, Oktay DURSUN, Selim BAYER, Halil GEYÜKSEL, A. Mücella YAPICI, Şerefhan AYDIN, Orhan
ZER, Cihan DÜNDAR, Erdal ÜNVER, Nazmi ÇAYMAZ,
SARIALTUN, Ceren İLTER, Deniz KİMYON TUNA,
Ufuk ATAÇ, Abdullah ZARARSIZ, Feramuz AŞKIN, Salih
Mustafa Erdem ÜREYEN, Esen Leyla İMREN, Aykut
BİLAL, Ahmet Yaşar CANCA, Yusuf SONGÜL, Recep
ÜSTÜN, Özden GÜNGÖR, Emre FİDAN, Baki Remzi
ÖZMETİN, Tufan GÜNDÜZALP, Yaşar ÜZÜMCÜ,
SUİÇMEZ katıldı.
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103 KARANFİLİMİZE SÖZÜMÜZ VAR:
EMEK-BARIŞ ve DEMOKRASİ MÜCADELESİ KAZANACAK!
DİSK-KESK-TMMOB ve TTB 10 Ekim Katliamının 5. yılı dolayısıyla ortak bir basın açıklaması yaptı.
10 Ekim Katliamı’nın üzerinden beş yıl geçti…
“Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” diyenlere düşmanca
saldırdılar. Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimize savaştan, gerilimden, kaostan, kutuplaşmadan beslenen karanlık odaklar katliamla cevap
verdiler.
103 insanımızı yitirdiğimiz, yüzlerce insanımızın fiziksel,
yüzbinlerce insanımızın ruhsal olarak yaralandığı 10 Ekim
katliamı, emek, barış ve demokrasi uğruna ödenen ağır
bedellerden sadece biridir.
10 Ekim katliamı, 6 Haziran Diyarbakır ve 20 Temmuz
2015 Suruç katliamlarıyla başlayan ve ardı ardına gelen
IŞİD saldırılarının bir parçasıdır. Başta 10 Ekim katliamı
olmak üzere 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında bunca katliamın neden yaşandığının cevabı
verilmeden 10 Ekim katliamının arka planı aydınlatılamayacaktır.
Katliam sonrası anket yapıp oylarının ne kadar arttığını
araştıranların, “Kokteyl örgüt” diyerek davayı sulandıranların, yol kontrollerini kaldırarak katillere adeta koridor
açanların, saldırı olacağı istihbaratını tertip komitesinden
gizleyenlerin, patlamaların ardından birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden olan gaz sıkma emri verenlerin,

ambulansların geç gelmesinin sorumlusu olanların, güvenlik tedbiri almayanların katliamdaki rolü ortaya çıkarılmadıkça, asıl failler yargılanmadıkça 10 Ekim dosyası
kapanmayacaktır.
1 Mayıs katliamından Maraş katliamına, Bahçelievler
katliamından Sivas katliamına, bu ülkenin katliamları ile
hesaplaşmak için mücadele verenlerin karşısına çıkarılan
duvarları ve engelleri biliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar,
ne duvarlar örerlerse örsünler, o duvarı yıkacak tuğlaları
çekip çıkaracağımızdan kimse kuşku duymamalıdır.
10 Ekim katliamında rolü olan, görevini ihmal eden, katliama yol veren ve emir veren tüm sorumlular yargılanana
ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız.
Katliamın unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz.
Katledilen arkadaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız.
DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak; 10 Ekim Ankara katliamının beşinci yıldönümünde sözümüzü bir kez
daha yineliyoruz: Bu toprakları katliamlarla, faili meçhul
cinayetlerle anılmaktan çıkararak barış ve demokrasiyle taçlandıracak, emeğin ve bir arada yaşama iradesinin
egemen olduğu Türkiye’yi yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımıza, 103 karanfilimize armağan edeceğiz.
DİSK-KESK-TMMOB-TTB

