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7. Doğa ve Uçurma Şenliği
Makina Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi 7.Doğa 
ve Uçurtma Şenliği 15 

Mayıs`ta MMO Korusunda gerçek-
leştirildi.

Makina Mühendisleri Odası İsanbul 
Şube Yönetim Kurulu tarafından 
“Ensar Karanlığına Karşı Çocukları-
mızın Geleceğine Sahip Çıkıyoruz!” 
çağrısıyla gerçekleştirilen 7.Doğa ve 
Uçurtma Şenliği, Şube YK Başkanı 
Battal Kılıç`ın açılış konuşmasıyla 
başladı. Yaklaşık 600 kişinin katıl-
dığı şenlikte fidan dikimi, müzik 
aktiviteleri ve çeşitli yarışmalar gün 
boyunca devam etti. Bu yıl “Çocuk-
lara Söz Güzel Günler Göreceğiz” 
temasıyla gerçekleştirilen şenlikte, 
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve 
Sanat İçin Vakıf(TAKSAV) tarafından 
düzenlenen atölyelerle çocukların 
yaratıcılıklarını geliştiren çalışmalar 
gerçekleştirildi. Oda yöneticileri, 
çalışanları, üyeleri ve Oda dostlarının 
biraraya geldiği 7. Doğa ve Uçurtma 
Şenliği, uçurtma etkinliğinin ardından 
sona erdi. 
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Genel Kurulu ve

Seçimleri Gerçekleştirildi

Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi 32. Dönem 
Genel Kurul ve Seçimleri 

16-17 Ocak’ta Okulunda gerçekleş-
tirildi. Battal Kılıç Başkanlığındaki 
Mavi Liste adayları oyların büyük 
çoğunluğunu alarak yönetime 
seçildiler.

Kötü hava koşullarına rağmen 3370 
mühendisin oy kullandığı seçimler-
de Demokrat Makina Mühendisleri 
MAVİ LİSTE 2178, Demokrat Mü-
hendis Dayanışması YEŞİL LİSTE 
327, Değişim Grubu SARI LİSTE 
865 oy aldı.

MMO İstanbul Şube 32. Dönem 
Yönetim Kurulu seçimlerinde en 
yüksek oyu alan Mavi Liste Başkan 
Adayı Battal Kılıç, seçim sonuç-
larının açıklanmasının ardından 
yaptığı konuşmada, “Şube Yönetim 
Kurulu olarak yaşam alanlarımıza, 
parklarımıza, toprağımıza, suyumu-
za, kentimize sahip çıkmaya devam 
edeceğiz. Kentin sakini değil, sahibi 
olduğumuzu ortaya koyacağız. Biz-
ler, kent, çevre, insan sağlığı, doğal 
çevre, insan hakları, engelli, hasta, 
çocuk ve kadın haklarına duyarlı 
bir Oda olarak bu yönde çalışmalar 
yapmaya devam edeceğiz. “ dedi

Mavi Liste adaylarından İbrahim 
Tataroğlu, İktidarın TMMOB‘ye ve 

Odalarımıza dönük müdahalesine 
işaret ederek, “Dün olduğu gibi bu-
gün de ülkemize, kentimize ve mes-
lektaşlarımıza sahip çıkmaya devam 
edeceğiz, meslektaşların yoksul-
laştırılmasına karşı, kentin yağma-
lanmasına, kadın cinayetlerine, iş 

cinayetlerine karşı mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Bugün ülkemizdeki 
çatışmalı sürecin sona erdirilmesi 
son derece önemlidir, toplumsal ba-
rışın tesisi için de mücadele etmeye 
devam edeceğiz” dedi.

21.01.2016  
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Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
32. Dönem Genel Kurul

Sonuç Bildirgesi

26.000 üyesi, 2.500 öğrenci üyesi, 
8 ilçe temsilciliği, işyeri temsil-
cilikleri, komisyonları ile örgütlü 

Şubemizin 32. Genel Kurulu sonunda 
aşağıdaki görüş ve önerilerimizin 
kamuoyuna duyurulması kararlaştırıl-
mıştır. 

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi Genel Kurulu; 
meslek ve meslektaş sorunları ile ülke 
ve dünya sorunlarının birbirinden 
ayrılmayacağı gerçeğinden hareketle 
çalışma anlayışını ve çalışma programı-
nı oluştururken dünyada ve ülkemizde 
yaşanan siyasal gelişmelerin analizini 
yapmayı hem bir gereklilik hem de 
bir görev olarak tanımlamaktadır. Bu 
çerçevede;

MMO İstanbul Şubesi 32.Dönem 
Genel Kurulu olarak karşı çıktığımız 
politikalar; emperyalizme eklemlenmiş 
bir avuç işbirlikçinin çıkarları dışında 
ülkenin, emeğin ve halkın çıkarlarına 
yönelik hiçbir amacı taşımadığını 
söylediğimiz, Rant, Yolsuzluk, Sa-
daka Ekonomisi olarak adlandırılan, 
Türkiye`yi ithalat ve ucuz işgücü 
cennetine dönüştüren ekonomi politi-
kalarıdır.

Son çeyrek yüzyılda siyasi ve ekono-
mik dengeleri tamamıyla alt üst eden ve 
tek hegemonik sistem olarak uygulanan 
kapitalizmin yarattığı krizler derinleş-
mekte ve dünyanın her yerine savaş ve 
yoksulluk olarak yayılmaktadır. Ülke-
mizde ve dünyada işten çıkarmaların, 
çalışma saatleri ve emeklilik süreleri-
nin, esnek ve güvencesiz çalıştırmanın 

kapitalistler açısından 
cazibesinin alabildi-
ğince arttığı, ücretlerin, 
devletin eğitim-sağlık 
gibi alanlardaki sosyal 
varlığının her geçen 
gün daha da azaldığı 
bir dönem yaşanıyor. 
Neo liberalizmin 
ekonomik darboğazı 
halkın sosyal haklarını 
tırpanlarken, demokra-
tikleşme açısından da 
gedikler açıyor.

Sadece son 4 yıldır 
Suriye‘de sürdürülen 
iç savaş nedeniyle yüz 
binlerce insan hayatını 
kaybetmiştir. AKP ikti-
darı bu iç savaşta Suriye`deki ulusla-
rarası şeriatçı paramiliter güçlere silah, 
para ve askeri destek vererek yapılan 
katliamlarda taşeron rolünü üstlenmiş-
tir. Uluslararası siyasette yalnızlaşan 
AKP iktidarı çareyi ülke içinde de 
piyasacı adımları hızlandırmakta, otori-
ter örgütlenmesini kuvvetlendirmekte, 
ülkeyi açık bir cezaevine dönüştürmek-
te bulmuştur.

2002 yılından beri iktidarda olan otori-
ter anlayış başta Kürt halkı olmak üzere 
halkların insanca yaşam talebine karşı 
baskı ve antidemokratik uygulamalar-
la karşılık verdi. Özellikle 7 Haziran 
seçimlerinden sonra, iktidarını koru-
mak, yeni baskıcı/otoriter bir sistem 
kurmak için savaş ve çatışmalardan 
medet uman siyasi iktidar içeride ve 
dışarıda savaş konseptini tırmandırarak 

yükseltmeye başladı. Buna istina-
den de Türkiye’de barış düşmanları, 
savaşa tapanlar birleşmiş durumdalar. 
16 Ağustos 2015 tarihinden bu yana 
başta Diyarbakır, Şırnak ve Mardin 
olmak üzere Hakkâri, Muş, Elazığ ve 
Batman’ın da olduğu toplam 7 ildeki, 
en az 19 ilçede, resmi olarak tespit edi-
lebilen en az 58 süresiz ve gün boyu so-
kağa çıkma yasağı ilânı gerçekleşmiştir. 
Tüm bu adımlar göstermektedir ki AKP 
İktidarı başta Kürt Halkı olmak üzere 
kendisine karşı çıkan tüm toplumsal 
kesimleri baskı ve zorbalıkla susturma-
ya ve yok etmeye çalışmaktadır.

AKP içerisinde olduğumuz bu savaş 
ortamına karşı barışı savunan bütün 
kesimlere de saldırısını tüm hızıyla 
devam ettirmektedir. Ülkesine, topluma 
karşı duyarlı akademisyenler onurlu bir 
duruş sergileyerek 11 Ocak Pazarte-

32. Dönem İstanbul Şube Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç
Yönetim Kurulu Başkanvekili Zafer Güzey
Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu
Yönetim Kurulu Saymanı Saadet Sayın
Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Öztürk
Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Ahmet Akçakaya
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şimşek
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Cafer Yıldız
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Şebnem Cengiz
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Sani Gürocak
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Aydan Adanır
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mehmet Yılmaz Sevinç
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Gülser Ünlü
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Zekai Şahin
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si günü ülkede akan kanın durması 
için, barış ve kardeşlik istenen ve 
imzaladıkları bir metni kamuoyuyla 
paylaştılar. Bu açıklamaların ardından 
birçok akademisyen arkadaşımızın 
görevine son verilmiş, kimileri linç 
kampanyalına maruz bırakılmış, gayri 
hukuki sebeplerle gözaltına alınmış 
ve kişilik haklarına tecavüz edilmiş ve 
tehdit edilmiştir. Öyle ki; başbakanın 
“herkes safını belirlesin” açıklamalarını 
ve YÖK’ün “emri aldık” bağlamında 
“inceleme için harekete geçme” açıkla-
malarını  eli silahlı çete liderinin tehdidi 
izlemiştir. Bizler bu Ülkenin eşitlikten 
ve barıştan yana mühendisleri olarak 
akademisyen arkadaşlarımızın yanında 
olduğumuzu, omuz omuza mücadele 
edeceğimizi bir kez daha kamuoyuyla 
paylaşıyoruz.

Egemen üretim tarzı olarak kapitalizm 
kâr güdüsü ve hırsı ile insanların doğa 
ile ilişkisinde hiçbir sınır tanımamak-
tadır. Doğanın en temel bileşenleri 
olarak toprak, su ve hava, sömürgeci 
bir tavırla sınırsızca kullanılmakta, 
hoyratça tüketilmektedir. Doğal kay-
nakların bu hoyratça kullanımı, tüm 
ekolojik dengeyi bozmaktadır. Doğanın 
kaldırabileceği kirlilik yüklerinin sını-
rına gelindiği her geçen gün daha fazla 
açığa çıkmaktadır.

Doğanın talanı ve piyasalaştırılması 
yerine, enerji açısından dışa bağımlı 
olan ülkemizde enerjinin verimli ve et-
kin kullanımı hedefleri olan bir politika 
oluşturulmalıdır. Enerji politikalarının 
üretimden tüketime kamusal çıkarları 
gözeten bütüncül bir yaklaşımla ele 
alınmalıdır. Enerji üretiminde verimli-
liği arttıran, tasarrufu teşvik eden do-
layısıyla fosil yakıt tüketimini azaltan 
teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanıl-
ması, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
(güneş, rüzgar, jeotermal vb.) tercih 
edilmesi kaçınılmazdır.

Ülkemizdeki toplumsal hak ve özgür-
lük mücadelesinin önemli ve tarihsel 
bir dönemeci de; kamusal alana, 

ağacına, parkına, kentine sahip çıkma 
mücadelesi olan Gezi Direnişi`dir. 
Bilindiği gibi 27 Mayıs 2013 tarihinde 
iş makineleri Gezi Parkı‘na girmiş ve 
fiili yıkım ve ağaçların sökülme işlemi 
başlatılmıştır. Bunun üzerine Taksim 
Meydanı ve Gezi Parkına sahip çıkma 
karalılığı gösteren demokrasi güçleri, 
Şubemizin de başından beri içinde yer 
aldığı TMMOB‘ye bağlı Odalarımızın 
İstanbul Şubeleri başta olmak üzere, 
meslek örgütleri ve doğasever halkı-
mız park alanında buluşarak yıkımın 
ve ağaç katliamının durdurulmasını 
sağlamıştır.

Ülkesine, Kentine ve parkına sahip 
çıkan yurttaşlar olarak bu alçakça 
saldırıya karşı bedenleriyle canları 
pahasına direnen, gözlerini kaybeden 
ve yaralanan binlerce kardeşimizi se-
lamlıyor, hayatlarını kaybedenleri saygı 
ile anıyoruz.

Ülkemizdeki ölümler, cinayetler sadece 
sokaklar da değil yüzyıllardan beri 
üretim alanlarında da pervasızca devam 
etmektedir. Son yıllarda ülkemizde iş 
kazaları ve meslek hastalıkları yoğun 
olarak gündemde yer almaktadır. Her 
ay en az 140 emekçi iş cinayetlerin-
de yaşamını yitirmektedir. Ülkemiz 
bu alanda Avrupa birincisi, dünya 
üçüncüsüdür. Soma’da, Ermenek’te, 
Torunlar’da yaşanan iş cinayetleri bun-
ların arasındadır ve dizginsiz kar hırsı 
ile insan hayatını hiçe saymanın acı 
sonuçlarının yalnızca bazı örnekleridir.

Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı için; 
riskin yüksek olduğu üretim ve hizmet 
alanlarında, çalışan sayısına bakılmak-
sızın iş güvenliğinden sorumlu mühen-
dis çalıştırılması zorunlu olmalıdır. İş 
güvenliğinden sorumlu mühendislerin 
ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları 
ve odalarca mesleki denetime tabi ol-
maları zorunlu tutulmalı ve meslek içi 
eğitimlerle desteklenmelidir. İş Güven-
liğinden sorumlu mühendislerinin üst-
lendikleri sorumluluğa uygun çalışma-
larının maddi koşulları sağlanmalıdır. İş 

Güvenliği Uzmanı meslektaşlarımızın 
hakları korunmalıdır.

Güvenli ve sağlıklı olmayan çalışma 
ortamları işçiler emekçiler için ağır 
faturanın bir boyutu iken, küresel 
politikalar sonucunda yaşanan krizlerin 
ve yolsuzlukların faturasının halka 
ödettirilmesi de başka bir boyutudur. 
Asgari ücret açlık sınırındadır ve halk 
yoksulluk içindedir. Gelir dağılımında-
ki eşitsizlik her geçen gün büyümek-
te, refah seviyesi düşmekte, işsizlik 
oranı gerçekte yükselmekte, yoksulluk 
kronik bir sorun haline gelmektedir. 
Bu durumun ülkemizdeki sorumluları 
siyasal iktidarı uzun yıllardır elinde 
tutan sağ, muhafazakar ve liberal 
anlayışlar ve onların emek düşmanı 
politikalarıdır.

Resmi rakamlarla yüzde 15 seviyesinde 
olan, özellikle genç kent nüfusu içinde 
yüzde 20`yi geçen işsizlik rakamları, 
mühendisler için ise, toplam mühendis 
nüfusunun yüzde 25`i dolayındaki 
bir orana denk düşmektedir. Başka 
bir deyişle her dört kişiden birisini 
“boş” gezmeye ya da meslek dışı bir 
işte çalışmaya mahkûm eden işsizlik; 
çalışmak zorunda olan kesimler ve aynı 
zamanda özellikle genç mühendisleri-
miz için bir kâbusa dönüşmüştür.

Bu kabusun eğitimdeki karşılığı da; 
mühendislik alanındaki eğitimde gerek 
açılan okullar gerek artırılan konten-
janlar açısından planlama anlayışının 
olmaması özellikle belirli bölümlerden 
mezun mühendislerin istihdam soru-
nunu artırdığı gibi bu kitlenin mesleki 
kimliklerinde erozyon yaratmasıdır. 
Üretim süreçlerinde ortaya çıkan 
değişim, mühendisleri yeniden biçim-
lendirmekte, mesleki formasyonlarını 
değiştirmekte, istihdamı daraltmaktadır. 
İşsizliğin artması ücret politikala-
rını olumsuz yönde etkilemekte ve 
mühendislerin emeği ile orantılı ücret 
almalarını engellemektedir.

Mühendisler düşük ücretlerle çalışma 

1SUBE.indd   6 6.06.2016   17:36



Bülten 2015 / 7

Şube

ve işsizlik tehdidi ile karşı karşıya iken, 
siyasi iktidarın saldırıları her alanda 
devam etmektedir. AKP Hükümeti 
bugün 1980 askeri darbesinin bir başka 
antidemokratik yapılanması olan ve 30 
yıldır özerk-demokratik üniversite tale-
bimizin önünde en büyük engel olarak 
duran YÖK aracılığı ile de mühendislik 
mesleğini direkt hedef alıyor. Uzaktan 
eğitim ile mühendislik formasyonu 
ve teknik öğretmenlere mühendislik 
ünvanı verilmesi, teknoloji fakültele-
rinin açılması, teknik altyapı ve yeterli 
akademik kadro olmamasına rağmen 
popülist yaklaşımlarla her şehire açılan 
mühendislik fakülteleri, mesleğimize 
ve meslek değerlerimize AKP eli ile 
yapılan saldırıların son örnekleridir. Bu 
bağlamda mühendislik mesleği, nite-
liğinin korunması gereken bir müca-
dele alanı haline gelmiştir. Odamız bu 
doğrultuda meslektaşlarımızın haklarını 
korumaya devam etmelidir.

Mevcut erkek egemen sistem ve kapi-
talist düzende kadınlar çifte sömürüye 
tabi olup, cinsel ve sınıfsal eşitsizlik 
çoğunlukla birbirini beslemektedir. 
Cinsiyet ayrımcılığı aile içi yaşamda, 
eğitim sürecinde ve çalışma hayatı 
içerisinde en baskıcı hali ile kadınları 
etkilemektedir.

İstihdamda cinsiyet ayrımcılığı en geniş 
biçimde yaşanmakta, kadın mühen-
disler için çalışmak önemli bir sorun 
olmaya devam etmektedir. Bu cinsiyet-
çi yaklaşım kadının ezilmesine neden 
olmakta, kadının çalışma yaşamındaki 
konumu gelişememektedir. Kayıt dışı 
çalışanların büyük çoğunluğunu yine 
kadınlar oluştururken, yoksulluk ve 
işsizlik ilk önce kadınları vurmaktadır.

Demokratik olmayan yöntemlerle, mü-
hendislerin meslek alanlarına saldıran 
ve işsiz kalmalarına neden olan Siyasal 
iktidarın otoriter siyaset tarzının yansı-
maları, TMMOB`ye dönük tutumunda 
da belirgin şekilde öne çıkmaktadır.

Sermaye birikimi ve sömürü politika-
ları, rant alanlarının genişletilmesinde 
somutlanmaktadır. Bütün ülke (kentler, 
kırsal alanlar, toplu konut alanları, 
tabiat varlıkları ve bütün koruma 
alanları, meralar, yaylalar, kışlaklar vb.) 
rant kapsamı içine alınmakta; Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı yerel yönetimlerin 
yapı, ruhsat vb. yetkilerini de üstlen-
mekte; yapı denetimi yasasında yapılan 
değişikliklerle denetim dışı yapıların 
sayı tür ve dağılımında önemli deği-
şikliklerle yasanın denetim kapsamı 
daraltılmakta, denetimsiz yapılaşmanın 
sınırları genişletilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleş-
me, yapı, arazi, imar ve bilirkişiliğe 
dair neredeyse tek yetkili konumuna 
getirilmektedir.

Bu açıdan bakıldığında kentte şu anda 
gerçekleştirilmesi hedeflenen planların 
başında Haliç Port, Galataport, Haydar-
paşa Port, projeleri gelmektedir. Ayrıca 
genel seçimler öncesinde duyurulan 
Kanalistanbul Projesi de yeni bir rant 
projesi olarak gündemdedir. Öte yan-
dan İstanbul`un akciğerleri olarak son 
kalan Kuzey Ormanlarını yok edecek 
bir proje olarak 3. Havaalanı ve 3. Köp-
rü Projeleri son hızla sürdürülmektedir. 
Kentsel dönüşüm adı altında yürütülen 
rant operasyonlarının ise her bölgeyi 
kapsadığını ve bazılarının gün yüzüne 
bile çıkmadığını da belirtmek gerekir.

İstanbul`un artık katlanılmaz olan 
ulaşım / trafik sorununa bir “çözüm” 
olarak ileri sürülen ama çözüm olma-
yacağı istatistiksel verilerle sabit olan, 
İstanbul`un kalan son orman alanlarını 
da yok ederek, tüm bölgeyi imara 
açacağı bilinen 3. Boğaz Köprüsü pro-
jesine bu dönemde de karşı çıkılmalıdır. 
Bu proje bir ulaşım projesi değil, rant 
projesidir. Neoliberal İstanbul için son 
adım, 3. köprü olacaktır. Ulaşımın toplu 
çözüm yöntemleri içinde, deniz ve de-
miryolu ulaşımının İstanbul`un coğrafi 

yapısı ve nüfus yoğunluğuna paralel 
olarak önemsenmesi ve bu kapsamda 
planlanması için mücadele edilmelidir.

İstanbul halkının yaşamında ve kent 
yapılanmasında önemli etki yaratan bu 
değişiklikler çok kapsamlıdır, yaşam-
sal önemi bulunmaktadır ve yetki ve 
sorumlukları gasp edilmeye çalışılan 
Odalarımızın buna tarihsel direnme 
hakkı olduğu kuşkuya yer bırakmaya-
cak kadar açıktır.