10 EKİM ANKARA KATLİAMINDA YİTİRDİĞİMİZ 103 CAN ANILDI
Ankara’daki anma töreni için sabah saat 9:30’da Ulus
Metro çıkışında buluşan aileler, emek ve meslek örgütü
temsilcileri ve milletvekillerin de aralarında olduğu topluluk, her türlü engellemeye rağmen anma törenini gerçekleştirdi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın da
katıldığı anma töreninde 10 Ekim Katliamını Unutma
Unutturma pankartı açıldı ve ölen canların isimleri tek
tek okunarak saygı duruşunda bulunuldu.
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GÜÇLENEREK, BÜYÜYEREK VE MÜCADELE EDEREK 66 YIL!
TMMOB’nin Birinci Genel Kurulu’nun 66. yıldönümünü ve Mühendislik-Mimarlık Haftasını kutlamak amacıyla
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 23 Ekim 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Bundan 66 yıl önce, ülkemizin mühendis, mimar ve şehir
plancılarının meslek örgütü kurma çabaları sonuç vermiş
ve 18-21 Ekim 1954 yılında TMMOB’nin ilk genel kurulu
gerçekleştirilmiştir. Kuruluşun ardından TMMOB’ye bağlı 10 meslek odası kurularak TMMOB’nin örgütleme ve
kurumsallaşma dönemi başlamıştır. Bu tarihleri kapsayan
hafta ise mühendislik mimarlık haftası olarak ilan edilerek
66 yıldır kutlanmaktadır.
66. yılında TMMOB örgütlülüğü 24 meslek Odası, bu
odalara bağlı 226 şube 50 İl ve İlçe Koordinasyon Kurulu ile büyüyerek mücadeleyi sürdürmektedir. TMMOB,
2020 yılı itibariyle 108 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden yaklaşık 600 bin üyesini temsil
etmektedir. 66 yıl önce örgütlü mücadeleye adım atan
mühendis, mimar ve şehir plancıları bugün Türkiye’nin
en büyük demokratik kitle örgütlerinden birisi haline dönüşmüştür.

alınmaktadır.
Salgın döneminde işsizlik meslektaşlarımız arasında da
çığ gibi büyümüş durumdadır. Resmi rakamlara göre işsiz
sayısı Temmuz’da 4 milyon 227 bin, işsizlik oranı ise yüzde 13,4 görünürken iş aramayan umutsuzlar ve eksik istihdamda olanlar dikkate alındığında, geniş anlamda işsiz
sayısı 10 milyon 371 bine, gerçek işsizlik oranı da yüzde
29,1’e kadar yükselmiş durumdadır.

TMMOB, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için mücadele vermektedir. Çünkü
TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının
sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulmayacağı, sorunlarımızın çözümünün büyük ölçüde emekçi sınıfların
sorunlarının çözümünde yattığının bilincindedir. Bu yüzden mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını, ülke sorunlarıyla bütünlüklü olarak ele alır.

Halkın sağlık, geçim, eğitim, işsizlik sorunlarını çözmek
ile ilgilenmeyen iktidar, en başından itibaren, salgınla
mücadeleyi şeffaf biçimde yürütmek yerine kendi iktidar
alanlarını pekiştirmek için bir fırsat olarak değerlendirmiştir. Bir genelge ile TMMOB ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel kurulları ertelenmiş,
genel kurullarını tamamlamış 24 odamızın ve Birliğimizin
iradesi yok sayılmak istenmiştir. Siyasal iktidarın karar
ve uygulamaları, meslektaşlarımızın iradesini ve meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki
faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir. Ancak TMMOB, geçmişte olduğu gibi, tüm
engellemelere karşı mücadelesini sürdürmekten geri
adım atmayacaktır. Birlik çalışmalarımız; Oda Genel Kurullarında seçilmiş olan 3 TMMOB Yönetim Kurulu adayı
ve mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının katılımı
ile oluşturduğumuz genişletilmiş kurulumuz aracılığı ile
yürütecektir.