Halkın yaşamını doğrudan etkileyen 
merkezi ve yerel yönetimlerin ranta 
dayalı politikalarına karşı önümüzdeki 
dönem de bu mücadeleyi yükselterek 
devam ettirmeliyiz. Birliğimiz, Odamız 
ve Şubemiz, inadına mücadelenin et-
menin sorumluluğunu gözden kaçırma-
dan önümüzdeki dönem çalışmalarını 
yürütmelidir. TMMOB`nin en örgütlü 
yapısı olan Makina Mühendisleri 
Odası`nın ve İstanbul Şubemizin bu 
süreçte de üzerine düşeni yapacağın-
dan, kendini bu anlayışla yeniden inşa 
ederken, mesleki sorumluluklarını 
da daha fazla uzmanlaştırarak devam 
ettireceğinden kuşku duymuyoruz.

Siyasi iktidarın meslek alanlarımıza ve 
odamıza karşı saldırılarına, ülkemizde 
neoliberal politikaların bir sonucu ola-
rak yarattığı, rant ve yolsuzluk ekono-
misine, halkımızın büyük çoğunluğunu 
yoksulluk sınırında yaşamasına sebep 
olan ve temel insan hakkı olan eğitim, 
sağlık, ulaşım, barınma alanlarındaki 
özelleştirmelere ve ticarileştirilmelere 
karşı, gelecek dönemde de sözümüzü 
söyleyeceğiz.

Sonuç olarak; TAM BAĞIMSIZ, DE-
MOKRATİK ve LAİK bir Türkiye`de 
kardeşlik, eşitlik, özgürlük ve insanca 
yaşam için, Halkın Eğitim, Sağlık, İş, 
Sosyal Güvenlik, Barınma, Temiz su, 
Enerji ve Ulaşım, hakları için Demok-
ratik kitle örgütleriyle dayanışarak 
mücadele edeceğimizi belirtiyoruz”.
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Alışmayacağız, Unutmayacağız,
HESAP SORACAĞIZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB İstanbul Bileşenle-
ri olarak Taksim İstiklal 

Caddesinde katliamın gerçekleştiği 
noktada bir anma gerçekleştirdik.

Cumartesi günü Taksim İstiklal 
Caddesinde IŞİD tarafından gerçek-
leştirilen vahşi katliamı kınamak 
için 21 Mart 2016 Pazartesi saat 
18.00‘de DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB İstanbul Bileşenleri tarafın-
dan katliamın gerçekleştiği noktaya 
karanfillerimizi bırakarak ve burada 
bir anma gerçekleştirdik.

TMMOB İstanbul İl Koordinas-
yon Kurulu Sekreteri Süleyman 
Solmaz yaptığı konuşmada “Bu 
ülkede yaşayan herkese seslenmek 
istiyoruz. Bu hayat ortak, bu hayat 
hepimizin, birlikte yaşayacağı bir 
alan. Burada 21. yüzyılda dünyanın 
gelişmiş ülkelerinde insanlar ve o 
ülkeyi yönetenler hangi yöntemlerle 
yönetiyor ve kendi ülkelerinde bir 
kaos bir terör ortamını engelliyorlar 
ise bizim ülkemizi yönetenlerin 

de bu ülkede yaşayanların da bu 
değerlere sahip çıkmaları, bu değer-
leri yaşamlarının bir parçası haline 
getirmeleri görevi ile karşı karşıya-
yız. Umuyoruz ki bu terör eylemi 
bu doğru refleksi sahiplenmemizi 
bunu yaşamımızın bir parçası haline 
getirmemizi sağlar. Bunun son ol-
masını istiyoruz” dedi. KESK adına 

da dönem sözcüsü Hüseyin Tosu bir 
konuşma yaptıktan sonra katliamın 
yaşandığı yere karanfillerimizi ve 
“Alışmayacağız, Susmayacağız, 
Teslim Olmayacağız!” “Alışma-
yacağız, Unutmayacağız, Hesap 
Soracağız!” yazılı dövizlerimizi 
bırakarak anmamızı bitirdik.

22.03.2016

Emek Mücadelesi ve 1 Mayıs Söyleşisi Yapıldı 

“Emek Mücadelesi ve 1 Mayıs” 
başlıklı söyleşimiz TMMOB 
YK Başkanı Mehmet Soğan-

cı ve DİSK Eski Genel Başkanı 
Süleyman Çelebi’nin katılımıyla 
Şube binamızda gerçekleştirildi. 
Moderatörlüğünü Şube Başkanımız 
Battal Kılıç’ın yaptığı söyleşide, 
dünden bugüne emek mücadelesi ve 
1 Mayıs süreçleri konuşuldu.
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Çekmeköy Belediyesi Ziyaret Edildi

TMMOB 
Makina 
Mühendisleri 

ODASI İstanbul 
Şube Ümraniye 
Temsilciliği, 23 
Mart’ta Çekmeköy 
Belediyesi’ni ziyaret 
ederek, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Şahmettin Yüksel ile 
görüştü.

MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Aydan Adanır, Ümraniye 
Temsilcilik YK Başkanı Özgür Sel-
çuk, YK Sekreteri Erkan Özbakır ve 
Teknik Görevli Özgür Erdoğan’ın 
yer aldığı toplantı, Oda çalışmaları-

na ilişkin bilgi aktarımı ile başladı. 
Daha önce İstanbul’un farklı beledi-
yeleriyle gerçekleştirilen apartman 
yöneticilerine yönelik bilgilendirme 
toplantılarının önümüzdeki dö-
nemde Çekmeköy Belediyesi ile de 

düzenlenebileceği 
konuşuldu.

Odadan sicil belgesi 
alınması gereken 
projelerin, bele-
diyeler tarafından 
Oda onaylarının 
istenmediğinin vur-
gulanması üzerine, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Şahmet-
tin Yüksel, proje 
onayları ile ilgili 
tüm belediyelerin 

ilgili müdürlerinin bir 
araya getirilerek, konunun İstanbul 
çapında değerlendirilmesi gerektiği-
ni savundu.

23.03.2016  

Dudullu OSB Ziyareti Gerçekleştirildi

TMMOB Makine Mühendis-
leri Odası İstanbul Şubesi 
16 Mart Çarşamba günü Du-

dullu OSB’yi ziyaret ederek, Bölge 
Müdürü Murat Fırat ile görüştü.

MMO İstanbul Şube adına Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Ada-
nır, Ümraniye Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Başkanı Özgür Selçuk, YK 
Sekreteri Erkan Özbakır, YK Üyesi 

Kayhan Uzmanoğlu ve Teknik 
Görevli Özgür Erdoğan’ın yer aldığı 
heyet, Dudullu Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetimi ile yeni dönem-
de yapılabilecek ortak çalışmalar 
üzerine görüştü.

Dudullu OSB Bölge Müdürü Murat 
Fırat, Oda ile ortaklaşa yürütülecek 
çalışmaların arttırılarak devam et-
mesini oldukça önemli bulduklarını 
belirtirken, gerçekleştirilebilecek 
eğitim ve seminerlere ilişkin görüş 
alışverişi yapıldı.

17.03.2016

1SUBE.indd   9 6.06.2016   17:36



10 / Bülten 2015

Şube

Avcılar Belediyesi Ziyaret Edildi

TMMOB Makina Mühen-
disleri Odası İstanbul 
Şubesi, 11 Nisan’da Avcılar 

Belediyesi’ni ziyaret ederek, Bele-
diye Başkanı Dr. H. Handan Toprak 
Benli ile görüştü. MMO İstanbul 

Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Battal Kılıç, Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Cafer Yıldız, Şube Müdür 
Yardımcısı Ertan Demirci, Beylik-
düzü Temsilcilik YK Üyeleri Sultan 
Arslan ve Erkan Sarıoğlu’nun yer 

aldığı toplantıda, Oda çalışmalarına 
ilişkin bilgi aktarımı yapılarak, önü-
müzdeki dönem gerçekleştirilebile-
cek ortak faaliyetler konuşuldu.

12.04.2016  

İş ve Mühendis

2008 yılından bugüne üye mü-
hendislerin iş arama süreçlerin-
de yardımcı olmak ve mesleki, 

kişisel gelişimlerine katkıda bulun-
mak amacı ile kurulmuş olan birimin 
web sitesi, çalışma yaşamına katkı 
sunacak bilgiler eşliğinde yenilen-
miştir.

Nisan 2016 itibari ile iş arayan 
mühendis ilk başvurusu 140 ve 118 
ilk ilan başvurusu almıştır. Hizmet-
lerin tamamını kâr amacı gütmeden 
yapılmaktadır. Meslektaş dayanışması 
ve önerileriniz ile birim faaliyetlerini 
daha da arttırmayı hedeflemektedir. 
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Öğrenci Üye Çalışmaları
Kemerburgaz Üniversitesi 
Öğrenci Komisyonu Tanışma 
Kahvaltısı

Kemerburgaz Üniversitesi 
Öğrenci Üye Komisyonu ta-
nışma kahvaltısı 7 Şubat 2016 

tarihinde MMO Şube Lokali’nde 
gerçekleştirildi. Şube adına teknik 
görevli Mesut Geçgel’in katıldığı 
etkinlikte öğrenci üyelerle mesleğe, 
geleceğe ve yapabilecekleri etkin-
liklere dair konuşuldu. 

Haliç Üniversitesi Tanışma 
Etkinliği

Haliç Üniversitesi’nde 18 Şubat 
2016 tarihinde teknik görevlilerimiz 
Selma Aydın, Mesut Geçgel ve YK 
üyesi Mehmet Sevinç Yılmaz’ın 
katılımıyla tanışma etkinliği gerçek-
leştirildi. Etkinliğe 150 öğrenci üye 
katıldı. Etkinlikte öğrencilere ileride 
karşılaşacakları meslek konuları, 
sorunları hakkında bilgiler verildi. 
Ayrıca öğrenci üyelerin meslek oda-
larına yönelik merak ettiği sorular 
katılımcılar tarafından yanıtlandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi 
Tanışma Etkinliği

İstanbul Aydın Üniversitesi A Kon-
ferans Salonu’nda 17 Mart 2015 
tarihinde MMO İstanbul Aydın 
Üniversitesi Öğrenci Komisyonu 
öğrencilerinin de çalışma yürüttüğü 
Üretim Araştırmaları Kulübü’nün 
gerçekleştirdiği etkinlik yoğun ka-
tılımla gerçekleşti. Etkinliğe 180’e 
yakın mühendislik öğrencisi katıldı. 
Etkinliğe katılan öğrenciler meslek 
odalarına öğrenci üye olarak kayıt 
yaptırdılar.

Etkinlik, İstanbul Aydın Üniversi-
tesi Endüstri Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Nafiz Duru’nun 
konuşmasıyla başladı. Sayın Duru, 

meslek odalarımızın ve MMO’nun 
önemine değindi ve öğrencileri 
de meslek odalarına üye olmaya 
davet etti. Sayın Duru’nun ardın-
dan, MMO İstanbul Şube YK üyesi 
M. Yılmaz Sevinç, ‘’TMMOB ve 
MMO nedir?’’, Oda teknik görevlisi 
Mesut Geçgel, ‘’MMO İstanbul 
Şube Öğrenci Komisyonu Nedir?’’, 
‘’Mühendisin Toplumdaki Rolü 
ve Mühendisliğe Bakış Açısı’’, 
Oda teknik görevlisi Selma Aydın, 
‘’Endüstri Mühendisliği Nedir, Ne 
Yapar?’’ adlı başlıklarda söz aldılar. 
Konuşmaların ardından öğrenci-
lerden gelen sorular oda teknik 
görevlisi Mesut Geçgel tarafından 
yanıtlandı.

Etkinlikte meslek odalarına kayıt ol-
manın önemi, öğrenci olarak meslek 
odalarımıza neden kayıt olmamız 
gerektiği üzerine konuşmalar, mes-
leğimizin geleceği üzerine konular 
üzerinde duruldu.

Tanışma etkinliğinin ardından etkin-
liğe katkı sunan katılımcılara üni-
versite adına plaket takdim edildi.

Öğrenci Üyeye Yönelik
Bilgisayar Programları
Öğrenci üyelerimize yönelik olarak 
5-13 Mart 2016 tarihleri arasında 
ANSYS Workbench, 9-24 Nisan 
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2016 tarihleri arasında CATIA v5 
eğitimleri gerçekleşti. Öğrenci 
üyeye yönelik bilgisayar programı 
eğitimlerimiz devam edecektir. 

  
Öğrenci Üyeye Yönelik Teknik 
Geziler
YTÜ Öğrenci Komisyonumuz 
20 Nisan 2016 tarihinde Ambarlı 
Termik Santrali’ne teknik gezi 
düzenledi.  

Marmara Üniversitesi Öğrenci 
Komisyonumuz 25 Nisan 2016 
tarihinde Hyundai Assan firmasına 
teknik gezi düzenledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci 
Komisyonumuz 18 Nisan 2016 tari-
hinde Duran Doğan Basım Ambalaj 
firmasına teknik gezi düzenledi.

1. ve 2. TMMOB Öğrenci
Forumu

MMO İstanbul Şube Öğrenci Ko-
misyonu üyelerimiz, 13 Mart 2016 
tarihinde diğer oda komisyonlarının 
öğrenci üyeleriyle beraber MMO 
İstanbul Şube’de 1. ve 2. TMMOB 
Öğrenci Forumu’nu düzenledi. Bu 
etkinlikte beraber yapabilecekleri 
çalışmaları konuşan öğrenciler, yap-
mayı planladıkları 7. Mühendislik 
ve Şehircilik Günleri içinde taslak 
program oluşturdular.

Staj Çalışmaları
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Öğrenci üyelerimizin üniversite 
zorunlu stajlarını gerçekleştirebil-
meleri için meslektaş dayanışma 
çerçevesinde her sene gerçekleştir-
diğimiz staj yeri bulma konusunda 
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu 
sene de yaz dönemi ve dönem içi 
staj işlemlerini 17 Mart-31 Mart 
tarihleri arasında gerçekleştirdik. 
Toplam 121 öğrenci üyemize destek 
sunan çeşitli firmalardan staj yeri 
ayarlandı. Hala şubemizde staj yeri 
bulmada sorun yaşayan öğrenci 
üyelerimize bu konuda destek olma-
ya devam ediyoruz.

7. Mühendislik ve Şehircilik 
Günleri

“Mühendislik, Mimarlık, Şehir 
Bölge Planlama bölümü öğrenci-
lerinin gelecekte mesleğe, hayata 
dair sorunlarına çözüm üretebilmek 
amacıyla ama bunu yaparken bu 
meslekleri icra edecek olan insan-
ların sadece sermayenin nesnesi 
olmadığını, bir mühendisin sosyal 
olması gerektiğini, hayata dair 
olması gerektiğini, öznesi olduğu 
toplumun ihtiyaçlarına, sorunlarına 
çözüm üretebilmesi gereken bir 
birey olması gerektiğini anlatmak 
amacıyla buradayız birlikteyiz. Bu 
yüzden hep beraber diyoruz ki ‘Ser-
mayenin Nesnesi Değil, Toplumun 
Öznesi Olacağız’.”

TMMOB’a bağlı birçok odanın 
İstanbul Öğrenci Komisyonlarının 
ortak çalışması olarak ortaya çıkan 
bu etkinlik 23-30 Nisan tarihleri 
arasında İstanbul’da bulunan birçok 
okulda birçok mühendislik disiplini-
nin sorunlarına, ihtiyaçlarına yöne-
lik etkinlikler olarak gerçekleşti. Bu 
sene 7.’si düzenlenen Mühendislik 
ve Şehircilik Günleri’nde birçok 
söyleşi, panel, eğitim, gezi, atölye 
çalışması gerçekleştirildi.

Makina Mühendisleri Odası, 
YTÜ ve Kemerburgaz Üniver-
sitesi Öğrenci Komisyonu 
Etkinlikleri
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Eğitim Birimi Çalışmaları
MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
EĞİTİMLERİ

2016 yılı Şubat-Nisan ayları 
döneminde; MMO İstanbul 
Şube bünyesinde düzenlenen 

toplam 19 Mühendis Yetkilendirme 
Kursuna, İstanbul Şube ve diğer 
şube üyelerinden oluşan toplam 393 
üyemiz katılım göstermiştir. Üyele-
rimizden gelen talepler doğrultusun-
da aylık MİEM eğitim programımız 
oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda 
hazırlanan Mayıs-Haziran 2016 
eğitim programımız aşağıda yer 
almaktadır. Eğitimlerimize katıl-
mak isteyen üyelerimizin, iletişim 
numarasından ön kayıt yaptırmaları 
yeterlidir.
İletişim: 0212 2529500 D:114-171

ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMLERİ
27 Ekim 2011 tarihli En-
erji Kaynaklarının ve Enerjinin 
Kullanımında Verimliliğin 
Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 11. 
Madde 2.ve 3. Fıkrasında yer alan 
ve 18 Eylül 2012 tarih ve 28415 
sayılı resmi gazetede yayınlanan 
Enerji̇ Veri̇mli̇li̇ği̇ Eği̇ti̇m Ve 
Serti̇fi̇kalandirma Faali̇yetleri̇ 
Hakk`in 5. Maddesinde yer alan 
hükümlere göre şube bünyemizde 
Enerji Yöneticisi eğitimleri düzen-
lenmektedir.

Eğitimlerimiz 10 gün süreli olup, 

bunun 8 günü; Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezinde (Kadıköy 
Temsilcilik) 2 günü ise; Kocaeli 
Uygulamalı Eğitim Merkezinde 

gerçekleştirilmektedir. Bu şartlarda; 
28 Mart-06 Nisan 2016 tarihlerinde 
yapılan Enerji Yöneticisi eğitimine 
toplam 24 kişi katılım göstermiştir.

Şubat-Mart- Nisan 2016 Mühendis Yetkilendirme Eğitimleri
Kurs Adi Tarih Katilim

Şubat 2016

Doğalgaz İç Tesisat 04-07 Şubat 2016 23

Havalandırma Tesisatı 08-09 Şubat 2016 29

Soğutma Tesisatı 11-12 Şubat 2016 20

Lpg Otogaz Sorumlu Müdür (3 Gün) 19-21 Şubat 2016 27

Mekanik Tesisat 22-28 Şubat 2016 19

Şantiye Şefliği 26-28 Şubat 2016 26

Asansör Avan Proje Hazırlama 29 Şubat- 01 Mart 2016 25

Mart 2016

Asansör 04-06 Mart 2016 23

Klima Tesisatı 10-14 Mart 2016 14

Lpg Otogaz Sorumlu Müdür (5 Gün) 14-18 Mart 2016 15

Doğalgaz İç Tesisat 17-20 Mart 2016 14

Mekanik Tesisat 21-27 Mart 2016 22

Şantiye Şefliği 28-30 Mart 2016 22

Nisan 2016

Lpg Otogaz Sorumlu Müdür (3 Gün) 01-03 Nisan 2016 16

Asansör Avan 05-06 Nisan 2016 20

Asansör 08-10 Nisan 2016 15

Yangın Tesisatı 14-16 Nisan 2016 22

Mekanik Tesisat 18-24 Nisan 2016 18

Şantiye Şefliği 27-29 Nisan 2016 23

Mayis 2016

Asansör Avan 03-04 Mayıs 2016

Asansör 06-08 Mayıs 2016

Doğalgaz İç Tesisat 12-15 Mayıs 2016

Mekanik Tesisat 23-29 Mayıs 2016

Şantiye Şefliği 27-29 Mayıs 2016

Asansör Avan 30-31 Mayıs 2016

Haziran 2016

Asansör 03-05 Haziran 2016

Lpg Otogaz Sorumlu Müdür (3 Gün) 03-05 Haziran 2016

Endüstriyel Doğalgaz 09-12 Haziran 2016

Araç Projelendirme 09-12 Haziran 2016

Doğalgaz İç Tesisat 16-19 Haziran 2016

Mekanik Tesisat 20-26 Haziran 2016
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20- 29 Haziran 2016 tarihleri 
arasında Enerji Yöneticisi eğitim 
planlaması yapılmıştır. Eğitim 
hakkında detaylı bilgi ve ön kayıt 
için, 
İletişim: 0212 2529500 D:141

BİLGİSAYAR KURSLARI

Gelişen bilgisayar teknolojisinin 
bütün mühendislik disiplinlerinde 
aktif rol oynadığı ve vazgeçilmez 
parçaları olduğu bilinmektedir. 
Özellikle Bilgisayar Destekli Çizim, 
Tasarım ve Üretim gibi kavramların 
makina mühendisliği ile içiçe girmiş 

olması, mühendislerimizi bu konu-
larda bilgi sahibi olmaya itmektedir. 
Bu düşünce ile üyelerimizin ihtiyacı 
olan bilgisayar destekli tasarım 
kursları organize edilmektedir. Bu 
doğrultuda; aşağıda yer alan tari-
hlerde bilgisayar kursları programı 
oluşturulmuştur. Kurs detayları ve 
ön kayıt için, 
İletişim: 0212 2529500 D:130 

SEMİNERLER
2016 yılı Ocak-Nisan ayları 
arasında MMO İstanbul Şube 

bünyesinde (temsilcilikler hariç) 
düzenlenen 24 seminere toplam 
398 kişi katılım göstermiştir. Bahar 
dönemi seminer programımız 
mayıs ayı sonuna kadar devam 
etmektedir. Üyelerimizin görüş ve 
önerileri doğrultusunda, yaz dönemi 
(haziran- temmuz- ağustos) semi-
ner programı oluşturma çalışmaları 
devam etmektedir. Seminerlerimiz 
ile ilgili detaylı bilgi için; 

İletişim: 0212 2529500 D:141

Şubat-Mart- Nisan 2016’da Gerçekleştirilen Seminerler

Tarih Seminer Adi Süre
(Gün)