TMMOB, meslek alanları ile ilgili her konuda bilgi üretmeyi, üretilen bilgiyi kamuoyu ile paylaşmayı asli görevleri arasında görmektedir. Bu doğrultuda yayınlanan
raporlarla, açılan davalarla, düzenlenen kongre-sempozyumlarla, yapılan açıklamalarla, bilimin ve tekniğin kamudan, halktan ve doğandan yana kullanılmasıyla başka bir
dünyanın mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır.

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi,
dün olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki insan sevgisini
ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği
emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme
yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Ülkemiz, içinden geçtiğimiz pandemi döneminde geçmiş
yıllardan daha derin bir ekonomik kriz içerisine girmiştir.
Bu kriz meslek alanlarımızı doğrudan etkilemiş, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen meslektaşlarımızın
hayatını da zora sokmuştur. Kanunsuz, fiili işten çıkarmalar, kamusal kaynakların tüketilmesi, kamusal yatırımların
ortadan kalkması, toplumsal yarar yerine sermaye gruplarının çıkarlarının gözetilmesi ile haklarımız elimizden

Tüm meslektaşlarımızın mühendislik, mimarlık haftası
kutlu olsun!
66. yılında daha da güçlenerek ve büyüyerek:
Daha Gidecek Çok Yolumuz var! Yaşasın TMMOB,
Yaşasın Mücadelemiz!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
bülten 269
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TMMOB 45. DÖNEM ARA ÇALIŞMA RAPORU YAYIMLANDI
TMMOB 45. Dönem Ara Çalışma Raporu, 28 Ekim 2020 tarihinde yayımlandı. Ara Çalışma Raporu, TMMOB’nin
4 Haziran 2018 - 5 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmaları kapsamaktadır.
SUNUŞ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 46. Dönem Genel Kurulu’nun salgın yasaklarının kalkmasının ardından,
çoğunluklu olarak 16-17-18 Ekim 2020, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23-24-25 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacağı TMMOB Yönetim Kurulu’nun 14 Ağustos 2020
tarihli 38. toplantısı ile birlikte delegelerimize, üyelerimize ve kamuoyuna duyurulmuştu.
Ancak TMMOB 46. Dönem Genel Kurulu, İçişleri
Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderdiği “Koronavirüs Tedbirleri Ek” konulu genelgesi devamında Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun
02.10.2020 Tarih ve 2020/76 Sayılı Kararı ile ertelenmiştir.
TMMOB Yönetim Kurulu 5 Ekim 2020 tarihli 41. toplantısında, bir ek genelge vasıtası ile ertelenen 46. Dönem
Genel Kurulu ve Genel Kurul çalışmaları hakkında aşağıdaki kararı almış ve kamuoyu ile paylaşmıştır.
KARAR NO 613: Çoğunluklu olarak 16-17-18 Ekim
2020, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23-24-25 Ekim
2020 tarihlerinde yapılması planlanan TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tari-

hinde 81 İl Valiliğine gönderdiği Koronavirüs Tedbirleri
ek konulu genelgesi devamında Ankara Valiliği İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02.10.2020 Tarih ve 2020/76 Sayılı Kararı ile ertelenmiştir. Aşağıdaki açıklamanın Yönetim Kurulu ile imzası ile kamuoyu ile paylaşılmasına, 46.
Olağan Genel Kurul gerçekleşinceye kadar; Yönetim Kurulu çalışmalarının Oda Genel Kurullarında seçilmiş olan
TMMOB Yönetim Kurulu adaylarının katılımı ile yürütülmesine,