Toplam
Katilimci

20 Ocak 2016 Çarşamba İşaretçi Sapancı 1 27

22 Ocak 2016 Cuma Yüksekte Çalışma Güvenliği Bilgilendirme 1 15

29 Ocak 2016 Cuma Teknik Resim Okuma-1 1 9

6 Şubat 2016 Cumartesi Excel Makrolar-1 1 25

19 Şubat 2016 Cuma Pompa Sistemlerinde Yeni Teknolojiler ve Enerji 
Kullanımı * 1 14

20 Şubat 2016 Cumartesi Excel Makrolar-2 1 7

26 Şubat 2016 Cuma Proje Yönetimi MS Project Uygulamaları 1 15

1 Mart 2016 Salı İşaretçi Sapancı 1 24

3 Mart 2016 Perşembe Finansçı Olmayan Mühendisler İçin Finans 
Yönetimi 1 10

9 Mart 2016 Çarşamba Yönetim Becerilerini Geliştirme ve Kalite Bilinç-
lendirme ve Farkındalık 1 24

10 Mart 2016 Perşembe Metroloji ve Kalibrasyon 1 7

11 Mart 2016 Cuma ISO 9001:2008 KYS Bilgilendirme 1 18

23 Mart 2016 Çarşamba İşaretçi Sapancı 1 24

24 Mart 2016 Perşembe İşaretçi Sapancı 1 16

25 Mart 2016 Cuma Yüksekte Çalışma Güvenliği Bilgilendirme 1 24

25 Mart 2016 Cuma Mekanik Tesisatta Sismik Koruma, Titreşim ve 
Akustik Yalıtım * 1 5

31 Mart 2016 Perşembe İşaretçi Sapancı 1 21

2 Nisan 2016 Cumartesi Yüksekte Çalışma Güvenliği Bilgilendirme 1 20

3 Nisan 2016 Pazar İşaretçi Sapancı 1 25

8 Nisan 2016 Cuma Mali Tablolar Analizi 1 11

10 Nisan 2016 Pazar İşaretçi Sapancı 1 6

20 Nisan 2016 Çarşamba İşaretçi Sapancı 1 17

2 Mayıs 2016 Pazartesi İşaretçi Sapancı 1 23

6 Mayıs 2016 Cuma Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması 
Bilgilendirme 2 11
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Tarih Yer Seminer Adı Süre
(Gün)

MMO
Ücret

TMMOB 
Ücret

Diğer
Ücret

1 Haziran 2016 Çrş. Şişli Kaynak Yöntemleri ve Hataları 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

3 Haziran 2016 Cuma Tuzla İmalatta Malzeme Seçimi 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨
4 Haziran 2016 C.tesi Beylikdüzü Havalandırma Tesisatı ve Psikometri * 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

8 Haziran 2016 Çrş. Başakşehir Temiz Oda Havalandırması Tasarım, Kuru-
lum Validasyonu 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

9 Haziran 2016 Prş. Şube-
Taksim MS Excel İleri Seviye ve Makrolar 2 240 ¨ 240 ¨ 320 ¨

9 Haziran 2016 Prş. Bakırköy Yangın Sistemleri Tasarımı ve Ekipmanları * 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨
9 Haziran 2016 Prş. Kartal Güneş Enerjisi Sistemleri 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

10 Haziran 2016 Cuma Bakırköy Asansörlerde Bakım ve İşletme Yönetmeliği 
Son Değişiklikler 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

10 Haziran 2016 Cuma Şube-
Taksim

ISO 9001:2015 KYS Bilgilendirme ve 
İçtetkik 3 400 ¨ 400 ¨ 500 ¨

10 Haziran 2016 Cuma Kadıköy Etkili Sunum Teknikleri 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

15 Haziran 2016 Çrş. Şişli Buhar Üreticilerinde İşletme ve Bakım 
Talimatları 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

16 Haziran 2016 Prş. Şube-
Taksim

CE İşaretleme ve Teknik Dosya Hazırlama 
Süreci 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

16 Haziran 2016 Prş. Üsküdar 
MDB Mekanik Odalarda Gürültü Önleme * 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

17 Haziran 2016 Cuma Ümraniye Asansörlerde Son Kontrol Testleri 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

17 Haziran 2016 Cuma Kadıköy Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlan-
ması Hesaplamalar 2 300 ¨ 300 ¨ 400 ¨

18 Haziran 2016 C.tesi Beylikdüzü Makinalarda CE İşaretlemesi 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

22 Haziran 2016 Çrş. Tuzla Havuz Projelendirme Esasları ve Standartları 
* 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

23 Haziran 2016 Prş. Şube-
Taksim Metroloji ve Kalibrasyon 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

23 Haziran 2016 Prş. Kartal Yüksek Katlı Binalarda Yangın Tesisatı 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨
24 Haziran 2016 Cuma Kadıköy Etkili İletişim Becerileri 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

30 Haziran 2016 Prş. Üsküdar 
MDB

İş Ararken Dikkat Edilmesi Gereken Husus-
lar ve Püf Noktaları 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

13 Temmuz 2016 Çrş. Ümraniye Enerji Verimliği Uygulamaları 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

13 Temmuz 2016 Çrş. Şişli Konutlarda Isı İstasyonu Kullanımı ve Enerji 
Verimliliği 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

14 Temmuz 2016 Prş. Kartal Mekanik Tesisatlarda Sismik Koruma * 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨
14 Temmuz 2016 Prş. Başakşehir Plastik Enjeksiyon Tezgahı ve Kalıp Bakımı 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨
15 Temmuz 2016 Cuma Bakırköy Kaynak Yöntemleri ve Hataları 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

15 Temmuz 2016 Cuma Şube-
Taksim

Pompalarda Enerji Verimliliği ve Yeni 
Teknolojiler * 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

15 Temmuz 2016 Cuma Beylikdüzü İleri Sıhhi Tesisat Teknolojileri 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

16 Temmuz 2016 C.tesi Bakırköy Gazlı Söndürme Sistemleri Fm-200-
Novec-1230 * 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

2016 Yaz Seminer Programı

1SUBE.indd   16 6.06.2016   17:36



Bülten 2015 / 17

Şube

Tarih Yer Seminer Adı Süre
(Gün)

MMO
Ücret

TMMOB 
Ücret

Diğer
Ücret

16 Temmuz 2016 C.tesi Kadıköy Zaman Yönetimi 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

21 Temmuz 2016 Prş. Şube-
Taksim İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

21 Temmuz 2016 Prş. Üsküdar 
MDB Yangın Algılama Sistemleri * 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

22 Temmuz 2016 Cuma Beylikdüzü Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlan-
ması Hesaplamalar 2 300 ¨ 300 ¨ 400 ¨

27 Temmuz 2016 Çrş. Tuzla Makinalarda CE Uygulaması 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨
28 Temmuz 2016 Prş. Kartal Binalarda Enerji Verimliliği 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨
30 Temmuz 2016 C.tesi Kadıköy Stres Yönetimi 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

3 Ağustos 2016 Çrş. Bakırköy ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi 
Standart Temel Bilgilendirme 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

10 Ağustos 2016 Çrş. Şişli Vinç Seçim Kriterleri ve Emniyetli Çalışma 
Koşulları 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

11 Ağustos 2016 Prş. Başakşehir Endüstriyel Tesislerde Havalandırma * 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

12 Ağustos 2016 Cuma Şube-
Taksim

Bakım Mühendisleri İçin Raporlama Tek-
nikleri 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

13 Ağustos 2016 C.tesi Beylikdüzü Basınçlı Kap Tasarım Kriterleri 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨
13 Ağustos 2016 C.tesi Kadıköy Toplantı Yönetimi 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

18 Ağustos 2016 Prş. Şube-
Taksim MSA Ölçme Sistemleri Analizi 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

18 Ağustos 2016 Prş. Kartal Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kont-
rol Yönetmeliğinde Son Değişiklikler 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

18 Ağustos 2016 Prş. Üsküdar Yangın Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri * 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

18 Ağustos 2016 Prş. Ümraniye Pompa Sistemlerinde Yeni Teknolojiler ve 
Enerji Kullanımı * 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

19 Ağustos 2016 Cuma Şube-
Taksim

İSİG Açısından El, Kol ve Vücut Koruması 
İçin KKD Özellikleri ve Doğru KKD`nin 
Seçilmesi

1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

25 Ağustos 2016 Prş. Şube-
Taksim

İş Güvenliği Yönünden Düzenlenecek Bel-
geler Ve Yapılması Gerekli Kontroller 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

27 Ağustos 2016 C.tesi Kartal Makinalarda CE Uygulaması 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨
27 Ağustos 2016 C.tesi Bakırköy Kızgın Yağ ve Kaynar Su Tesisatı 1 120 ¨ 120 ¨ 160 ¨

27 Ağustos 2016 C.tesi Beylikdüzü Ar-Ge Teşvikleri – Fon/Hibe Kaynaklarına 
Ulaşma 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

7 Eylül 2016 Çrş. Tuzla Enerji Verimliği Kavramları Kanuna ve 
EVD Firması Kurma Rehberi 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

8 Eylül 2016 Prş. Başakşehir Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (FM200, 
NOVEC) * 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨

1 Ekim 2016 C.tesi Tuzla Güneş Enerji Sistemleri * 1 Ücretsiz 120 ¨ 160 ¨
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Bakırköy İlçe Temsilciliği
Temsilcilik Yürütme Kurulu

Sevgi TORAMAN Başkan

Celal ŞAKAR Sekreter

Evrim ATALAY Sayman

Sıdıka Ece ALTINIŞIK Üye

İlknur ÇETİNKAYA YAMAN Üye

Emrah BOZKURT Yedek Üye 

Berçem AVCI Yedek Üye 

Mehmet KAYA Yedek Üye 

Onur Can ŞAHİN Yedek Üye 

Engin ÖZTÜRK Yedek Üye

Seminer: Havalandırma Tesisatı 
ve Psikometri

11 Şubat 2016 tarihinde Tahir Ünal 
Angün’ün sunumu ile Havalandır-
ma Tesisatı ve Psikometri konulu 
seminer 57 kişinin katılımı ile 
yapıldı.

İklimlendirmenin Uygulama 
Alanları, Psikometrik Diyagramın 
Tanınması, Psikometrik Terimlerin 
Açıklanması, Psikometrik Diyag-
ramda İşlemler ve Yönleri, Su 
Buharı Doyma Basıncı, Psiko-
metrik Özelliklerin Tamamının 
Hesaplanması, Duyulur Isı Oranı, 
İklimlendirme projelerinde esas 
alınacak olan şartların etüd ve tayi-

ni, Psikometrik Hesaplamalar için 
ön hesaplamalar konuları anlatıldı.
 
Seminer: İleri Sıhhi Tesisat
Teknolojileri

20 Şubat 2016 tarihinde Ömer 
Kantaroğlu’nun sunumu ile İleri 
Sıhhi Tesisat Teknolojileri konu-
lu seminer 25 kişinin katılımı ile 
yapıldı.

Bina İçi Atık Su Tesisatları, Atık 
Su Tesisatı tasarımının Genel Pren-
sipleri, Atık Su Boru Sistemi, Sıhhi 
Tesisat Drenaj Hidroliği ve Yerçe-
kimi Akışı, Avrupa Standartlarına 
Göre Atık Su Borulama, Boru 
Boyutları ve Eğimlerle Birlikte 
Şematik Çizimi, Atık Su Havalık 
Tesisatı, Hava Alma Şapkası, Koç 
Darbesi Emiciler, Sebepleri ve 
kaynakları, Koç darbesi emicilerin 
boyutlandırılması, Koç darbesi 
emicilerin yerleştirilmesi, Koç 
darbesi emici uygulama alanları, 
Konut Dışı Yapılar İçin Kullanım 
Suyu Hesaplaması, Konutlar İçin 
Kullanım Suyu Hesaplaması konu-
ları anlatıldı.
 

Seminer: Entegre Bina Yönetim 
Sistemleri

17 Mart 2016 tarihinde Dinç 
Demirel’in sunumu ile Entegre 
Bina Yönetim Sistemleri konulu 
seminer 30 kişinin katılımı ile 
yapıldı.

Binanın Ticari Yaşam Döngüsü, 
Enerji Verimliliği Çözümleri, 
Binalarda Çoklu Sistem/Bağlantı, 
HVAC Otomasyonu, Havalandır-
ma, Isıtma Sistemleri, Soğutma 
Sistemleri, Saha Ekipmanlarının 
Önemi, Bina Otomasyon Sistemi 
Öğeleri, Cihaz ve Sistem, Saha 
İstasyonu, Saha Bilgisayarı, Data 
Kablosu ve İletişim Enerji Tüke-
timinin Optimizasyonu, Donanım 
Bileşenleri, Tesis Yöneticisini 
Güçlendirme konuları anlatıldı.
 
Söyleşi: Rüzgâr Santrallerinin 
Dünü ve Bugünü

Temsilcilik Çalışmalarımız
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21 Mart 2016 tarihinde Erol 
Demirer’in sunumu ile Rüzgâr 
Santrallerinin Dünü ve Bugünü 
konulu söyleşi 12 kişinin katılımı 
ile yapıldı.

Rüzgârın Gelişiminde Önemli 
Dönemler, Otoprodüktör ve Yap 
İşlet Devret, Rüzgâr İhalesi ve 
İptali, Serbest Piyasa, TL Fiyatlı 
Yek, Dövize Endeksli Yek, Piyasa 
Fiyatı Yek Karşılaştırılması, 2011 
Yarışmaları, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Yasak Bölgeler ve Fiyat 
Artırımı konuları anlatıldı.
 
Sosyal Etkinlik: 31. Dönem’de 
Bakırköy Temsilcilik’te Görev 
Yapmış Yürütme Kurulu
Üyelerine Yönelik Plaket Töreni

4 Nisan 2016 Pazartesi günü 31. 
Dönem’de Bakırköy Temsilcilik’te 
Görev Almış Yürütme Kurulu 
Üyelerine yönelik plaket töreni 26 
kişinin katılımı gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Etkinlik: Çarşamba
Buluşmaları

13 Nisan 2016 Çarşamba günü 
2016 yılında temsilciliğimize kayıt 
olmuş üyelere yönelik yapılan 
etkinlik 7 kişinin katılımı gerçek-
leştirilmiştir.

Etkinlikte Mühendislik Etiği, 
Odanın yaptığı hizmetler ve Oda 
çalışmaları hakkında üyelere bilgi 
aktarımı yapıldı.
 
Söyleşi: Pasif Yangın
Durdurucular

18 Nisan 2016 tarihinde Mehmet 
Soydemir’in sunumu ile Pasif Yan-
gın Durdurucular konulu söyleşi 10 
kişinin katılımı ile yapıldı.

Pasif Yangın Durdurucu Ürünler 
Hakkında Genel Bilgi, Başlıca 
Standartlar ve Standartlardaki De-
ğişmeler, EN Standartları ve ETA 
Test Yöntemleri, Yapı Malzeme-
leri Yönetmeliği (CPR), Yapılar 
İçerisinde Yangın Bölümlendirme-
si, Duvar ve Döşemeler Üzerinde 
Yangın Yalıtımı konuları anlatıldı.
 
Sosyal Etkinlik: Scuba Diving 
(Tüplü Dalış) Eğitimi

25 Nisan 2016 tarihinde Yusuf 
Aydoğan’ın sunumu ile Scuba 
Diving (Tüplü Dalış) Eğitimi 
konulu etkinlik 13 kişinin katılımı 
ile yapıldı.

Scuba, Dalış Eğitimi ve Brove-
lendirme Sistemi, CMAS Bro-
velendirme Sistemi, CMAS 1* 
Dalgıç, CMAS 2* Dalgıç, CMAS 
3* Dalgıç, Temel Dalış Malzeme-
leri, Yardımcı Dalış Malzemeleri, 
Türkiye’nin Önemli Dalış Noktala-
rı konuları hakkında bilgi aktarıldı.

Başakşehir İlçe Temsilciliği
Temsilcilik Yürütme Kurulu

Hakkı AKYOL Başkan

Erdal TEKELİ Sekreter

Didem KARAKAPLAN Sayman

Fehmi GÖLÇAR Üye

Beyhan ŞAHİN Üye

Hayri YILMAZ Yedek Üye

Deniz DEMİR Yedek Üye

Nizamettin ÇOLAK Yedek Üye

Murat Civan SINIR Yedek Üye

Orhan GÜRSES Yedek Üye

Seminerler: Asansör İşletme 
Bakım ve Periyodik Kontrol
Yönetmeliğinde Son Değişiklikler
11 Mart 2015 tarihinde düzenlenen 
seminerde; MMO İstanbul Şube 
Asansör Kontrol Merkezi Teknik 
Sorumlusu Mustafa Kemal Köken 
eşliğinde katılımcılara, Asansör İş-
letme Bakım ve Periyodik İşletme 
Yönetmeliği hakkında bilgilendir-

me yapıldı. Seminer 23 üyemizin 
katılımıyla gerçekleşti.
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Beylikdüzü İlçe Temsilciliği
Temsilcilik Yürütme Kurulu

Ezgi KILIÇ Başkan

İlker Can ÇELİK Sekreter

Ebru GÖKÇİN Sayman

Tuncay KORKMAZ Üye

Sultan ARSLAN Üye

Yavuz ÖZÖNDER Yedek Üye

Erkan SARIOĞLU Yedek Üye

Umut DEMİR Yedek Üye

Muti RUMELLİ Yedek Üye

Umut İKDE Yedek Üye

Seminer: Stresle Başa Çıkma ve 
Motivasyon

13.02.2016 tarihinde Stresle Başa 
Çıkma ve Motivasyon semine-
ri düzenlendi. Eğitmen Kadir 
Akbulut’un sunumuyla düzenlenen 
etkinliğe 15 üyemiz katıldı.

Seminer: Kaynak Yöntemleri ve 
Hataları

27.02.2016 tarihinde Yrd. Doç. 
Dr. Murat Tosun’un sunumuyla 
Kaynak Yöntemleri ve Hataları 
semineri düzenlendi ve 20 üyemiz 
katıldı.

Panel: Cerattepe’de Altın
Madenciliği ve Çevresel Etkileri

27.02.2016 tarihinde Beylikdüzü 
Kültür Merkezi’nde, Cerattepe’de 
Altın Madenciliği ve Çevresel 
Etkileri konulu panel düzenlendi. 
Moderatörlüğünü geçmiş dönem 
şube başkanlarımızdan Tevfik 
Peker’in yaptığı panele geçmiş dö-
nem Maden-İş Sendikası Başkanı 
Çetin Uygur, Doğa Hakları savu-
nucusu ve Avukat Yegane Güley ve 
Cerattepe direnişçilerinden Vasif 
Can Yıldıran konuşmacı olarak 
katıldı. Etkinliğe 55 kişi katıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü Etkinlikleri

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü sabahı Beylikdüzü ve Tüyap 
Metrobüs duraklarında, akşam iş 
çıkışında ise Bakır ve Pirinç Sa-
nayicileri Sanayi Sitesi’nde kadın 
emekçi dostlarımıza karanfil ve 
bildiri dağıttık.

Seminer: Basınçlı Kaplar İmalat 
ve Tasarım Kriterleri
12.03.2016 tarihinde Basınçlı 

Kaplar İmalat ve Tasarım Kriter-
leri konulu seminer düzenlendi. 
Etkinlik Ali Özgenç’in sunumuyla 
gerçekleşti ve 18 üyemiz katıldı.

Seminer: Mühendisler İçin Satış 
Teknikleri

26.03.2016 tarihinde 12 üyemi-
zin katıldığı Dr. H. Bülent Cerit 
anlatımıyla Mühendisler İçin Satış 
Teknikleri semineri yapıldı.

Panel: Güvenceli İş Güvenli 
Gelecek

02.04.2016 tarihinde Beylikdüzü 
Kültür Merkezinde konuyla ilgili 
tüm sendikalar ile birlikte gerçek-
leştirilen etkinlikte 657 Sayılı Yasa, 
İş Güvencesi, Kıdem ve İhbar Taz-
minatı, Özel İstihdam Büroları ve 
Taşerona Kadro Sorunu konuları 

2TEMSILCILIK.indd   20 6.06.2016   15:58



Bülten 2015 / 21

Temsilcilik

ele alındı. Panelde Şube Başka-
nımız Battal Kılıç da söz aldı. 
Eğitim-Sen adına katılan panelist 
Dr. Erkan Aydoğanoğlu’nun su-
numunun ardından forum kısmına 
geçildi ve katılımcıların soruları 
cevaplandı. Etkinliğe yaklaşık 200 
kişi katıldı.
 
Seminer: Gazlı ve Köpüklü
Söndürme Sistemleri

09.04.2016 tarihinde Gazlı ve 
Köpüklü Söndürme Sistemleri 
semineri gerçekleştirildi. Yangın 
Uzmanı Esat Ersoy tarafından veri-
len eğitime 12 üyemiz katıldı.

Seminer: Buhar Tesisatı,
Kondenstoplar ve Enerji
Verimliliği

15.04.2016 tarihinde düzenlenen 
Buhar Tesisatı, Kondenstoplar ve 
Enerji Verimliliği seminerine 10 
üyemiz katıldı.

Panel: İş Hayatında Mühendis
28.04.2016 tarihinde Mühendislik 
ve Şehircilik Günleri kapsamında 

İstanbul Üniversitesi’nde düzen-
lenen İş Hayatında Mühendis pane-
line katıldık. Konuşmacı olarak 
önceki dönem Şube Saymanımız 
Aydın Güçkıran, Yürütme Kurulu 
Başkanımız Ezgi Kılıç ve Yürütme 
Kurulu Üyemiz Tuncay Korkmaz 
katıldı.

1 Mayıs Çalışmaları

29.04.2016 tarihinde işçi sınıfının 
uluslararası birlik, mücadele ve 
dayanışma günü olan 1 Mayıs’a 
günler kala Beylikdüzü Belediyesi 
önünde sendika ve meslek örgüt-
lerinin çağrısıyla kutlama yapıldı. 
MMO Beylikdüzü İlçe Temsil-
ciliği; DİSK’e bağlı Gıda İş ve 
Cam Keramik-İş, Genel-İş 2 no’lu 
Şube; KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen 
2 no’lu Şube ile Hak-İş’e bağlı 
Liman-İş Ambarlı Temsilciliğinin 
çağrısıyla yapılan kutlamaya deği-
şik iş kollarından işçiler katıldı. 
 
Aynı günün akşamında Beylikdüzü 

Belediye Sineması’nda “‘Kanun-
suz’ Bir Grevin Öyküsü-Kavel 
Direnişi” adlı belgesel film gösteri-
mini gerçekleştirdik ve sonrasında 
yönetmen Melih Biçer ile söyleşi 
yapma fırsatımız oldu.

30.04.2016 tarihinde ise Beylik-
düzü Metrobüs durağında bildiri 
dağıtımı yapıldı.

 
Seminer: Basınçlı Hava Tesisatı 
ve Enerji Verimliliği
30.04.2016 tarihinde Basınçlı Hava 
Tesisatı ve Enerji Verimliliği semi-
neri eğitmen Nafi Baran tarafından 
gerçekleştirildi ve 21 üyemizin 
katılımı sağlandı.
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Kadıköy İlçe Temsilciliği
Temsilcilik Yürütme Kurulu
16 Şubat 2016’da Şube Yönetim 
Kurulu tarafından ataması yapılan 
MMO Kadıköy Temsilciliği’nin 
görev bölüşümü aşağıdaki gibidir. 
Temsilcilik, 32. Dönem’e ait ilk 
toplantısını 22.02.2016’da yaptı. 
Şubat-Mart-Nisan döneminde 11 
toplantı gerçekleştirdi.

Ahmet İLBAŞI Başkan

Metin DAĞISTANLI Sekreter

Halit TATLISU Sayman

Muharrem Serkan ORAN Üye

İbrahim ZAFER Üye

G. Figen KARAMAN Yedek Üye

Merkan AKAY Yedek Üye

Ayşegül AKARYILDIZ Yedek Üye

Ümit ÇİFTÇİ Yedek Üye

Borahan ARSLAN Yedek Üye

Kahvaltı

03 Nisan 2016’da DSİ Dragos 
Tesisleri’nde 31. ve 32. Dönem 
Yürütme Kurulu üyeleri, yakınları 
ve temsilcilik yakın üyelerinin 
(geçmiş dönem yöneticileri) de 
katıldığı bir kahvaltı düzenlendi. 
Kahvaltıya 40 kişi katıldı. Oda 
gönüllüleri Gecesi’ne mazeretleri 
nedeniyle katılamayan Temsilcilik 
Yürütme Kurulu üyeleri Nil Rana 
Çetindemir ve Asım Saydam’a Oda 
çalışmalarına katkılarından dolayı 
plaket verildi.

Seminer: ENVER Kanunu ve 
BEP Yönetmeliği’nin İşlemeyen 
Maddeleri

24 Şubat 2016’da ENVER Kanunu 
ve BEP Yönetmeliği’nin İşlemeyen 
Maddeleri konulu seminer yapıldı. 
Dr. Burak Olgun sundu, etkinliğe 
36 kişi katıldı.

Seminer: Balkon Bahçeciliği

10 Mart 2016’da Balkon Bahçeci-
liği konulu seminer yapıldı. Filiz 
Nur Ergeçgil sundu, seminere 25 
kişi katıldı.

Teknik Söyleşi: Medikal Gaz 
Boru Çapı Hesabı

21 Mart 2016’da Medikal Gaz 
Boru Çapı Hesabı konulu teknik 

söyleşi yapıldı. T. Ünal ANGÜN 
sundu, etkinliğe 11 kişi katıldı. 

Proje Tanıtımı: MMO Otomotiv 
Projesi Tanıtımı

28 Mart 2016’da MMO Kadı-
köy Temsilciliği Yd. Y. K. Üyesi 
Mertkan Akay’ın sunumu ile                                          
MMO Otomotiv Projesi Tanıtımı 
yapıldı. 

Proje Amacı: MMO üyelerine 
yönelik, Otomotiv Portalının 
kurulması ile başlayan ve öğrenme, 
geliştirme ve iletişim fonksiyon-
larını kapsayan; daha sonra süreç 
içinde zenginleşmesi planlanan, 
otomotiv iş kolunda “Başka bir 
sanayileşme mümkün” anlayışını 
kurumsallaştırmayı hedefleyen bir 
çalışmanın başlatılması. Sunum 
Kartal Temsilcilik’te Anadolu 
Yakası Temsilcilik yönetimleri ve 
personelleri katılımı ile gerçekleş-
tirildi.

Söyleşi: Basınçlı Hava Tesisatı
04 Nisan 2016’da Basınçlı Hava 
tesisatı söyleşisi yapıldı. MMO 
Kadıköy Temsilciliği Yd. Y. K. 
Üyesi Ümit Çiftçi sundu.
Basınçlı hava; üretim tesislerin-
den hastanelere, toplu ulaşım 
araçlarından diş tedavisine kadar 
çok yaygın kullanılmakla birlik-

2TEMSILCILIK.indd   22 6.06.2016   15:58



Bülten 2015 / 23

Temsilcilik

te maliyeti hayli yüksektir. Bu 
nedenle, basınçlı havanın verimli 
bir şekilde üretilmesi ve kullanıl-
ması çok yararlı olacaktır. Etkinlik 
bu konuda farkındalığı arttırmak 
amaçlı yapılmıştır.

Söyleşi: “Türkiye, Ortadoğu ve 
Mezhep Savaşı” Kitabı
09 Nisan 2016 Cumartesi günü, 
“Türkiye, Ortadoğu ve Mezhep 
Savaşı” konulu kitap tanıtımı ve 
söyleşisi yapıldı.

Toplum bilimleri, tarih ve felsefe 
alanlarında ufuk açan çalışma-
larıyla tanıdığımız Taner Timur, 
güncel siyasete bakan yazılarında 
da, eleştirel bakışı ve birikiminin 
yeni ürünlerini okurlarla pay-
laşmaya devam etmekte. Geride 
bıraktığımız 2015’e dair yayımla-
nan güncesi, 9 Nisan’da Makina 
Mühendisleri Odası Kadıköy 
Temsilciliği üyeleri ile buluştu. 
Yordam Kitap’tan çıkan bu eserin-
de; “Tarihçilik aslında, sanıldığının 
aksine, bakışın dünden bugüne 
değil, bugünden düne çevrilerek 
yapıldığı bir gerçek arayışıdır” 
diyen ve “Her tarihçinin biraz ga-
zeteci, her gazetecinin biraz tarihçi 

olması gerektiği”ni hatırlatan Taner 
Timur, 2015 yılı boyunca yakaladı-
ğı gerçekleri Türkiye, Ortadoğu ve 
Mezhep Savaşı ekseninde anlattığı 
bu eserini ve daha önce yayımla-
nan birçok eserini bizler için imza-
ladı. Etkinliğe 30 kişi katıldı.

Teknik Söyleşi: Kar-Buz Eritme

11 Nisan 2016 Pazartesi günü, 
Kar-Buz Eritme konusunda teknik 
söyleşi, M. Remzi Çelik’in sunumu 
ile gerçekleştirildi. Borularda 
donmaya karşı koruma (heat trace), 
elektrikli ılıtma, kar-buz eritme 
sistemleri, rampa-çatı döşeme 
elektrikli ılıtma gibi konulara deği-
nildi, özel uygulamalar tasarım ve 
uygulama konusunda bilgilendirme 
yapıldı, etkinliğe 25 kişi katıldı.

Ziyaret: Ataşehir Belediyesi

12 Nisan 2016’da Ataşehir 
Belediyesi’ni ziyaret ederek, Be-
lediye Başkan Yardımcıları Sadık 
Kayhan ve Hüseyin Hışman ile 
görüşüldü. Toplantıya Temsilci-
lik Başkanı Ahmet İlbaşı, Yedek 
Yürütme Kurulu Üyesi Ayşegül 
Akaryıldız, Temsilcilik teknik 
görevlisi Nilgün İlik Eren ve AKM 

Sorumlusu Serdar Turan katıldı.

Seminer: Permakültür Tasarım 
İlkeleri

14 Nisan 2016 Perşembe günü, 
Permakültür Tasarım İlkeleri konu-
lu seminer yapıldı. Sunum Ziraat 
Yüksek Mühendisi ve Organik 
Kültür Derneği Başkanı Filiz Nur 
Ergeçgil tarafından gerçekleştirildi, 
12 kişi katıldı. Etkinlikte, Perma-
kültürün, yaşamın, doğal ekosis-
temlerdeki çeşitliliğe, istikrara ve 
dirence sahip, tarımsal verimliliğe 
yönelik ekosistemlere uygun ola-
rak tasarlanması ve sürdürülmesi 
olduğu, diğer bir tanımla “sürdü-
rülebilir yerleşimler” tasarlamak 
olduğu anlatıldı. Kısacası “per-
makültür ilkeleri ile yaşam nasıl 
olur?” sorusuna cevap aradık.

Gezi
16 Nisan 2016 Cumartesi günü 
Koç Müzesi gezisi yapıldı. Saat 
10.00’da Kadıköy Belediyesi’nin 
sağladığı araçlar ile Temsilci-
lik önünden hareket ettik. Saat 
16.00’da tekrar müze önünden 
hareketle Temsilciliğe geri döndük. 
Geziye 40 kişi katıldı.
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Ziyaret: Kadıköy Belediyesi

20 Nisan 2016 Çarşamba günü, 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu’nu ziyaret ettik.
Kadıköyümüz’de MMO ile Beledi-
yenin ortak çalışmalarını, yaptık-
larımızı ve yapabileceklerimizi 
konuştuk. 

Toplantıya MMO İstanbul Şube 
Başkanı Battal Kılıç, Şube Sayma-
nı Saadet Sayın, Ş. Y. K Yd. Üyesi 
Aydan Adanır Usta, MMO Kadı-
köy Temsilcilik Başkanı Ahmet 
İlbaşı; Temsilcilik Sekreteri Metin 
Dağıstanlı, Temsilcilik teknik 
görevlisi Nilgün İlik Eren, Şube 
Müdür Yardımcısı Ertan Demirci 
ve AKM Sorumlusu Serdar Turan 
ile birlikte Mustafa Günalp katıldı. 

Seminer: Endüstriyel Arıtma 
Tesislerinin Makine Ekipman ve 
Tesisatı

21 Nisan 2016 Perşembe günü, C. 
Fırat Türe’nin sunumu ile “ En-
düstriyel Arıtma Tesislerinin Ma-
kine Ekipman ve Tesisatı” konulu 
seminer yapıldı. 14 kişi katıldı.

Panel: Kadıköy’de Kentsel
Dönüşüm ve Asbest Gerçeği

21 Nisan 2016’da Kadıköy 
Belediyesi’nin “Kadıköy’de Kent-
sel Dönüşüm & Asbest Gerçeği” 
konulu paneline Temsilcilik Y. K. 
Yedek Üyesi Ümit Çiftçi ve tem-
silcilik teknik görevlisi Nilgün İlik 
Eren katıldı.

Film Gösterimi: Köy Enstitüleri

25 Nisan 2016 Pazartesi günü 
“Köy Enstitüleri” konulu belgesel 
film gösterimi ve yaşayan Köy 
Enstitüleri mezunları ile dönemsel 
anı paylaşımı yapıldı.  Etkinliğe 20 
kişi katıldı.

Seminer: Bina Kabuğu Isıtma 
Soğutma Sistemleri

27 Nisan 2016 Perşembe günü 
Bina Kabuğu Isıtma Soğutma 
Sistemleri konulu seminer yapıldı. 

Yoni Altarak sundu. Seminere 15 
kişi katıldı.

01 Mayıs 2016’da Biz de
Bakırköy’deydik…..

Meslek Tanıtım Söyleşisi

02 Mayıs 2016 Pazartesi günü, 
Namık Kemal Anadolu Lisesi’ne 
meslek tanıtımı söyleşisine ka-
tılındı. Etkinliğe MMO İstanbul 
Şube Yd. Y. K. Üyesi  M. Yılmaz 
Sevinç, MMO Kadıköy Temsilcilik 
Yd. Y. K. Üyesi Ümit Çiftçi ve 
teknik görevliler Selma Aydın ile 
Özgür Arslan katıldılar. Makina, 
işletme, endüstri, uzay, uçak ve 
mekatronik mühendisliğini tanıttı-
lar. Okul yönetimi bu etkinlik için, 
TEMA Vakfı Kuzey Kıbrıs Gaziler 
Ormanı’na TMMOB adına bir ağaç 
bağışladı.
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Kartal İlçe Temsilciliği
Temsilcilik Yürütme Kurulu

Şeref PARLAK Başkan

Hasret TIN Sekreter

Ali GÜVEN Sayman

Temel Sinan BAYRAKTAR Üye

Güldehen ALTIKANOĞLU Üye

Ali İnan ÜLGEN Yedek Üye

Onur BOY Yedek Üye

Nesim GÜNEŞ Yedek Üye

Onur YİĞİT Yedek Üye

Ercan DAVULCU Yedek Üye

1. Genel Üye Toplantısı
01 Şubat 2016 Pazartesi günü 22 
üyenin katılımı ile Temsilcilik Yü-
rütme Kurulu Üyelerini belirlemek 
için Şeref Parlak; Kartal Temsil-
cilik 31. Dönem Çalışma Raporu 
hakkında üyelemize bilgi aktardı. 
Mehmet Yılmaz Sevinç tarafından 
ise odamızın yaptığı çalışmalar ve 
önümüzdeki dönemde yapılması 
planlanan çalışmalar hakkında 
üyelemize bilgi verildi. Daha sonra 
aday adayı olmak isteyen üyelemi-
zin isimlerinin bilgisi alınıp, neden 
aday adayı olmak istedikleri ile 
ilgili gerekli bilgileri aktardıktan 
sonra toplantıya son verildi.

2. Genel Üye Toplantısı
08 Şubat 2016 Pazartesi günü 29 
üyenin katılımı ile Temsilcilik Yü-
rütme Kurulu Üyelerini belirlemek 
için Şeref Parlak; Kartal Temsilci-
lik kapsamında yapılan çalışmalar 
hakkında üyelemize bilgi aktardı. 
Gülser Ünlü ve Mehmet Yılmaz 
Sevinç tarafından ise adaylarımıza 
neden aday oldukları ile ilgili soru 
soruldu ve her aday bu konuda tek 
tek dinlenip soruları ve önerileri 
alındı. 

3. Genel Üye Toplantısı
15 Şubat 2016 Pazartesi günü 16 
üyenin katılımı ile Temsilcilik Yü-
rütme Kurulu Üyelerini belirlemek 
için Gülser Ünlü Ve Mehmet Yıl-
maz Sevinç adaylarımızla görüştü, 
görüş ve önerileri değerlendi. Şeref 
Parlak temsilcilik kapsamında 
yapılan toplantıların ve yürütülen 
çalışmaların önemini vurguladı.

Seminer: Asansör Kontrolleri

04 Şubat 2016 Perşembe günü 
10.00-18.00 saatleri arasında Mak. 
Müh. Mustafa Kemal Köken’ in 
sunumuyla “Asansör Kontrolleri”  
konulu seminerimiz 21 katılımcı 
ile yapıldı.   
   
Seminer: Basınçlı Kaplar İmalat 
ve Tasarım Kriterleri

25 Şubat 2016 Perşembe günü 
10.00-18.00 saatleri arasında Mak. 
Müh. Ali Özgenç’in sunumuyla 
“Basınçlı Kaplar İmalat ve Tasarım 
Kriterleri”  konulu seminerimiz 13 
katılımcı ile yapıldı.   

Seminer: Su Sisi Söndürme 
Sistemleri

03 Mart Perşembe günü 10.00-
18.00 saatleri arasında Mak. Müh. 
Özdemir Erkantarı’ın sunumuyla 
“Su Sisi Söndürme Sistemleri” ko-
nulu seminerimiz 17 katılımcı ile 
yapıldı. Seminerimizde; Sistemin 
Genel Tanıtımı, Sistem Eleman-
ları, Sistem Dizaynı, Kurulum ve 
Montaj, Eğitim ve Bakım üzerine 
sunum yapıldı. Sunum sonrasında 
ise üyelerimizle soru cevap şeklin-
de seminerimize devam edildi.

Ziyaret: Maltepe Belediyesi 
Ziyareti
11 Nisan 2016 Pazartesi günü 
10.30-12.00 saatleri arasında Mal-
tepe Belediyesi’ne, MMO İstan-
bul Şube Müdürü Hasan Yılmaz 
Özger, MMO İstanbul Şube Müdür 
Yardımcısı Özgür Aksu ve Kartal 
Temsilcilik Teknik Görevlisi Barış 
Boy ile birlikte MMO İstanbul 
Şube Uygulamalı Eğitim Merkezi 
yeri hakkında Maltepe Belediye-
si Meclis Üyesi Zeki Güngör ile 
görüşülmüştür.

Seminer: Yangın Yağmurlama 
Sistemleri
04 Mayıs 2016 Pazartesi günü 
19.00-21.30 saatleri arasında Mak. 
Müh. Esat Ersoy’un sunumuyla 
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“Yangın Yağmurlama Sistemleri” 
konulu söyleşimiz 16 katılımcı ile 
yapıldı. 

Seminer: Yağmur ve Gri Su 
Kullanımı
28 Nisan 2016 Perşembe günü 
10.00-18.00 saatleri arasında Mak. 
Müh. Nuri Alpay Kürekçi’nin 
sunumuyla “Yağmur ve Gri Su 

Kullanımı”  konulu seminerimiz 10 
katılımcı ile yapıldı.   

Seminer: Yangın Yağmurlama 
Sistemleri
04 Mayıs 2016 Pazartesi günü 
19.00-21.30 saatleri arasında Mak. 
Müh. Esat Ersoy’un sunumuyla 
“Yangın Yağmurlama Sistemleri” 
konulu söyleşimiz 16 katılımcı ile 
yapıldı. 
 

Şişli İlçe Temsilciliği
Temsilcilik Yürütme Kurulu

Cihat ALTUNTAŞ Başkan

Çağlar Emre TOKSÖZ Sekreter

Sevgi ÖVET Sayman

Ali Kemal TUFANYAZICI Üye

Nevzat ŞADOĞLU Üye

Faruk SEVİM Yedek Üye

Kenan SOLMAZ Yedek Üye 

Ahmet Semih AKBAŞ Yedek Üye 

Hüseyin Emre ÖZTÜRK Yedek Üye 

Okan ARĞAÇ Yedek Üye 

Seminer: Gazlı Söndürme
Sistemleri FM 200-NOVEC 1230
23.01.2016 tarihinde, ana başlığı 
Gazlı Söndürme Sistemleri olan 
ve iki bölümde hazırlanan semi-
nerlerin birincisi, “Gazlı Söndür-
me Sistemleri FM 200-NOVEC 
1230” semineri Dursun ŞAHİN’in 
sunumunu ve 15 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Gazlı Söndürme 
Sistemlerinin; Standartlar, tasarım 
kriterleri, kullanım alanları-yerleri, 
silindir seçimleri, aktivasyon düze-
nekleri gibi konulara değinildi.

Seminer: Hastanelerde
Hijyenik Havalandırma
Tesisatları Esasları
13.02.2016 tarihinde, sunumunu 
Murat Günaç’ın yaptığı seminer 16 
üyemizin katılımı ile gerçekleştirildi.

Seminer: Endüstriyel ve Ticari 
Mutfakların Havalandırılması
27.02.2016 tarihinde, sunumunu 
Haydar Boyalı’nın yaptığı seminer 
20 üyemizin katılımı ile gerçekleş-
tirildi.

Seminer: Gazlı Söndürme
Sistemleri Karbondioksit-Argon
12.03.2016 tarihinde, ana başlığı 
Gazlı Söndürme Sistemleri olan 

ve iki bölümde hazırlanan semi-
nerlerin ikincisi, “Gazlı Söndürme 
Sistemleri Karbondioksit - Argon” 
semineri Dursun Şahin’in sunu-
munu ve 26 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Gazlı Söndürme Sistemlerinin; 
standartlar, tasarım kriterleri, 
kullanım alanları-yerleri, silindir 
seçimleri, aktivasyon düzenekleri 
gibi konulara değinildi.

Seminer: Güneş Enerjisi ile Isı 
Üretimi
26.03.2016 tarihinde, sunumunu 
Haydar Boyalı’nın yaptığı seminer 
19 üyemizin katılımı ile gerçekleş-
tirildi.
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Sosyal Etkinlik: Şişli Temsilcilik 
Genel Üye Toplantısı

4 Aralık 2015 Cuma günü Perpa 
Ticaret Merkezi B Blok Toplantı 
Salonu(nda gerçekleştirdiğimiz ge-
nel üye toplantımız, 140 katılımcı 
ile gerçekleştirildi. 