TMMOB GENEL SEKRETERİ VE ODA SEKRETER/YAZMAN
ÜYELERİ ORTAK TOPLANTISI
TMMOB Genel Sekreteri ve Oda Sekreter/Yazman Üyeleri Ortak Toplantısı 15 Ekim 2020 tarihinde, “Güncel
Durum Değerlendirmesi ve Yeni Dönem Çalışmaları” gündemi ile çevirimiçi olarak gerçekleştirildi.
Toplantıya TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül,
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Fırat, Birkan
Sarıfakıoğlu, Emre Fidan, Mehmet Çelik, Oda Sekreter
Yazman Üyeleri Adil Güneş Akbaş (BMO), Ahmet Atayol
(ÇMO), Can İncebıyık (EMO), Gizem Çevik (GEMİMO),
Orçun Balbaş (GMO), Emre Taşkın (Gıda MO), Murat
Türüdü (HKMO), Turan Ayçiçek (İçmimarlar O.), Özer
Akkuş (İMO), Buket Yararbaş Ecemiş (JMO), Işın Çavdar
(KMO), Erşat Akyazılı (Maden MO), Elif Öztürk (MMO),
Ferhat Yaşar (Metalurji ve Malzeme MO), Emel Ünal
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(Meteoroloji MO), Özay Yerlikaya (Peyzaj MO), Serkan
Özcanlı (TMO), Mehtap Ercan (ZMO) katıldı.
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BİR DEPREM ÜLKESİ OLDUĞUMUZ GERÇEĞİNİ
İZMİR’DE YENİDEN GÖRDÜK
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan deprem felaketi
üzerine bir basın açıklaması yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi
Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre 30 Ekim 2020 Cuma
günü Ege Denizi Seferihisar açıklarında saat 14.51’de 6.6
büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.Ülkemizin
b atısında yer alan pek çok yerleşim yerinde hissedilen
deprem sonucunda İzmir’in Bayraklı ve Bornova İlçesindeki bazı binalar yıkılmış, çok sayıda yurttaşımız hayatını
kaybetmiştir. Hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılarımız için acil şifalar sağlık diliyoruz.
İzmir halkının acısını paylaşıyoruz.
Deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğini; yıkıcı sonuçlara yol açan bir deprem ve ardından hayatının kaybeden
yurttaşlarımız aracılığı ile yeniden gördük.

belgelendirme ve denetleme gereklilikleri yapı denetim
süreçlerinden dışlanması, yeni binaların yapı güvenliği konusunda da riskler doğurmaktadır.

D aha önce de defalarcabelirttiğimiz üzere can kayıplar ına ve yıkıma; deprem gerçeği ve bilimsel, teknik ger ekliliklere rağmen geliştirilen politikalar ve buna bağlı
u ygulamalar neden olmaktadır. Deprem kuşağında yer
alan ülkemizde tüm yapıların depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi, var olan yapıların sağlamlaştırılması,
gerekli tedbirlerin alınmasıve uygunsuz alanlara imar izni
verilmemesi gerekmektedir.

Y aşanan deprem sonrasında, özellikle metropollerdeki
d eprem toplanma alanlarına olan ihtiyacımızın ne denli
büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Oysa yıllardır
sistematik biçimde kent merkezlerinde bulunan deprem
toplanma alanları yapılaşmaya açılmaktadır.Ülkemizi yön etenler yaşadığımız acı deneylerden ders çıkarmalı ve
g örevlerini daha fazla gecikmeden yerine getirmelidir.
Nitekim sonuçlarının çok daha ağır olması beklenen, İstanbul depremi er yada geç kapımızı çalacaktır. Boşa harcayacak bir günümüz dahi kalmamış durumdadır.

Geçmişte yaşadığımız ve büyük yıkıma neden olan depr emler, yapı stokumuzun deprem güvenlikli olmadığını
ortaya koymuşken, sanki bir daha deprem olmayacakmış
gibi imar planları yapılmakta ve rant politikalarına devam
edilmektedir. İmar afları ile kaçak yapılaşma teşvik edilm iş, yurttaşlarımız sağlıksız yapılaramahkum edilmiştir.
B öylece projesi olmayan, hiçbir mühendislik hizmeti
a lmamış kaçak yapılar ruhsatlandırılmıştır. 10 milyonun
üzerinde kaçak yapı ruhsatlandırılarak yapı stokumuzun
proje uygunluğu ve deprem dayanıklılığının denetlenme
ihtimali de ortadan kaldırılmıştır.
Y apı alanındaki tek sorun kaçak ve riskli yapıların ruhs atlandırılması değil, yeni yapıların da gerekli mühend islik hizmeti almadan yapılmasıdır. Kamusal anlayışla
y ürütülmesi gereken yapı denetimi sistemi tümüyle ticarileştirilmesi ve Odalarımızın mesleki yeterlilik, eğitim,