Toplantımız, Yürütme Kurulu 
Başkanımızın açılış konuşması ve 
dönem boyunca yapılan çalışmala-
rın üyelere anlatıldığı barkovizyon 
gösterimi ile başladı. Üyelerimi-
zin dilek, öneri ve şikâyetlerinin 
ilettiği soru cevap bölümü ile 
devam etti. Temsilcilik sınırları 
içerisinde bulunan, Odamıza yeni 
katılan üyelerimize Hoşgeldiniz 
belgesi verildi. Etkinlik, kokteyl ile 
sonlandırıldı. Toplantımıza; Perpa 
Ticaret Merkezi Yönetimleri, Per-
siad, Perküder, EMO kuruluşların 
temsilcileri de katıldı.

Şişli İlçe Temsilciliği 32. Dönem 
Yürütme Kurulu Aday Belirleme 
Toplantıları
06 Şubat 2016 tarihinde temsilcili-
ğimizde yapılan üye toplantısında; 
temsilcilik çalışmaları hakkında 
yapılan bilgilendirmenin ardından 
üyelerin 31. Döneme ilişkin görüş 

ve önerileri alındı ve son olarak 
Temsilcilik Yürütme Kurulu aday-
lıklarının açıklandığı toplantıya 
toplam 17 üye katıldı.

15 Şubat 2016 tarihinde temsilci-
liğimizde yapılan 2. Üye Toplantı-
sında; aday olmak isteyen üye-
lerimiz adaylıklarını açıkladılar. 
Toplantımıza 23 üyemiz katıldı. 17 
üyemiz Temsilcilik Yürütme Kuru-
lu Üyeliğine adaylığını açıkladı.

Sosyal Etkinlik: 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü Kutlaması

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla Perpa Ticaret Merkezi 
içerisinde bulunan kadın çalışan-
lara karanfil verildi. Bu kapsamda, 
Perpa Ticaret Merkezi Yönetimi, 
Perpa Ticaret Merkezi teknik 
birimi ve üye mühendislerimizin 
bulunduğu firmalara ziyaretlerde 
bulunuldu. 

31. Dönem Şişli İlçe Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Plaket Gecesi

06 Nisan 2016 tarihinde 31. Dö-
nem Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Üyelerine plaketlerinin verildiği 
etkinlik temsilciliğimizde gerçek-
leştirildi. Etkinliğe; eski ve yeni 
Yürütme Kurulu üyelerimizden 
oluşan 23 kişi katılım gösterdi.

Söyleşi: Küresel Ekonomi ve Kriz

15.04.2016 tarihinde Perpa 
Ticaret Merkezi B Blok Toplan-
tı Salonu’nda moderatörlüğünü 
Yürütme Kurulu Üyemiz M. 
Faruk Sevim’in yaptığı söyleşimiz 
Mustafa Sönmez’in katılımı ile 
gerçekleştirildi. Söyleşimize 33 
dinleyici katıldı. 
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Tuzla İlçe Temsilciliği
Temsilcilik Yürütme Kurulu

Gürcan ALA Başkan

Tahir YILDIZ Sekreter

Nur ÖZDURMAZ Sayman

Ekrem KILIÇDERE Üye

Aysu AYDIN Üye

Uygar KARATAŞ Yedek Üye

Nihal SARIGÜL Yedek Üye

Soner KOÇAK Yedek Üye

Onur AKYÜZ Yedek Üye

Yusuf UZUN Yedek Üye

1. Genel Üye Toplantısı

01 Şubat 2016 Pazartesi günü 16 
üyenin katılımı ile Temsilcilik Yü-
rütme Kurulu Üyelerini belirlemek 
için yapılan toplantıda Gürcan Ala; 
Tuzla Temsilcilik 31. Dönem Ça-
lışma Raporu hakkında üyelerimi-
ze bilgi aktardı. Hüseyin ŞİMŞEK 
tarafından ise odamızın yaptığı 
çalışmalar ve önümüzdeki dönem-
de yapılması planlanan çalışmalar 
hakkında üyelerimize bilgi verildi. 

Daha sonra aday adayı olmak 
isteyen üyelerimizin isimleri alınıp, 
neden aday adayı olmak istedikleri 
ile ilgili bilgiler alındıktan sonra 
toplantıya son verildi.

2. Genel Üye Toplantısı

08 Şubat 2016 Pazartesi günü 11 
üyenin katılımı ile Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Üyelerini belirle-
mek için yapılan toplantıda Tahir 
Yıldız; Tuzla Temsilcilik kapsa-
mında yapılan çalışmalar hakkında 
üyelerimize bilgi aktardı. Hüseyin 
Şimşek tarafından ise adaylarımıza 
neden aday oldukları ile ilgili soru 
soruldu ve her aday bu konuda tek 
tek dinlenip soruları ve önerileri 
alındı. 30. Dönem Tuzla Temsilci-
lik Yürütme Kurulu Eski Başkanı 
Behlül Boyalı temsilcilikte görev 
alacak yürütme kurulu üyelerinin 
oda çalışmalarına ve kendilerine 
kazandıracakları profesyonel yöne-

ticilik vasıflarının önemi hakkında 
bilgilendirmede bulundu.

3. Genel Üye Toplantısı

15 Şubat 2016 Pazartesi günü 12 
üyenin katılımı ile Temsilcilik Yü-
rütme Kurulu Üyelerini belirlemek 
için yapılan toplantıda Hüseyin 
ŞİMŞEK; adaylarımızla görüştü, 
görüş ve önerileri değerlendi. Gür-
can ALA temsilcilik kapsamında 
yapılan toplantıların ve yürütülen 
çalışmaların önemini vurguladı ve 
daha sonra Tuzla Temsilcilik’te 
yapılmakta olan Köpüklü Söndür-
me Sistemleri söyleşisine katılmak 
isteyen yürütme kurulu adaylarına 
bilgilendirmede bulundu.

Söyleşi: Köpüklü Söndürme 
Sistemleri
15 Şubat Pazartesi günü 19.00-
21.30 saatleri arasında Mak. Müh. 

Sosyal Etkinlik: 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü Fotoğraf 
Sergisi, Belgesel Gösterimi ve 
Söyleşisi
Perpa Ticaret Merkezi içerisinde, 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nün ülkemizdeki tarihsel 
gelişimini anlatmak ve 70’li yıllar-
dan günümüze kadar kutlanan tüm 
1 Mayıslar’ın nasıl yaşandığını 
kronolojik bir biçimde fotoğraflar 
aracılığı ile anlatan fotoğraflar; 

25.04.2016-09.04.2016 tarihleri 
arasında 5 gün boyunca sergilendi. 
Aynı zamanda, 28.04.2016 Elektrik 
Mühendisleri Odası Eğitim ve 

Toplantı Salonu içerisinde 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü temalı, 
belgesel gösterimi ve söyleşi ger-
çekleştirildi.
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Esat Ersoy’un sunumuyla “Köpük-
lü Söndürme Sistemleri” konulu 
söyleşimiz 20 katılımcı ile yapıldı. 
Söyleşimizde; yangın söndürme 
sistemlerinde kullanılan köpük 
türleri, köpük-su oranlama yöntem-
leri, sistem tipleri üzerine sunum 
yapıldı. Sunum sonrasında ise 
üyelerimizle soru cevap şeklinde 
söyleşimize devam edildi.

İşyeri Ziyareti

24 Şubat Çarşamba günü 14.00-
18.00 saatleri arasında MMO Tuzla 
Temsilcilik olarak Eagle Burgmann 
Endüstriyel Sızdırmazlık Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi’nde 
olan üyelerimiz Genel Müdür Ziya 
Şeftalioğlu ve Üretim Müdürü Ab-
dulkadir Konuk, Tuzla Temsilcilik 
Yürütme Kurulu üyemiz Ekrem 
Kılıçdere tarafından işyerinde 
ziyaret edilmiştir. Üyemize oda-
mızın yaptığı çalışmalar hakkında 
bilgilendirme yapıldı, sektörel 
sıkıntılar, mühendislik mesleğinin 
geleceği ve MMO Tuzla Temsilci-
lik olarak Eagle Burgmann’ın yap-
tığı çalışmalar üzerine bir görüşme 
gerçekleştirdik.

Seminer: Su Sisi Söndürme 
Sistemleri

03 Mart Perşembe günü 10.00-
18.00 saatleri arasında Mak. Müh. 
Özdemir Erkantarı’nın sunumuyla 
“Su Sisi Söndürme Sistemleri” ko-
nulu seminerimiz 17 katılımcı ile 
yapıldı. Seminerimizde; Sistemin 
Genel Tanıtımı, Sistem Eleman-
ları, Sistem Dizaynı, Kurulum ve 
Montaj, Eğitim ve Bakım üzerine 
sunum yapıldı. Sunum sonrasında 
ise üyelerimizle soru cevap şeklin-
de seminerimize devam edildi.

Organize Sanayi Bölge
Müdürlükleri Toplantısı
11 Nisan 2016 Pazartesi günü 
10.30-12.00 saatleri arasında 
İTOSB Müdürlüğü’ne, MMO 
İstanbul Şube Müdürü Hasan 
Yılmaz Özger, Asansör Birim 
Sorumlusu Serdar Turan ve Volkan 
Ateş ile birlikte asansörlerin yıllık 
periyodik kontrolleri hakkında 
İTOSB Müdürü Çağlar Kahraman, 
İTOSB Çevre Bölümünden Mak. 
Müh Yıldıray Demirkıran, İA-
YOSB Müdürü Ayla Dev, İAYOSB 
Ruhsat Birim Sorumlusu Mak. 
Müh. Tahir Yıldız, BOSB Müdürü 
Handan Cömertpay, Teknik İşler 
Müdürü Özkan Akın Öztürk ile 
görüşülmüştür. Tuzla Belediyesi ile 
olan asansör karışıklığı konusunda 
toplantı gerçekleştirilmiştir.

Tuzla Belediyesi Toplantısı
13 Nisan 2016 Çarşamba günü 

14.30-15.00 saatleri arasında, 
MMO İstanbul Şube Müdürü Ha-
san Yılmaz Özger, Asansör Birim 
Sorumlusu Serdar Turan ve Volkan 
Ateş ile birlikte OSB müdürlükle-
rinde devam eden asansörlerin yıl-
lık periyodik kontrolleri protokolü 
hakkında Tuzla Belediyesi İmar 
Müdür Vekili İsmail Bey, Mak. 
Müh. Oktay Gürgen ve Mak. Müh. 
Haluk Bey ile görüşüldü.

Birlik Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü Toplantısı
14 Nisan 2016 Perşembe günü 
11.30-12.15 saatleri arasında, 
Asansör Birim Sorumlusu Serdar 
Turan ve Volkan Ateş ile birlikte 
asansörlerin yıllık periyodik kont-
rolleri hakkında BOSB Müdürü 
Handan Cömertpay, Teknik İşler 
Müdürü Özkan Akın Öztürk ile 
görüşülmüştür. BOSB Müdür-
lük ile olan protokollerin devam 
edeceği bilgisi tarafımıza iletildi. 
Birlik OSB ile periyodik kontroller 
kapsamında yürütülmesini istedik-
leri Makina Yerleşim Planı Projesi 
kontrolü hakkında görüşüldü.

Tiyatro:
Aklım Kaçtı Gören Var mı?
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Üsküdar Mesleki Denetim Bürosu
Seminer: Araçlarda
Projelendirme Örnekleri

20.01.2016 tarihinde yapılan 
semineri Nurettin Çolak sundu. 
Araç projelendirme esaslarının 
örneklerle anlatıldığı seminere 8 
üye katıldı.
  
Seminer: Mekanik Odalarda 
Gürültü Önlemleri
24 Şubat 2016 tarihinde gerçekle-
şen semineri Eren Kalafat sundu. 
Seminere 13 kişi katıldı.

Seminer: Gazlı Söndürme
Sistemleri

09 Mart 2016 tarihinde Özdemir 

Erkantar tarafından sunumu yapı-
lan seminere 32 üye katıldı.

Seminer: Sprinkler Söndürme 
Sisteminde Hidrolik
Hesaplamalar

13 Nisan 2016 tarihinde yapılan 
seminere 4 üye katıldı. Seminerde 
sprinkler sistemler ve bunun ile ilgili 
hesaplamalar uygulamalı olarak 
anlatıldı. Sunumu Esat Ersoy yaptı.

Dev Aynası Tiyatrosu’ndan “Aklım 
Kaçtı Gören Var mı?” oyunu 23 
Nisan Cumartesi saat 20.30’da 
Kadıköy KOZZY Belediye Meclis 
Binası Konferans Salonu’nda 40 
üyenin katılımı ile izlendi.

Söyleşi: Merdiven Basınçlandırma

02 Mayıs 2016 Pazartesi günü 
19.00-21.30 saatleri arasında Mak. 
Müh. Gökhan BALIK’ın sunu-

muyla “Merdiven Basınçlandırma” 
konulu söyleşimiz 16 katılımcı ile 
yapıldı. Söyleşimizde; yönetmelik, 
standartlar ve diğer kaynaklar, 
sistemin zorunlu olduğu yerler, ta-
sarım esasları, örnek fan kapasitesi 
hesaplamaları ve sonuçlar üzerine 
sunum yapıldı. Sunum sonrasında 
ise üyelerimizle soru cevap şeklin-
de söyleşimize devam edildi.

Seminer: Pompalar ve Pompa 
Seçimi Yangın Pompaları ve 
Hidrolik Hesaplamaları
03 Mayıs 2016 Salı günü 10.00-
18.00 saatleri arasında Mak. Müh. 
Serhat Göke’nin sunumuyla “Pom-
palar ve Pompa Seçimi Yangın 
Pompaları ve Hidrolik Hesapla-

maları”  konulu seminerimiz 18 
katılımcı ile yapıldı. 
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TMMOB’nin en büyük Odası 
olan Makina Mühendisleri 
Odası’nın (MMO) 46. Olağan 

Genel Kurulu Ankara’da gerçekleş-
tirildi.

5 Mart‘ta Kocatepe Kültür Merke-
zinde yapılan genel kurulun seçim-
leri 6 Mart‘ta Oda merkez binasında 
yapıldı. 99 bin 155 üye içinde her 100 
üyeyi bir delegenin temsil ettiği genel 
kurul seçimleri bin 14 delegeden 
880‘inin katılımıyla yapıldı.

Genel kurulda Odanın 46. dönem 
yönetim, onur ve denetleme kurulları 
ile MMO‘yu TMMOB genel kuru-
lu, yönetim kurulu, yüksek onur ve 
denetleme kurullarında temsil edecek 
100 delege seçildi. Seçimler sonu-
cunda yönetim kurulu, MMO‘nun 
önceki yönetim kurulu başkanı Ali 
Ekber Çakar‘ın da içinde olduğu 
Demokrat Mühendisler‘den oluştu. 

Oda denetleme ve onur kurulları ile 
TMMOB yönetim kurulu, denetleme 
ve onur kurulları üyeleri ile genel ku-
rul delegeleri de tamamen Demokrat 
Mühendisler‘den oluştu.

Seçimler sonucunda,
Oda Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine 
Ali Ekber Çakar, Salim Melih Şahin, 
Yunus Yener, Tahsin Akbaba, Bedri 
Tekin, Nergiz Bilgin, Ercüment Şahin 
Çervatoğlu; yedek üyeliklere Elif 
Öztürk, Şayende Yılmaz, Goncagül 
Karakoç Aydoğan, Abdullah Selçuk 
Soylu, Haydar Dirik, Vedat İrşi, İsma-
il Odabaşı,

MMO‘yu TMMOB Yönetim Kuru-
lunda temsil etmek üzere Emin Kora-
maz, Tevfik Peker, Hüseyin Atıcı,

TMMOB Yüksek Onur Kurulu‘na 
Zeki Arslan, TMMOB Denetleme 
Kurulu‘na İlter Çelik,

MMO Denetleme Kurulu asıl üyelik-
lerine Haydar Şahin, Tarık Akmanlar, 
Osman Çakıl, Fikret Çaral, Orhan 
Tevfik Okuducu, Kahraman Dağdevi-
ren, Abdullah Tekin, Mehmet Simavi 
Bakır, Remzi Çakmaklı, Osman Serter, 
Mustafa Varel, Adil Kesten, Selda Ün-
ver, Hasan Yitim, Gürsel Yayla; yedek 
üyeliklere Hüseyin Kaya, Hüseyin 
Dinçer, Satılmış Göktaş, Güner Mutlu, 
Semiha Öztan, Muharrem Tanju Sarıca, 
Mehmet Emin Tümür, Oğuz Kepez, 
Erdal Taş, Aydın Güçkıran, Murat 
Sonat, Haluk Altay, Ali Doğan Coşgun, 
Levent Tanrısever, Şehriban Özdemir,

MMO Onur Kurulu asıl üyeliklerine 
Mehmet Selçuk Göndermez, Rıza 
Erhan Kutlu, Nusret Doğan Albayrak, 
Süleyman Solmaz, İbrahim Semih 
Oktay; yedek üyeliklere Mustafa 
Yazıcı, Cumhur Pekdemir, Ali Haydar 
Karaçam, Nedim Kara, Sadettin Öz-
kalender seçildiler.

MMO 46. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri Yapıldı
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5 Mart 2016 tarihinde Ankara Ko-
catepe Kültür Merkezi‘nde, 782 
delegenin katılımıyla gerçekleş-

tirilen TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası 46. Olağan Genel Kurulu’nun 
sonuç bildirisi kamuoyuyla paylaşıldı.

2008 yılında başlayan krizin yansımala-
rının ve uluslararası çelişkilerin arttığı, 
ekonomik çöküşün kendini gösterdiği, 
NATO ile Rusya-Çin arasındaki çıkar 
çatışmalarının arttığı, faşist, şovenist 
partilerin de yükselişe geçtiği bir dönem 
söz konusudur. Mevcut dünya düzeninin 
ülkeler ve halklara etkileri, bölgesel-ye-
rel savaşlar, daha fazla bağımlılık; mül-
teci akınları; sosyal hak kayıpları, ücret 
düşüşleri, işten çıkarmalar, güvencesiz 
çalışma biçimlerinin yaygınlaşması, yeni 
vergi paketleri, zamlar, yoksullaşma, 
işsizlik, kısaca insanlık dışı yaşam koşul-
ları olarak yansımaktadır.

AKP iktidarı, bu çalışma dönemimiz-
de iktidarını pekiştirmiş; parlamenter 
sistemi dışlayan faşist yönelimi daha 
fazla açığa çıkmış, laiklik karşıtı gerici 
uygulamaları yoğunlaştırmıştır. Son iki 

yılda ülkemiz, halkımız, TMMOB ve 
bütün ilerici güçler, sömürü, yolsuzluk 
ve baskı-zulüm iktidarının düşmanca 
saldırılarına maruz kalmıştır. 7 Haziran 
seçimleri sonrası, AKP faşizmi, sıkış-
mışlıktan çıkışını ve iktidarını tahkim 
etmenin yolunu Kürtlere savaş açmakta 
bulmuştur. Toplumdan yükselen barış 
ve demokrasi taleplerine, savaş ve kat-
liamlarla karşılık vermiştir. Diyarbakır, 
Suruç, Ankara katliamları ve bölgede 
yüzlerce insanımızın öldürülmesi, hal-
kın göçe zorlanması, iktidarın izlediği 
yanlış iç ve dış politikalarla doğrudan 
bağlantılıdır. Bu politikaların sonucu 
olarak Ortadoğu ve özelinde Suriye ile 
ülkemiz savaş alanı haline gelmiştir. 
İktidarın Suriye‘deki mezhepçi yakla-
şımları, cihatçı gruplara verilen destek, 
buna karşın barbar çetelere karşı sava-
şan Suriye halklarını terörize etmeye 
çalışması, anlaşılır bir durum değildir.

AKP iktidarı; emek, barış, demokrasi 
güçlerine, toplumsal muhalefete, siya-
sete, temel hak ve özgürlüklere karşı 
mezhepçi ve faşist bir saldırı içindedir. 
TMMOB‘nin öncülüğünde, diğer emek 

ve meslek örgütlerinin çağrısı ve katı-
lımıyla 10 Ekim Ankara “Emek, Barış 
Demokrasi Mitingi”nin kana bulanması, 
bu saldırıların sayısız örneklerinden 
biridir. Emeği, barışı, demokrasiyi 
savunanlar katledilmiştir, katledilmekte-
dir. AKP‘nin “yeni Türkiye”si, böyle bir 
Türkiye‘dir.

AKP iktidarı, imar ve koruma alanlarıy-
la ilgili yaptığı düzenlemelerle birlikte 
rant imparatorluğunun önünde engel 
oluşturan Odalarımızı da hedef almıştır. 
Ülkemizde gerçekleşen ekonomik-
siyasi-ideolojik-kültürel-toplumsal 
dönüşümler ile TMMOB‘nin dönüş-
türülmesi arasında yapısal bağlantılar 
bulunmaktadır. Mühendislik hizmetleri, 
uygulamaları ve mevzuatımız neoli-
beral rantçı dönüşüm süreci tarafından 
belirlenmektedir. Odalarımızın ve 
TMMOB‘nin sağlam, kurumsallaşmış 
yapısı, iç işleyiş gelenekleri; çağdaş, 
cumhuriyetçi, ilerici, demokratik, laik 
ve rant karşıtı çizgisi, önlerinde bir 
engeldir. TMMOB mevzuatını değiştir-
meye yönelik adımlar bu çerçeve içinde 
gündeme getirilmektedir.

MMO 46. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirisi Yayınlandı
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Ülke gündemine dayatılan ve AKP‘nin 
“yeni Türkiye”sini tamamlayıcı öneme 
sahip “başkanlık sistemi” ile “dayatma-
cı anayasa” konusu, hem Türkiye‘nin 
bütününü hem de Birliğimizi, TMMOB 
Yasası‘nı ilgilendirmektedir. Genel 
Kurulumuz, AKP‘nin kamusal üretim, 
kamusal hizmet, kamusal denetim 
olgularını tamamen ortadan kaldıracak; 
neoliberal programı totaliter, İslamcı 
faşist bir kurguyla tamamlayacak olan 
yeni anayasa ve başkanlık sistemi 
girişimlerine tam bir görüş birliği içinde 
“hayır” demiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
46. Olağan Genel Kurulu, tam bir görüş 
birliği içinde;

- Soma‘da, Mecidiyeköy‘de, işçi 
servislerinde, Kayseri‘de, Yalvaç‘ta, 
Şırnak‘ta, Ermenek‘te, “iş kazası” gö-
rünümündeki bütün iş-işçi cinayetle-
rini; bu cinayetlerin temel nedeni olan 
azami kâr güdüsü ile esnek, taşeron 
çalışma sistemini, özel istihdam 
büroları, kiralık işçilik ve güvencesiz, 
esnek çalışmayı,

- İş cinayetlerinin “kadere” ve “fıtrata” 
bağlanmasını,

- Düşünce, toplanma, örgütlenme, 
basın özgürlüğü ve barajsız siyaset 
yapma hakkını engelleyen bütün anti-
demokratik uygulamaları,

- Kürt sorununda oyalamacı, aldatmacı, 
katliamcı, tasfiyeci ve faşizan savaş 
politikalarını,

- İşçilere, köylülere, öğrencilere, kadın-
lara, çocuklara, bütün halka yönelik 
tanklı-TOMAlı-gazlı-coplu-mermili 
devlet terörünü,

- Yargı usulsüzlüklerini, cezaevi zu-
lümlerini,

- Kadınlar üzerinde estirilen terörü, 
kadın cinayetleri ve istismarını, 
kadın-erkek eşitsizliklerini, öldürülen 
kadınların bedenlerinin teşhir edilme-
sini ve kadın üzerinden siyaseti,

- Cinsiyetçi politikaları, LGBTİ birey-
lere saldırıları,

- ”Çocuk gelin” rezaletini, çocuk işçi 
sömürüsünü,

- Eğitimi tamamen gericileştiren, piya-
saya açan uygulamaları,

- Bütün toplumsal yaşamda dinselleş-
tirme, mezhepçilik, gericilik, şeriatçı 
ideoloji ve kültüre uygun fetvalar, 
açıklamalar ve uygulamaları,

- Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve 
barış düşmanlığını,

- Savaş kışkırtıcılığını, gizli servisler 
ile kontra güçlerin provokasyonlarını, 
yargısız infazları ve bütün katliamları 
kınamaktadır.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
46. Olağan Genel Kurulu, yine tam 
bir görüş birliği içinde;

- Kapitalizme, onun neoliberal dönem 
uygulamalarına, Erdoğan-AKP dik-
tatörlüğüne, sömürü, rant, yolsuzluk, 
rüşvet, baskı, zulüm, katliam düzeni-
ne karşı direnenlere,

- Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakla-
rı için mücadele eden emekçilere,

- Toprağına, suyuna, deresine, orma-
nına, ülkesinin doğal kaynaklarına 
sahip çıkan köylülere,

- Gezi Parkının birleşik direniş solu-
ğunu Artvin Cerattepe‘de sürdüren 
halkımız ve onunla dayanışan kardeş-
lerimize,

- Kentsel-kırsal bütün kamusal alanlara 
sahip çıkan, rant yağmasına direnen 
herkese,

- Sağlığın herkes için eşit ve ücretsiz 
olması için mücadele eden sağlık 
emekçilerine,

- Halkın haber alma hakkının ve 
bağımsız haberciliğin sesi olan basın 
emekçilerine,

- Sömürü, şiddet ve ayrımcılığa karşı 
mücadeleyi yükselten kadınlara,

- Gerici, piyasacı laiklik karşıtı eğitim 
sistemine direnen aileler, kamu 
çalışanları, akademisyenler, liseli ve 
üniversiteli öğrencilere; bilimsel-laik 
eğitim isteyen aydınlık yüzlere,

- Emperyalist işgal ve müdahalelere 
karşı direnen Suriye halklarına,

- Barış isteyen akademisyenlere,
- Emek, barış, demokrasi bütünlüğü 

için mücadele edenlere,
- Halk olmaktan kaynaklı doğal hakları 

için direnen Kürt halkına,
- Anadilde eğitim için mücadele eden-

lere,
- Türkiye‘nin, bölgenin, dünyanın 

geleceğini düşünen ve mücadele eden 
kardeş ve dost güçlere dayanışma 
selamlarımızı ve kurumsal desteğimi-
zi iletmeyi karar altına almıştır.

Odamız, yeni çalışma döneminde, 
yukarıda sıralanan sorunların köklü bir 
tarzda aşılması ve insanca başka bir 
yaşam, başka bir Türkiye için; eşitlikçi, 
özgürlükçü, barış içinde, demokratik, 
laik, sanayileşmiş, kalkınmış, tam 
bağımsız Türkiye için mücadeleye 
kararlılıkla devam edecektir.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü! Yaşasın 
TMMOB Örgütlülüğü!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
46. Olağan Genel Kurulu

10.03.2016

3MMO.indd   33 7.06.2016   12:21



34 / Bülten 2015

MMO

Makina Mühendisleri 
Odası’nın 29 Şubat-1 Mart 
1992 tarihlerinde yapılan 

Oda Genel Kurulu ve seçimlerin-
de 12 yıl aradan sonra yeniden 
Oda Genel Sekreterliğine seçilen 
Suat Sezai Gürü, ölümünün 23. yı-
lında dostları ve Şube Başkanımız 
tarafından mezarı başında anıldı.

Makina Mühendisleri Odası’nın 29 
Şubat- 1 Mart 1992 tarihlerinde ya-
pılan Oda Genel Kurulu ve seçim-
lerinde 12 yıl aradan sonra yeniden 
Oda Genel Sekreterliğine seçilen 
Suat Sezai Gürü‘nün 23. ölüm yıl-
dönümünde mezarı başında yapılan 
anmasına Şube Başkanımız Battal 
Kılıç, 20. Dönem Şube Başkanımız 
Muammer Koçer, 16. Dönem Şube 
Sekreterimiz Hasan Akalın, Uğur 
Ayken ve Oda Çalışanları katıldı. 

Saygı duruşunun ardından söz alan 
Şube Başkanımız Battal Kılıç; Suat 

Sezai Gürü‘nün bıraktığı devrimci 
mirasın Odayı bugünlere kadar 
getirdiğini ifade etti. Kılıç, haya-
tını Oda görevi sırasında geçirdiği 
elim bir trafik kazasında kaybeden, 
özverili çalışmalarıyla tanınan Suat 
Sezai Gürü‘nün Odamız tarafından 
her zaman hatırlanarak anılacağını 
söyledi. Arkadaşlarının da Suat Se-
zai Gürü ile ilgili anılarını paylaş-
tıkları anma yapılan konuşmaların 
ardından sona erdi.

29.01.2016

23. Ölüm Yıldönümünde SUAT SEZAİ GÜRÜ’yü
Mezarı Başında Andık...
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Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ekber Çakar, Oda Yönetim 
Kurulu Sekreter üyesi Yunus 

Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Tahsin Akbaba, Oda Yönetim 
Kurulu üyeleri Ercüment Çervatoğlu, 
Bedri Tekin ve İzmir Şube Yöne-
tim Kurulu Sekreter Üyesi Melih 
Yalçın’dan oluşan heyet, Diyarbakır’a 
dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Heyet, 18 Şubat 2016 tarihinde ger-
çekleşen ziyarette sırasıyla, Demok-
ratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı 
Hatip Dicle, Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışa-
nak ve Fırat Anlı, Diyarbakır Barosu, 
İnsan Hakları Derneği ve Diyarbakır 
Şubemizi ziyaret etti.

Diyarbakır Şube Başkanı Sait Bahçe, 
Şube Sekreteri Haydar Sancar ve 
Şube Saymanı Abdulkadir Yılmaz’ın 
eşlik ettiği heyet, kurum temsilcileri 
ile yapılan görüşmelerde, bölgede 
uygulanan sokağa çıkma yasakları, 

sivil ölümler, göçler, insan hakları 
ihlalleri, Tahir Elçi‘nin öldürülme-
si, barış süreci, ülkede devam eden 
şiddet ortamından çıkılması ile ilgili 
görüş alışverişinde bulunuldu.

19.02.2016

Oda Yönetim Kurulu’ndan Diyarbakır’a
Dayanışma Ziyareti

Sultanahmet Katliamında Hayatını Kaybedenler Anıldı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
yöneticileri, Sultanahmet kat-
liamında hayatını kaybedenleri 

anmak için 18 Ocak 2016 Pazartesi 
günü Sultanahmet Meydanı’na gitti.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 
KESK Eş Başkanı Lami Özgen, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve TTB Merkez 
Konseyi II. Başkanı Raşit Tükel’in 
katıldığı anma etkinliğinde patlama-
nın olduğu yerde hayatını kaybedenler 
için saygı duruşu yapıldı, ardından 
karanfiller bırakıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı anmada yaptığı 
konuşmada, “Halkların başı sağolsun” 
diyerek, bu katliamların örgütlerin or-
tak mücadele gücünü daha da yükselt-
tiğini ifade etti. Soğancı , “Sultanah-

met Meydanı’nda yaşanan katliamı 
şiddetle kınıyorum. Suruç, Ankara ve 
Paris katliamlarının ardından bu kat-
liam ile nefes aldığımız her an ve her 
yer tehdit edilerek karanlığa teslim 
olmamız isteniyor. Bilinmelidir ki bu 

katliamlar; yüreği eşitlikten, özgür-
lükten, demokrasiden ve aydınlıktan 
yana atan kesimler olarak birlikte ve 
daha güçlü bir şekilde mücadele etme 
azmi ve kararlılığımızı güçlendirmiş-
tir” dedi.                            18.01.2016
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X. Endüstri-İşletme Mühendisliği 
Kurultayı, TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası (MMO) 

adına İstanbul ve Kocaeli Şube 
sekretaryalığında 25- 26 Aralık 2015 
tarihlerinde İstanbul Teknik Üniver-
sitesi İşletme Fakültesi Salonunda 
meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, 
ilgili kurum ve kuruluşlardan temsil-
cilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
“Yönetim ve Üretim Stratejilerinde 
Toplumcu Endüstri- İşletme Mühen-
disliği Yaklaşımları” ana başlığı altın-
da gerçekleştirdiğimiz kurultayımızı 
325 katılımcı izlemiştir.

Kurultayımız süresince 4 panel 
gerçekleştirilmiş, 9 oturumda toplam 
31 bildiri sunulmuştur. MMO şube 
etkinlik alanlarında yer alan üniversi-
telerden EİM öğrencilerinin katıldığı 
vaka analizi yarışmasında 6 grup 
yarışmıştır.

Türkiye’de Endüstri Mühendisliği 
eğitimi 1969 yılında ODTÜ’de ve he-
men akabinde de İTÜ’de başlamıştır. 
2015 yılında endüstri ve işletme mü-
hendisliği alanı için 82 üniversitede 
açılan kontenjan sayısı 6.250’dir. Bu 
rakamlar, endüstri ve işletme mühen-
disliğinin birçok üniversitede kolayca 
açılabilen mühendislik bölümlerinden 
biri haline geldiğini göstermektedir. 

Öğretim kurumlarının bölüm açma ve 
kontenjan belirlemede fiziki altyapı, 
akademisyen sayısı gibi kriterleri net 

olarak tanımlanmalı, bölüm sayısı ve 
kontenjanlar ihtiyaç kadar Endüstri 
Mühendisi mezunu verecek şekilde 
belirlenmelidir. Bu süreçte meslek 
örgütümüz Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) da yer alabilmelidir. 
Bunun yanında mühendislik eğiti-
minde akreditasyon önem kazanmalı, 
özellikle ABET ve MÜDEK kriterle-
rinin uygulanmasıyla EİM bölümleri 
niteliklerini kanıtlamalıdır.

Nicelikteki artış beraberinde nite-
likte düşüşe neden olsa da Endüstri 
Mühendisliği bölümlerine talep her 
geçen yıl artmaktadır. Diğer taraftan, 
gerek sanayi gerekse kamuda iş arzı 
azalmaktadır. Bu koşullarda, sağlıklı 
bir planlama dahi yapılamazken, 
eğitimin kalitesini düşüren “uzaktan 
eğitim” uygulamasına son verilmeli-
dir. Bununla ilgili kamuoyu yaratıl-
ması ve hukuki süreçlerin işletilmesi 
çalışmalarına Odamızca daha fazla 
zaman ayrılması, Endüstri Mühen-
dislerine konunun öneminin çeşitli 
eylem ve etkinliklerle anlatılması 
gerekmektedir. 

Meslektaşlarımızın sanayi ve hizmet 
işkollarında sağlayacağı faydalar 
yeterince anlaşılamamıştır. Çalışma 
alanlarımız içinde yer alan stratejik 
planlama, fizibilite etütleri, kapasite 
raporlarının hazırlanması, tesis planla-
ma, proje yönetimi, işgücü planlama, 
yönetim sistemleri gibi alanlara farklı 
meslek disiplinleri ikame ettirilmek-

tedir. EİM‘lerin çalışma alanlarında 
diğer mesleklerin yer almasının önüne 
geçmek için MMO ve EİM Meslek 
Dalı Komisyonlarınca sanayi ve 
kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar 
yürütülmelidir.

Endüstri ve işletme mühendislerinin 
imza yetkisi olması için iki uzman-
lık alanı tanımlanmış ve Resmi 
Gazete‘de Stratejik Planlama ve 
Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mü-
hendis Yetkilendirme yönetmelikleri 
yayımlanmıştır. Bunlardan ilki olan 
stratejik planlama uzmanlığı ile, 
ülkeyi yönetenlerin heveslerinin ve 
hayallerinin gerçekleştirilmesi için 
değil ülke olanakları ve kabiliyetleri 
ile dünyadaki fırsatlar ve tehditler 
göz önüne alınarak stratejik planlar 
hazırlanması ve bu plana ulaşmak için 
tüm ülke ekonomisinin ve sanayisinin 
ortak bir istikamete yönlendirilmesi 
amaçlanabilecektir.

Yatırım Hizmetleri Yönetimi ise 
mevcut kaynakları en uygun ve en 
etkili şekilde kullanmamız için gere-
ken mesleki bilgi birikiminin ülke ve 
toplum yararına kullanılmasını sağ-
layacaktır. Bu sayede ilerleyebilir ve 
halkımız için fark yaratacak değerleri 

X. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı
Sonuç Bildirisi

X. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası (MMO) adına İstanbul ve Kocaeli Şube sek-
retaryalığında 25- 26 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul Teknik 
Üniversitesi İşletme Fakültesi Salonunda meslektaşlarımız, 
öğrencilerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılı-
mıyla gerçekleştirilmiştir.
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ortaya çıkartabiliriz.

Harvard üniversitesi 50 ülkede 
beslenme, hava, su ve besin gü-
venliği, barınma, kişisel güvenlik, 
temel bilgiye ulaşım, iletişim ve bilgi 
araçlarına ulaşım, sağlık ve iyi yaşam, 
ekosistemin sürdürülebilirliği, kişisel 
haklar, yükseköğrenime erişim, kişisel 
özgürlük ve seçme özgürlüğü ile 
eşitlik ve dahil edilme gibi 12 başlık 
altında toplumsal gelişimi ölçmekte-
dir ve Türkiye bu listede 33. sıradadır. 
Gün geçtikçe daha da gericileşen 
ve yaşadığı çağın gerisine düşen 
ülkemizi ileriye götürecek yaklaşım, 
gelişimin sadece ekonomik alanda de-
ğil, siyasal ve toplumsal alanlarda da 
yaşanması gerçeğinin algılanmasıyla 
mümkündür. Bu noktadan hareketle 
kurultayımızın ana teması “Yönetim 
ve Üretim Stratejilerinde Toplumcu 
Endüstri- İşletme Mühendisliği Yakla-
şımları” olarak belirlenmiştir.

Kurultayımızın ana teması, panel 
içeriklerinde ele alınmış ve toplumcu 
çalışmaların, aslında Endüstri- İşlet-
me Mühendislerinin temel yaklaşım-

ları olduğu konusunda görüşler dile 
getirilmiştir. Her ne kadar verimlilik 
artırma çalışmalarının insanca çalışma 
koşullarını zedeleyebileceği gibi 
kaygılar oluşsa da Endüstri - İşletme 
Mühendislerinin mesleğin insani yö-
nünü ön plana çıkartarak ve toplumcu 
bir yaklaşım sergileyerek teknolojiyi 
toplum ve insanlık yararına sunmak 
için mücadele etmeleri ile bu kaygı 
ortadan kaldırılabilecektir.

Günümüzde mühendislik eğitiminin 
yarısını oluşturan araçlar üniversite-
lerde, diğer yarısını oluşturan iletişim 
becerileri, sürekli öğrenme ve yetkin-
likler ise meslek odaları, dernekler ve 
staj gibi okul dışı çalışmalarla kaza-
nılmaktadır. EİM‘lere yönelik yetki-
lendirme çalışmalarını yürüten MMO, 
bu yetkilerin yasal mevzuatlarda yer 
alması ve fiilen kullanılabilmesi için 
daha fazla çaba gösterecektir. Bu 
mücadeleye Oda üyesi EİM’ler kadar 
henüz Oda ile tanışmamış EİM’lerin 
de Oda örgütlülüğüne katılarak destek 
vermesi önem taşımaktadır.

Endüstri ve işletme mühendislerinin, 

kamu kurum ve kuru-
luşlarındaki istihdam 
oranı yeterli seviyede 
değildir. Edinilen 
mesleki birikimin 
kamuda kullanılmıyor 
olması bir kez daha 
planlama sorununa 
işaret etmektedir. 
TMMOB ve bağlı 
Odaları meslek ve 
meslektaş sorunları-
nın ülke sorunların-
dan ayrılamayacağını 
her platformda dile 
getirmekte, bu sorun-
ların küreselleşmeci, 
piyasacı politikalar 
yerine, halktan, 
emekten, bağımsız-
lıktan, üretimden, 
sanayileşmeden, bilim 
ve teknolojiden yana 
politikaların yaşam 

bulması ile çözümlenebileceğini 
vurgulamaktadır. 

Çevreye, topluma, kendi düşünce-
miz dışındakilere saygılı bir yaşam 
kültürüyle yaşayan bir yurttaş olma 
idealinin peşinden giden ve çalış-
ma hayatına verimlilik, kayıpların 
azaltılması, insan ve makinanın doğru 
yönetilmesini amaçlayarak başlayan 
Endüstri ve İşletme Mühendisleri, 
yurttaş olmanın yanında mesleğin 
verdiği sorumluluk ile üstlenebile-
ceği görevleri belirlemeli ve bunları 
kamuoyuna, kamu kurumlarına ve 
işletmelere anlatmalıdır.

“Toplumcu Endüstri - İşletme Mü-
hendisliği Yaklaşımları” başka bir 
Türkiye ve başka bir dünya yaratmak 
için gereken adımları atarken bizlere, 
Meslek Odamıza ve topluma ışık 
tutacaktır.

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası
04.02.2016
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TMMOB Makina Mühendisleri 
Odasınca 1984 yılından itibaren 
düzenlenen on iki sempozyu-

mun ardından on üçüncüsü düzen-
lenen sempozyumun ana teması, 
“Teknoloji, Güvenlik, Çevre” olarak 
belirlenmiştir. Sempozyumda bu ana 
tema yanı sıra var olan durum ve gün-
cel mevzuat, yerli araç üretimi konu-
su, sektör çalışanlarının sorunları ve 
çözüm önerilerinin ortaya konulduğu 
bir tartışma ortamı oluşturulmuştur.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
adına, İstanbul, Bursa ve Kocaeli 
Şubelerinin yürütücülüğünde bir yılı 
aşkın bir sürede yoğun emek harcana-
rak hazırlanmış olan sempozyumun 
hazırlık sürecinde; Düzenleme Ku-
rulu, Danışmanlar Kurulu, Yürütme 
Kurulu çalışmalara yön vermiş, gelen 
bildirileri değerlendirmiştir.

13-14 Kasım 2015 tarihlerinde, 
Türkan Saylan Kültür Merkezi‘nde 
ki sempozyumu 119‘u kayıtlı delege 
olmak üzere, 376kişi tarafından izlen-
miştir. Sempozyumda, “2016 Çevre 
ve Güvenlik Mevzuatı”, “Anadol‘un 
Işığında Türkiye‘de Yerli Otomobil 
Üretimi” konulu iki panel düzenlen-
miş; “Yenilenmiş Parça Kullanımı”, 
“Formula Student”, “Alternatif Yakıt 
Teknolojileri”, “Otomobil Sporların-
da Güvenlik ve Yol Otomobillerine 
Aktarılan Güvenlik Önlemleri”, 
“Otomotivde İnovasyon”, “Karbon 
Ayak İzi - Araç Egzoz Emisyon Sis-

temleri ve Temizliği”, “Eşdeğer Parça 
ve Üretici Standartlarında Onarım 
ve Bakım” konulu yedi ayrı özel 
oturum düzenlenmiş; altı diğer teknik 
oturumlarda ise 23 bildiri sunulmuş; 
sektör temsilcileri, meslektaşlar, bilim 
insanları, uzmanlar, kamu temsilcileri 
katkı sunmuşlardır.