T MMOB olarak İzmir’de yürütülmesi gereken aramakurtarma ve hasar tespit çalışmalarında İzmir halkı ile dayanışma içerisinde olarak yer almaya hazır olduğumuzu
v e üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi
i fade ediyoruz. İzmir ve çevresinde bulunan TMMOB
İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla deprem bölges inde incelemeler titizlikle devam etmektedir. Konuya
ilişkin raporumuz en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bu vesileyle bir kez daha iktidarı acilen çağrılarımıza kulak
vermeye ve gereken önlemleri almaya davet ediyoruz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
bülten 269
kasım 2020
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Günce


Ekim
2020

Günce

3 Ekim Cumartesi
Oda Danışma Kurulu 48. Dönem 1.Toplantısı, covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi.
8 Ekim Perşembe
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
10 Ekim Cumartesi
10 Ekim 2015’te DİSK-KESK-TMMOB-TTB tarafından
düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi mitingine yönelik
IŞİD saldırısında yaşamını yitiren 103 can Türkiye’nin çeşitli yerlerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
11 Ekim Pazar
Oda Denetleme Kurulu, 2. Toplantısı gerçekleştirildi.
12 Ekim Pazartesi
48.Dönem Merkez Öğrenci Üye Komisyonu 1.Toplantısı, 24 öğrenci üyenin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alp Yılmaz, Oda Teknik Görevlileri Meltem Özdemir Çınarel
ve H. Cem Şavur katıldı.
13 Ekim Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
15 Ekim Perşembe
TMMOB Genel Sekreteri ve Oda Sekreter/Yazman
Üyeleri Ortak Toplantısı, "Güncel Durum Değerlendirmesi ve Yeni Dönem Çalışmaları" gündemi ile çevirimiçi
olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi Elif Öztürk katıldı.
19 Ekim Pazartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
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20 Ekim Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
43. ve 44. Dönem Oda Yönetim Kurulu üyesi Bünyamin Aydın'ı ölümünün 8. yılında andık.
22 Ekim Perşembe
Odamızın her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin
63’ncüsünü, hızlanmış enflasyon ve döviz tırmanışı ve bununla yaşanabilecek mal yokluğu riskine ayırdı.
23 Ekim Cuma
TMMOB'nin Birinci Genel Kurulu'nun 66. yıldönümünü ve Mühendislik-Mimarlık Haftasını kutlamak amacıyla
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.
27 Ekim Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
29 Ekim Perşembe
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener bir basın
açıklaması yaparak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.
31 Ekim Cumartesi
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 30
Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan deprem felaketi
üzerine bir basın açıklaması yaptı.
48. Dönem EİM MEDAK belirleme toplantısı 47. Dönem EİM MEDAK üyeleri ve 48. Dönem Şube EİM MDK
temsilcilerinin katılımı ile online olarak gerçekleştirildi.
Toplantıya Oda Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim
Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Egemen Ceylan, Oda Teknik Görevlisi H. Cem
Şavur katıldı.

GEÇMİŞ OLSUN

İZMİR
BİR DEPREM ÜLKESİ OLDUĞUMUZ GERÇEĞİNİ
İZMİR’DE YENİDEN GÖRDÜK
30 Ekim 2020 Cuma günü Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem
meydana gelmiştir.Ülkemizin batısında yer alan pek çok yerleşim yerinde hissedilen deprem
sonucunda İzmir’in Bayraklı ve Bornova İlçesindeki bazı binalar yıkılmış, çok sayıda yurttaşımız
hayatını kaybetmiştir.
Hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılarımız için acil şifalar sağlık
diliyoruz. İzmir halkının acısını paylaşıyoruz.
Deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğini; yıkıcı sonuçlara yol açan bir deprem ve ardından
hayatının kaybeden yurttaşlarımız aracılığı ile yeniden gördük.