Sempozyumumuz genel olarak 
sanayimizi ve otomotiv sektörünü her 
aşamada etkileyen büyük bir krizin ar-
dından toplanmıştır. Ancak “kriz geçti 
gitti” demek olanaklı değildir, çünkü 
sektörün yapısal sorunları sürmektedir. 
Otomotiv sanayimiz, 1980‘lerden bu 
yana birçok önemli krizden geçmiş-
tir. Son kriz öğeleri ise, dünyada ve 
ülkemizde, gerçekte kriz öncesinde 
oluşmaya başlamıştı. Zira dünya oto-
motiv üretiminde yıllardan beri süren 
kapasite fazlası, dünya pazarında ve 
talepte yaşanan daralmanın önemli 
nedenlerinden biri idi.

Diğer yandan yakın bir gelecekte 
belirli bir otomobil ve ticari araç 
üretim kapasitesinin altında üretim 
yapan firmaların rekabet edemeyeceği 
ve dünyada çok az sayıda firmanın, 
10 milyon adet/yıl kapasiteli firmala-
rın piyasaya egemen olacağı yaygın 
kabul gören bir tespittir. Bu durumun 
üretimden ticarete, finansmandan 
pazarlamaya, tasarımdan AR-GE‘ye 
pek çok şeyi değiştireceği ve dünyada 
otomotiv sektörünün, üreten ana fir-
malar ve taşeron yan sanayi firmaları 
olarak, keskin bir ayrıma gireceği 
bilinmektedir. Küresel firmaların yeni 
talep yaratmak ve ucuz işgücünden 
yararlanmak için üretim tesislerini 
başka ülkelere (Batı Avrupa‘dan 
Doğu Avrupa, Rusya, Çin, Hindistan, 
Mısır‘a doğru) taşımaları yönünde, 
krizden önce başlayan yönelimin 
sürdüğü de bir gerçektir.

Bu noktada 2014 yılı itibarıyla dünya 
üretiminde 15., AB üretiminde 5. 
sırada olan Türkiye‘nin bir “otomotiv 
üretim merkezi” olduğu söylemi, ger-
çekte, küresel şirketlerin stratejilerinin 
ülkemiz kamuoyunu göz boyaması 
olmaktadır. “Türkiye Sanayi Strateji 
Belgesi 2011-2014”te belirtildiği üze-
re, “Türkiye otomotiv ana sanayiinde 
4 firma dışında tüm firmalar yabancı 
ortaklarla ve/veya yabancı firmaların 
lisanslarıyla üretim yapmaktadır. Bu 
da AR-GE faaliyetlerinin ana firma 
konumundaki yabancı firmalara bağlı 
olarak gelişmesi anlamına gelmekte-
dir.” Çok açık ki, otomotiv sanayimiz, 
küresel üretim zincirince belirlenen 
ihracatta/pazarda ve ithalatta, bağımlı-
lık süreçlerince belirlenmektedir.

Bu nedenle Türkiye‘nin otomotivdeki 
gelişmesi taşeronlaşmaya paralel ola-
rak yürümektedir. İhracat, ithalat ve 
taşeronlaşma artmakta, katma değer 
ise düşmektedir. Ana hammaddeler ve 
ara mallar yönünden dışa bağımlılık 
söz konusudur. İthal girdi oranı yüzde 
70‘ler seviyesindedir. Katma değerin 
önemli bir bölümü yurtdışındaki ana 
firmalara akmaktadır.

1990‘lardan itibaren üretici firmalar 
motor aktarma organları, elektronik, 
hidrolik ve pnömatik temel ürünler-
den vazgeçip ithalata yönelmiştir.

Türkiye‘de oldukça gelişmiş bir yan 
sanayi vardır, ancak bu işletmeler 
KOBİ niteliğinde olup çoğunlukla 
otomotiv ana firmalarına bağımlı-
dırlar. Bu bağımlılık; tedarik zinciri, 
tasarım finansman ve satış hacmini 
belirlemekte ve yönetmektedir. Bu 
firmalar birkaç ana firmayla çalıştık-
larından krizlerden hızlı ve olumsuz 
yönde etkilenmektedirler.

XIII. Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu
Sonuç Bildirisi Açıklandı

13-14 Kasım 2015 tarihle-
rinde, Türkan Saylan Kültür 
Merkezi’nde ki sempozyumu 
119’u kayıtlı delege olmak 
üzere, 376 kişi tarafından 
izlenmiştir.
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Ana firmalar 2008/2009 krizinde siya-
si erkin desteği ile ithalata yönelmiş-
ler ve yan sanayi firmalarını kaderleri 
ile baş başa bırakmışlardır.

Ayrıca büyük otomotiv firmaların-
da ücretlerin brüt katma değerden 
aldıkları paylar ortalama yüzde 15 ile 
18 arasındadır. Türkiye‘nin en büyük 
firmalarının yer aldığı metal işkolunda 
sadece 2014 verileri bile brüt katma 
değerin dönem kârı ve ücret olarak 
paylaşılmasında oldukça önemli 
farklar olduğunu ortaya koymaktadır. 
Kabaca, brüt katma değerden kârın 
payı yüzde 40‘ı bulurken, ücretin payı 
yüzde 17‘de kalmaktadır.

Yabancı ana firmaların denetiminde 
olan firmalarda, AR-GE inovasyon 
düzeyi yetersizdir. GSMH içindeki 
sektör AR-GE harcamaları oranı 
yüzde 0,96 civarındadır. Mühendis 
istihdamı da yüzde 18,5 ile yeterli bir 
düzeyde değildir.

Net ithalatçı grupta görünmesine 
karşılık, ihracatına biraz yüklenmesi 
halinde “net ihracatçı” gruba geçecek 
iki önemli sektör otomotiv ve ana me-
tal sanayidir. Bunlardan otomotiv ya 
da “Motorlu Kara taşıtı ve Römork” 
ithalatı, 2010-2014 döneminde yıllık 
ortalama 18 milyar doları bulmuşken 
ihracatı da 17 milyar dolara ulaşmış, 
dolayısıyla ihracatın ithalatı karşılama 
oranı yüzde 95‘e yaklaşmıştır. Nitekim 
bu sektör, bazı yıllarda net ihracatçılar 
arasına girebilmektedir. Ancak son 
tahlilde ithalatçı (net ithalatçı) olan 
bazı sektörlerdeki “ihracatçı” görünü-
mün özünde “ithalata bağımlı ihracat-
çılık” olduğunu vurgulamak gerekiyor. 
Özellikle otomotiv, makina-teçhizat, 
demir-çelik, kimya sanayilerinin ihra-
cata dönük üretimleri analiz edildiğin-
de, bu sektörlerin üretimlerinde ithal 
girdi kullanımının yüzde 70-80‘leri 
bulduğu görülmektedir.

Türkiye imalat sanayinin öteden beri 
karakteristik özelliklerinden biri alt 

sektörlerde az sayıda firmanın hüküm 
sürmesidir. Bu durum, Türkiye ekono-
misi içinde önemli bir kırılma sayılan 
1980 öncesinin ithal ikameci sanayi 
dönemi için de eleştiri konusuydu. 
Ancak 1980 sonrası dünya ekonomi-
sine açılımın yaşandığı “dışa açık” 
dönemde dış rekabetin “terbiye” edici 
olduğu yönündeki bütün iddialara 
rağmen, monopolistik (tekelci) ve 
oligopolistik (az sayıda firma egemen-
liği) yapılar, sorun alanı olmaktan 
çıkmadı.

Ulaşım politikası karayolu tercihi 
üstüne inşa edilen ve hep bu politika-
nın pekiştirildiği Türkiye‘nin hızla ge-
liştirilen yabancı sermayeli otomotiv, 
lastik ve öteki ulaşım sektörlerinde de 
az sayıda firma egemenliği söz konu-
sudur. Sektöre tedarikçi olarak katılan 
otomotiv yan sanayilerindeki firma 
sayısının çokluğuna karşın, oligopol 
firmalar bu alt sektörler üstünde alıcı 
hakimiyeti sürdürebilmektedirler.

Otomotiv gibi kurdaki artışla maliyet-
leri artan ama oligopolistik yapısıyla 
da fiyat artırma kudreti olan sektörler, 
enflasyona yukarı yönlü etkiler yap-
maktadırlar.

2012-2014 döneminde imalat sanayi 
alt sektörleri içinde bazı sektörlerin 
yıllık üretim artış hızları daha yüksek, 
bazılarının ise daha düşüktür. İmalat 
sanayinin genelinde 2012-2014 dö-

neminde üretim artışı yıllık ortalama 
yüzde 3,1‘dir. İmalat sanayi içinde 
en yüksek paya sahip gıda sanayinin 
yıllık üretim artışı yüzde 4,5 olarak 
ölçülürken, ikinci sıradaki tekstil sa-
nayinin üretim artışı yüzde 2,9; imalat 
sanayi katma değerindeki payıyla 
üçüncü sırada olan otomotiv sana-
yinde ise son 3 yılda ortalama üretim 
artışı yüzde 1,2‘de kalmıştır.

Şimdi, gündemde olan “yerli otomo-
bil” konusunun doğru bir eksende 
tartışılması gerekmektedir. Bu nokta-
da, yüzde 70 ithal girdi ile otomobil 
üretim yapısına sahip Türkiye‘de, adı 
Türkçe olacak bir markadan ibaret 
otomobil üretmek, acaba gerçekten 
“yerli üretim” mi olacaktır?

Bilindiği gibi ülkemizde otomotiv 
sanayinin 50 yılı aşkın bir geçmişi 
bulunmaktadır. Bu geçmişe baktığı-
mızda ülkemizin elinde bulundurduğu 
potansiyel gelişme imkânlarının nasıl 
harcandığına da tanık olmak müm-
kündür. 1960‘lı yıllarda planlamaların 
otomotiv ve yan sanayiyi kapsamada-
ki yetersizliği ile başlayan ithal ika-
meci montaj sanayiine yönelim, 80‘li 
yılların neoliberal küreselleşme süreci 
eşliğinde sürdürülmüş, finansallaşan 
dünya ekonomisinin gereklerine bo-
yun eğdirilerek dışa bağımlılık artan 
bir ivmeyle yükseltilmiştir.

Küresel üretim merkezlerinin 
Doğu‘ya kaymasıyla birlikte bir 
bütün olarak küresel ekonomide 
sanayi faaliyetlerinin gerilediği; buna 
karşılık ileri teknolojili hizmetlere, 
inovasyona ve tasarıma dayalı robotik 
hizmet üretiminin ön plana çıktığı 35 
yıl boyunca Türkiye‘nin de arala-
rında bulunduğu geç kapitalistleşen 
ülkelerin sanayileşme süreci, yeterin-
ce olgunlaşmadan adım adım hizmet 
ağırlıklı sektörlere geçişe yönelmiştir.

Otomotiv sektörü, küresel üretim 
ağlarıyla pazarda tutunabilen gelişmiş 
ülkelere ait büyük ölçekli şirketlerin 
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himayesine girmiştir. Araştırma-
geliştirme yoğun ve aynı zamanda 
ileri üretim tekniklerinin kullanıldığı 
sektörde ayakta kalabilenler, bu alan-
larda rekabet edebilme gücünü elinde 
tutanlar olagelmiştir.

Küresel ölçekte kıran kırana bir 
rekabetin hâkim olduğu otomotiv 
sektöründe yaratılan küresel üretim 
zincirlerinin temel özelliği, üretim 
süreçlerinin az gelişmiş ülkelere 
kaydırılması ve ana firmanın katma 
değerden (tasarım, teknoloji, pazar-
lama, satış sonrası hizmetler vs.) en 
yüksek payı almasıdır. Bu durum yerli 
üretim imkânları küresel politikalar-
la tahrip edilmiş ülkeler açısından 
ciddi bir gelir ve değer kaybına yol 
açmaktadır.

Türkiye‘de de ülke ekonomisi açısın-
dan stratejik öneme sahip olan ve aynı 
zamanda yüksek oranda katma değer 
sağlama potansiyeline sahip otomotiv 
sektörü, teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak dış sermaye ve ara malına 
bağımlı sektörlerden biri haline gel-
miştir. 1990‘lı yıllara kadar otomobil 
imalatı için gerekli olan girdilerin 
pek çoğunun ülke içinde üretimi 
gerçekleştiriliyordu ise de bu tarihten 
sonra sektörde rekabet gücü ve katma 
değerin artırılması için ithalata dayalı 
üretime yönelim güçlenmiştir.

Günümüzde araçların motor, elekt-
ronik aksam ve aktarım parçalarının 

ithal edildiği, diğer aksam ve parça-
ların ise yurt içi veya yurt dışından 
karşılandığı bir yapılanma söz konu-
sudur. Dolayısıyla, otomotiv sektörü, 
son 20 yıllık dönemde üretim hacmi 
açısından hızla büyümesine karşın, 
birim üretim değeri içerisinde yurt 
içi katma değer payının hızla azaldığı 
ve böylece dışa bağımlılığın giderek 
arttığı bir yapıya kavuşturulmuştur.

Bu süreç, Türkiye‘yi enformalleş-
tirilmiş ve taşeronlaştırılmış bir 
sanayi sektörüne mahkûm ederek, bir 
ucuz emek ve ucuz ithalat cennetine 
dönüştürmeyi hedefleyen politikaların 
doğrudan bir sonucu olarak görülme-
lidir.

Bu yapısal dönüşümlerin sonucu 
olarak sektörün bugünkü tablosu 
şöyledir:
Türkiye otomotiv sanayiinde dışa-
rıdan sağlanan ara mallar arasında; 
motor aktarma organları, elektronik 
aksam, emniyet donanımı, bazı plas-
tik ve metal aksam da bulunmaktadır. 
Dolayısıyla sektörün ihracatında yük-
sek katma değer yaratılamamaktadır. 
Katma değer zincirinde gelirin önemli 
bir bölümü yurtdışındaki ana firmalar-
da kalmaktadır. Sektörün katma değer 
oranı toplam imalat sanayine göre 
yüzde 10,7‘dir.

Teknolojinin geliştirilmesinde ve 
yüksek katma değerli ürünlerin 
imalatında AR-GE çalışmaları büyük 

önem taşımaktadır. GSYH (Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla)‘dan ayrılacak pay, 
sanayi firmalarının yıllık cirolarından 
gelen fonlar ve üniversitelerin çalış-
maları o ülkenin AR-GE sermayesini 
oluşturmaktadır. Türkiye‘de AR-
GE‘ye ayrılan fon GSYH içinde gözle 
görülmez bir haldedir.

1995 yılında bu oran (AR-GE Harca-
maları/GSYH) yüzde 0,5 iken 2015 
yılında ancak yüzde 0,92‘ye ulaşmış-
tır. Gelişmiş sanayi ülkelerinde bu 
oran yüzde 2,5 ile yüzde 3,52 arasında 
değişmektedir. Sanayisi gelişmiş 
ülkelerde AR-GE personeli sayıları 
3.100 ile 6.300 arasında değişirken, 
Türkiye‘de bu rakam ancak 502 kişi-
ye ulaşabilmiştir.

Ülkemizde otomotiv sektörü net 
ithalatçı konumundadır. İhracatta oto-
motivin payının yüksekliği, birikmiş 
birçok sorunun üzerini örtmek için 
kullanılıyorsa da, son tahlilde ithalatçı 
(net ithalatçı) sektörün “ihracatçı” gö-
rünümünün, özünde “ithalata bağımlı 
ihracatçılık” olduğunu tekrar vurgula-
mak gerekmektedir.

Ve istihdam konusu: Sektörün dışa 
bağımlılık zemininde oluşan yapısı, 
sektörün çalışma koşullarını taşe-
ronlaştırılmış/parçalanmış işgücü 
piyasalarındaki sömürü düzenine ve 
esnekleştirme adına güvencesizleşti-
rilmiş istihdam biçimlerine mahkûm 
etmiştir. Gelinen son durumu, Mayıs 
ayında metal işçilerinin yaptığı büyük 
grev ortaya koymuştur. Türkiye‘deki 
genel üretim yapısının bir özelliği 
olan fetişleştirilmiş “rekabet gücü” 
ve “ihracat” kavramlarıyla birlikte 
“dibe doğru yarışın” zeminlerinden 
biri haline gelen otomotiv sanayiinde 
çağdışı bir üretim ve çalışma rejimi 
tüm çıplaklığı ile ortadadır.

Taşeron, proje bazlı, sözleşmeli gibi 
esnek istihdam modelleri içinde gü-
vencesiz, düşük ücretlerle, uzun çalış-
ma saatleri, vasıfsız ve üretim süreci 
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üzerindeki denetimlerini kaybeden 
mühendislerin çalışma koşulları tam 
da bu sürecin tipik bir sonucu olarak 
karşımızdadır.

Mevcut durum özetle böyle iken; 
bilimi ve teknolojiyi esas alan, yerli 
yatırımcıyı özendiren ve koruyan, dış 
girdilere bağımlı olmayan, öznesi-
ne sosyal devlet anlayışını oturtan, 
istihdam odaklı ve planlı bir kalkın-
mayı öngören politikalar reddedilerek 
dile getirilen “yerli otomobil” üretimi 
gerçekçi midir, diye düşünülmelidir.

Ülkemiz mühendisliğinin yakaladığı 
son derece önemli ancak yarım kalmış 
bir başarı olarak tarihimizde yer alan 
Devrim ve Anadol otomobilleri ile 
diğer projelerin kazanımlarından 
(Tofaş Doblo, Otosan Connect ve 
Karsan Newyork taxi) ve onların 
başına gelenlerden ders almadan 
“yerli otomobil” konusunu bugüne 
uyarlamak mümkün müdür; yerli 
üretim dinamiklerini tahrip edecek 
politikalarla “yerli otomobil” üretimi 
mümkün müdür, sorularının yanıtları 
üzerine ciddi olarak düşünülmelidir.

Bu sorulara bilimsel, teknik ölçütler, 
ülke, kamu, halk yararı adına doğru 
yanıtlar verilmedikçe, yerli otomobil 
üretimi konusu, 2011‘den beri sıkça 
gördüğümüz gibi bir seçim malzeme-
sine dönüşmeye, içi boşaltılmış fan-
tastik bir hikayeye dönüşmeye devam 
edecek ve dışa bağımlılığın sürmesine 
hizmet edecektir. Bugün gereksinim 
duyduğumuz şey imaj politikaları 
değil, bağımsızlık ve bu temeldeki 
politikalar olmalıdır. Türkiye‘de 
prototip, seri imalat, mühendislik 
deneyim ve kapasitesi bulunmaktadır 
ancak bu kapasitenin harekete geçiri-
lebilmesi için dışa bağımlılık zinciri 
mutlaka kırılmalıdır. Bütün enerjimiz 
bu yönde harcanmalıdır.

Sempozyumda dile getirilen yukarıda-
ki belirlemeler ve yapılan tartışmalar-
dan hareketle sektör ve çalışanlarının 

sorunlarının çözümü için aşağıdaki 
çözüm önerilerinin kamuoyunun dik-
katine sunulması kararlaştırılmıştır:

Bir ülkenin sanayisinin kendi ayakları 
üzerinde doğrulması zorunludur. 
Ancak bu hiç kolay değildir, ciddi bir 
kararlılık ve buna uygun bir siyasal 
erk gerekir. Ülkemizin kaynaklarının, 
küresel güçlerin baskısından bağımsız 
bir şekilde değerlendirilmeye yüksek 
düzeyde ihtiyaç duyulmaktadır.

Mühendisliği, bilimi ve teknolojiyi 
esas alan, AR-GE ve inovasyona 
ağırlık veren, yerli yatırımcıyı ve 
yerlileşmeyi özendiren, koruyan, dev-
letin ekonomideki yönlendiriciliğini 
benimseyerek artıran, dış girdilere 
bağımlı olmayan, sosyal devlet 
anlayışı ile istihdam odaklı ve planlı 
bir kalkınmayı öngören politikalar 
uygulandığında, durumun değişeceği 
kesindir.

Türkiye‘de ulusal markaların azlığı 
ülkemiz için çok ciddi bir risktir. Ulu-
sal bir programla bir vizyon yaratarak 
Türkiye‘nin kendi otomotiv sanayisini 
kurmasını ve geliştirmesini sağlamayı 
amaçlayan stratejik ulusal bir planla-
ma yapılmalıdır. Otomotiv sektöründe 
bu yönde bir yeniden yapılanmaya 
ihtiyaç vardır. Türkiye dışa bağımlı 
bir üretim mekanı değil, yerli üretim 
ekseninde ve aynı zamanda tasarım 
ve AR-GE merkezi olmalıdır. Bu 
kapsamda sınai mülkiyeti Türkiye‘ye 
ait tasarımların gerçekleştirilmesi ge-
rekmektedir. Özellikle AR-GE çalış-
malarının hızlandırılması; firmaların 
AR-GE‘ye daha fazla pay ayırması, 
yüksek katma değerli ürünlere yönelik 
yenilikçi çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.

Türkiye‘nin AR-GE merkezi olma-
sı düşüncesi, kuşkusuz Türkiye‘de 
otomotiv sanayinin kalıcılığı ve 
Türkiye‘de gerçekleştirilen işlerin ni-
teliğini artırmak açısından son derece 
önemli ve gereklidir. Ancak ulusal 

otomotiv sanayi yeterince geliştirile-
mezse, üretimde olduğu gibi AR-
GE‘de de taşeronluk düzeyinde kalı-
nacaktır. Tasarım geliştirmeye yönelik 
AR-GE faaliyetlerine desteğin yan 
sanayi ve KOBİ‘lere de ciddi biçimde 
yayılması, özellikle yan sanayide 
kalıp tasarımlarına öncelik verilmesi; 
ana sanayinin yan sanayinin işgücü ve 
yatırım maliyetlerini paylaşması; yeni 
projelerde üretim öncesi tasarım-ge-
liştirme-prototip-kalıp safhalarında 
yerli üretimin egemen kılınması; ka-
lifiye eleman, mühendis istihdamı ve 
AR-GE çalışmalarını özendirici kredi 
ve teşvik uygulamalarının gündeme 
alınması sağlanmalıdır.

Sektörün rekabet gücü ile katma de-
ğerin artırılması ve ithalata dayalı ana 
girdilerin yerli kaynaklardan temini 
için üretim mekanizmalarının çok 
güçlü bir şekilde harekete geçirilmesi 
gerekmektedir.

İthal araç miktarları düşürülmeli ve 
yerli ürünlerde katkı oranı yükseltil-
melidir.

Çalışanların iş güvenceleri oluşturul-
malı, nitelikli işgücü birikimi tahrip 
edilmemelidir. Sektörde mühendis 
istihdamı mutlaka artırılmalıdır.

Üretimi durdurma, işten çıkarma 
vb. olguların masaya yatırılması, 
çalışanların haklarını kesin güvenceye 
alacak hukuki düzenlemelere gidil-
mesi; istihdamın güvenceli bir şekilde 
korunması ve geliştirilmesi sosyal bir 
zorunluluk olarak algılanmalıdır.

Bu gerekliliklerin yerine getirile-
bilmesi için ekonominin borç-faiz 
kıskacından kurtarılması, üretimci, 
yatırımcı, sosyal devlet yaklaşımı ve 
bağımsızlık temelinde istihdamcı, 
öz kaynaklara dayalı kalkınmacı bir 
yönelime girilmesi gerekmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
31.01.2016
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1 MAYIS’ta On Binler Umutla ve
Coşkuyla Alanlara Çıktı

1 Mayıs İstanbul’da bu yıl Bakır-
köy halk pazarı alanında kut-
landı. DİSK, KESK, TMMOB 

ve TTB’nin çağrısıyla düzenlenen 
miting saat 13.00‘te saygı duruşu, 
DİSK Korosu‘nun 1 Mayıs Marşı ile 
Enternasyonel Marşı‘nı okumasıyla 
başladı.

Mitingde ilk sözü alan DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, Taksim‘in 1 
Mayıs için önemine vurgu yapa-
rak “Taksim’de 1977’te katledilen 
arkadaşlarımızın katilleri bulunun-
caya kadar, hesap soruluncaya kadar 
1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamaktan 
vazgeçmeyeceğiz, kimse vazgeçire-
mez” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen 
de, 1 Mayıs 1977‘de ve 10 Ekim 
Ankara Barış Mitingi‘nde katledilen-
leri anarak sözlerine başladı. Özgen, 
1 Mayıs‘ın AKP faşizminin zirve 
yaptığı, iş güvencesine göz dikildiği, 
kıdem tazminatının ortadan kaldı-
rılmak istendiği, istihdam bürosuyla 
modern kölelik koşullarının dayatıl-
dığı bir ortamda kutlandığını ifade 
etti. Kürt sorununda çözümsüzlüğü 
derinleştirecek çatışmalı ortamın 
giderek tırmandırıldığına işaret eden 
Özgen, “Şehirler yerle bir ediliyor. 
Cenazeler haftalarca sokakta bekletili-
yor. Dokunulmazlığın kaldırılma dar-
besiyle milyonlarca vatandaşımızın 
iradesi ayaklar altına alınmak ve geri 
dönülmez bir sürecin önü açılmak 
isteniyor” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı da, konuşmasına 
1977 1 Mayısında hayatını kaybe-
denleri anarak başladı. Son günlerde 
yaşanan laiklik tartışmalarına değinen 
Soğancı, “Bugün gericiliğe ve ırkçılığa 

karşı daha fazla dik durma zamanı. 
Bugün laikliği yeniden kurma zamanı. 
Onlar bu güzelim memleketi cehenne-
me çevirdi, biz baharı getireceğiz. AKP 
karanlığına karşı ya bir yol bulacağız 
ya bir yol açacağız” diye konuştu.

TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit 
Tükel ise, sağlık çalışanlarına şiddet 
sorununa değinerek, “Sağlıkta 
şiddetin nedeni uygulanmakta olan 
sağlık politikalarıdır, halkın sağlığını 
politikalar bozuyor” dedi.

Daha sonra okunan ortak bildiride ise 
emek, barış ve demokrasi güçlerinin 
kuşatma altında olduğuna dikkat 
çekilerek “Bütün bu saldırılara karşı 
bugün de, yarın da birlikte mücadele 
etmekten geri durmayacağız. Biliyo-
ruz ki mutlaka kazanacağız” denildi.

02.05.2016

1 Mayıs Birlik, Mücade-
le ve Dayanışma Günü 
Türkiye’nin dört bir yanında 
on binlerin coşkulu katılı-
mıyla kutlandı. Sloganlarla 
hükümetin gerici politikaları-
nın protesto edildiği alanlar-
da laiklik vurgusu öne çıktı.
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Rant ve Daha Fazla Kâr İçin
İnsan Hayatı Hiçe Sayılıyor

Değerli Basın Emekçileri;
Dün Bahçeşehir Fi Side adlı 
rezidans inşaatında bir yük 

asansörünün düşmesi sonucu 3 işçi 
hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 
işçi kardeşlerimiz Yasin Bakır, Şükrü 
Yaşar, Osman Yardımcı’nın yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.

Ülkemizde her yıl asansör facialarında 
birçok vatandaşımız yaşamını yitiriyor, 
yaralanıyor. Her yıl birçok iş kolunda 
binlerce iş kazası yaşanıyor, yüzlerce 
emekçi hayatını kaybediyor, binlerce 
emekçi yaralanıyor. Her yıl artan iş 
cinayetleri, ülkemizde işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili düzenlemelerin ne 
kadar sorunlu olduğunu bir kez daha 
ortaya koyuyor. DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB İstanbul Bileşenleri olarak, 
yıllardır alınması gereken tedbirlere 
dair açıklamalar yapıyor, bilimsel 
çalışmalarımızı, raporlarımızı ilgililerle 
paylaşıyoruz.

Kimi zaman “ölçülmeyen karbon 
monoksit oranı”, kimi zaman “bakımı 
yapılmayan cephe asansörü”, bazen 
“kapatılmayan inşaat boşluğu”, bazen 
de “çadırdaki elektrik kaçağı” olarak 
karşımıza çıkan, oysa asıl nedeni yıllar-
dır uygulanan neoliberal politikalar olan 
iş cinayetlerinde her yıl ortalama 1500 
emekçi hayatını kaybederken, binlercesi 
iş göremez duruma gelecek derecede 
sakatlanıyor.

Yalvaç’ta tarım işçisi kadınlar; 
Soma’da, Ermenek’te maden emekçile-

ri; Davutpaşa ve Ostim’de imalathane 
işçileri, Mecidiyeköy’de, Esenyurt’ta 
inşaat işçileri iş cinayetlerinde, işçi 
katliamlarında canlarını veriyor. On 
binlerce emekçinin alın terine gözyaşı 
ve kan karışıyor.

En baştan söyleyelim; ölümlerin nedeni, 
kentsel rant ve yoğun emek sömürü-
sü için işçilerin yaşamlarını gözden 
çıkaranlardır.  İşçi sağlığı ve güven-
liği alanında kalıcı, kesin, güvenceli 
önlemleri almayan siyasi iktidar ve 
onun çevresinde türeyen rantçı, yandaş 
sermaye grupları her yıl binlerce insa-
nımızın yaşamını yitirmesinin başlıca 
sorumlularıdır.

Değerli Basın Mensupları,
Ülkemizde insan yaşamının ve emek-
çilerin hayatı hiçe sayılmaya devam 
ediyor.  Acı olansa toplumun buna 
alıştırılması, duyarsızlaştırılmasıdır. Öte 
yandan inşaat sektöründe sürekli artarak 
devam eden ölümlü iş kazaları sonucu 
yetkililerce hiçbir önlem, hiç bir ders 
çıkartılmamaktadır.

Sık sık yaptığımız açıklamalarda da be-
lirttiğimiz gibi inşaat sektöründe dene-
timlere ağırlık verilmesi gerekmektedir. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlan-
masında önemli görevi olan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise denetim 
görevini yerine getirmediği gibi yaptığı 
kısmi denetimlerde gerekli yaptırım-
ları uygulamıyor, kazaları izlemekle 
yetiniyor. Büyük reklamlarla yürürlüğe 
konulan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği 

Kanunu’nun yürürlükte olduğu 2013 ve 
2014 yıllarında iş kazaları ve iş kazası 
sonucu ölümler azalmadı. 2015 yılında 
da artarak devam eden iş cinayetlerinde 
yaşamını yitiren emekçi sayısı 1730’tir.

Her gün “iş kazası” sonucu yaşamını 
kaybeden beş işçiden ikisi inşaat çalı-
şanıdır. Bu noktada Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın görevinin ölüm-
leri saymak ve kaza sonrası işyerlerine 
müfettiş göndermek değil kazaların 
önlenmesini sağlamak olduğunu belirt-
mek isteriz.

Örneğin Torunlar Center’de 10 işçinin 
hayatına mal olan ‘asansör faciası’ 
davasında tutuklu yargılanan 3 kişinin 
serbest bırakılmasında da görüldüğü 
gibi; bugüne kadar yaşanan iş cinayeti 
davalarında daha fazla kâr için en temel 
önlemleri almayan patronların yerine, 
birkaç mühendis ya da iş güvenliği 
uzmanı sorumlu gösterilir ya da herkes 
aklanarak işin içerisinden çıkılırsa 
verilen cezaların yetersizliği ile yeni iş 
cinayetlerine davetiye çıkarılmış olur.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği bütün çalışan-
ları ilgilendiren, çalışma yaşamının en 
temel unsurlarından biridir. Bu alana 
ilişkin göstergeler temel insan hakları, 
çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmiş-
liklerine ilişkin en önemli göstergelerin 
başında gelmektedir. 

Ülkemizin, çalışma yaşamı koşulları 
açısından hem hükümetin hem de kamu-
oyunun olağanüstü hassasiyetle üzerine 
eğilmesi gereken son derece olumsuz 
bir tablo ile karşı karşıya olduğu tüm 
açıklığı ile ortadadır.

Ülkemiz, iş cinayetlerinde, işçi ölüm-
lerinde dünyada en üst sıralarda yer 
almaktadır. Bu tablo AKP’nin iktidara 
gelmesiyle daha da vahim bir hal almış-
tır. 2003 yılında günde ortalama 3 işçi 
yaşamını yitirmekte iken, bugün bu sayı 
5-7 işçiye kadar çıkmıştır. Ne olmuştur 

DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler 
Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve TTB 
İstanbul Tabip Odası, İstanbul Bahçeşehir’de bir rezidans in-
şaatında yük asansörünün düşmesi sonucu 3 işçinin hayatını 
yitirdiği iş kazası üzerine olayın gerçekleştiği şantiye önünde 
bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını TMMOB İstanbul 
İl Koordinasyon Sekreteri Süleyman Solmaz okudu.
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da bu ölümler katlanarak artmıştır? 
Yatırımlar mı artmıştır bu ülkede, yoksa 
üretim mi? Ülkemizde artan yalnızca 
talan, yağma ve işçi ölümleridir.

Bugün ülkemizde uygulanmakta olan 
neoliberal ekonomi politikaları sonu-
cunda iş güvencesinin azalması, esnek 
çalışma biçimleri, çalışma koşullarının 
ağırlaşması; özelleştirme, sendikasız-
laştırma ve taşeronlaştırmanın yaygın-
laşması; sosyal güvenlik ve güvenceden 
yoksun kayıt dışı işçilik ve çocuk işçi 
çalıştırma, yasal düzenlemelerdeki 
yanlışlıklar iş cinayetlerinin başlıca 
nedenidir.

Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak 
bırakan, mühendis ve hekimi iş kazaları 
tazminatlarından sorumlu tutan, işvereni 
ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu 
olan devleti ise her türlü sorumluluktan 
arındıran bir politika ile karşı karşıya-
yız.

Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının 
% 98’i, meslek hastalıklarının % 100’ü 
önlenebilir iken; gerekli önlemler alın-
madığı için maalesef her yıl iş kazaları 
ve meslek hastalarından dolayı birçok 

insan hayatını kaybetmektedir. Çünkü 
AKP iktidarı ile çalışma yaşamının tüm 
kuralları değiştirilmiş, dönüştürülmüş-
tür. Çalışma yaşamı esnekleştirilmiş, 
yeni çalışma türleri devreye sokulmuş, 
geçici istihdam, taşeronluk, kısmi süreli 
çalışma, telafi çalışması, çağrı üzerine 
çalışma, serbest zaman uygulaması, 
denkleştirme süresi vb. uygulamalara 
geçilmiş, iş güvencesi kaldırılmış, 
işlerin taşeronlara verilmesi kolaylaş-
tırılmış; işçilerin tamamen patronların 
belirlediği koşullarda çalışmasının önü 
açılmıştır.

Bu noktada iş cinayetlerinde ölümleri, 
yaralanmaları ve meslek hastalıklarını 
“işçinin kaderi”, “işin fıtratı” şeklinde 
ifade etmek, bilinçli olarak gerçeğin 
üstünü örtmek demektir ve art niyetli bir 
yaklaşımdır.

Cinayetlerin sorumluları işyerinde ge-
rekli tedbirleri almayan işverenler, yasal 
düzenlemeleri ve ikincil mevzuatları 
olması gerektiği gibi hazırlamayanlar 
ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili 
bakanlıklardır.

Bir kez daha söylüyoruz; Emek-meslek 

örgütlerinin önerileri dikkate alınmadan 
hazırlanan mevzuatlar, yasa ve yönet-
melikler, sözde tedbirlerdir. Bunlarla iş 
cinayetlerinin engellenmesi mümkün 
değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için 
“Önce insan, önce sağlık, önce güven-
lik” anlayışı taşımayan hiçbir düzenle-
me sorunlara çözüm getirmeyecek, iş 
cinayetlerini durduramayacaktır.

Çalışma hayatının yeniden düzenlenme-
si, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işçi 
ölümlerinin durdurulması için müca-
dele etmeyi temel görevi sayan DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB, piyasalaştırıl-
mış değil insan odaklı bir işçi sağlığı ve 
güvenliği düzenlenmesi için önerile-
rini defalarca gerek iktidarla gerekse 
kamuoyu ile paylaşmıştır. Ancak ne 
yazık ki; görüşlerimizin hiçbiri dikkate 
alınmamıştır. Bir kez daha söylüyoruz; 
emek ve meslek örgütlerine kulak verin, 
işçi ölümlerini durdurun, iş cinayetlerini 
durdurun.

DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği
KESK İstanbul Şubeler Platformu

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu

TTB- İstanbul Tabip Odası
02.02.2016
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DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko’nun okuduğu açıklama-
nın tam metni şöyle:

Basın açıklamamıza başlarken 3 Mayıs 
Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesile-
siyle sizlere sormak isterim: Bu ülkede 
basın özgürlüğü adına kutlanacak ne 
var? Anayasal bir özgürlük olan basın 
özgürlüğü her gün ayaklar altına alınır-
ken, basın emekçileri görevlerini yap-
tıkları için işlerinden olurken, gözaltına 
alınırken, tutuklanırken maalesef Basın 
Özgürlüğü Günü’nü kutlayamıyoruz.

Değerli basın emekçileri,
1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma 
Günü 2016 yılında baskıların, savaşın, 
katliamların ve hukuk dışı yasakların 
gölgesinde Türkiye’nin dört bir yanında 
yüzbinlerin katılımıyla kutlandı.

Her türlü baskıya, teröre, katliam 
tehdidine rağmen meydanları dolduran 
emekçiler, yaratılmak istenen korku du-
varının Birlik-Mücadele ve Dayanışma 
ile yıkılabileceğini gösterdi.

Bu sene 1 Mayıs’a savaş politikalarının 
bir sonucu olarak ülkemizin dört bir 
tarafında bombaların patladığı, kitlesel 
kıyımların yaşandığı, halkın sokağa 
çıkmaktan çekindiği bir ortamda girdik. 
Toplumun geniş kesimleri için, devletin 
baskı ve şiddetine, ortalıkta rahatlık-
la dolaşan “canlı bombaların” eşlik 
edebilecekleri endişesinin hâkim olduğu 
bir süreçte yüz binlerin 1 Mayıs’ta alan-
larda toplanması elbette ki umut verici 
bir gelişmedir.

1 Mayıs sabahı Gaziantep Emniyet 

Müdürlüğü’ne yönelik bombalı saldırı 
haberinin ardından bu ildeki ve Şanlıur-
fa’daki etkinlikler iptal edildi. Adana’da 
ise 1 Mayıs kutlamaları canlı bomba ih-
barları nedeni ile yapılamadı. Ankara’da 
1 Mayıs kutlamasına saldıracağı öne 
sürülen 4 IŞİD militanı ile ilgili haberler 
medyaya servis edildi.

Bunun öncesinde 10 Ekim katliamında 
sorumluluğu bulunduğu müfettiş rapor-
larıyla tespit edilen kamu görevlilerinin 
yargılanması iktidar tarafından engelle-
nerek, alanlara çıkmak isteyenlere açık 
bir mesaj verildi.

Böylesi bir ortamda tüm bu açık teh-
ditlere, baskılara ve engellere rağmen 
alanları dolduran yüz binlerce insan, 
emeği ucuz ve kölece çalıştırmak iste-
yen, savaşı ve gericiliği tırmandırarak 
saltanatını korumayı amaçlayan, ser-
mayenin çıkarlarını savunmak dışında 
hiçbir değer tanımayan iktidara karşı 
tepkilerini haykırdı.

Bir korku duvarının ardından iktidarla-
rını, saraylarını, servetlerini korumak 
isteyenler kaybetti, Birlik-Mücadele 
ve Dayanışma kazandı. Topumun en 
geniş kesimleri 1 Mayıs’ın kucaklayan, 

Korku Değil Birlik-Mücadele-Dayanışma Kazandı!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü kutlamalarıyla ilgili değerlendirmelerine iliş-
kin olarak 3 Mayıs 2016 tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde bir 
basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya; DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı 
Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğan-
cı, TTB İkinci Başkanı Raşit Tükel katıldı.
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birleştiren şemsiyesi altında, kendi 
sözlerini söyleyerek bir araya geldi. Her 
renkten pankartlara yazılmış talepler, 
her dilden şarkılar-türküler, her inançtan 
her yaştan emeğin hakları için kol kola 
girmiş insanlar hayallerindeki ülkeyi 
meydanlarda var ettiler. Emeğin, barı-
şın, demokrasinin, laikliğin ve özgürlü-
ğün egemen olduğu bir ülkenin resmi 1 
Mayıs meydanlarında çizildi.

1 Mayıs meydanlarında resmi çizilen 
Türkiye ile fiili tek adam rejimi sonucu 
yaratılmak istenen Türkiye’nin uzlaşma-
sı mümkün değildir.

Onların hayali yağmanın, talanın, 
sömürünün hâkim olduğu bir ülkedir. 
Bizim hayalimiz ise eşitliğin, insanca 
yaşamanın ve insanca çalışmanın hâkim 
olduğu bir ülkedir.

Onların hayali herkesin tek bir iradeye 
itaat ettiği, tek sesli, tek dilli, tek inançlı 
bir ülkedir. Bizim hayalimiz ise 1 Mayıs 
meydanları gibi rengârenk, “bir ağaç 
gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeş-
çesine yaşadığımız” bir ülkedir.

Onların hayali savaşla, baskıyla tüm 
muhalif seslerin kısıldığı, tüm eleşti-
rilerin susturulduğu bir ülkedir. Bizim 
hayalimiz, 1 Mayıs meydanlarında oldu-
ğu gibi herkesin taleplerini, umutlarını 
haykırabildiği bir ülkedir.

Onların hayali “dokunulmazlıkların 
kaldırılması” adı altında TBMM’de 
bir darbe gerçekleştirmek, böylece tek 
adam rejimini kalıcılaştırmak, buna pa-
ralel olarak laikliğin de altını tamamen 
boşaltmaktır. 1 Mayıs meydanları ise 
barış, demokrasi ve laiklik taleplerini 
haykıran yüzbinleri kucaklamıştır.

Bu açıdan 2016 1 Mayısı’nda ortaya 
çıkan tablo bir uzlaşma tablosu değildir. 
2016 1 Mayıs’ında faşizmle, gericilikle 
ve savaşla korunan sermaye iktidarına 
karşı direnen milyonların umudu mey-
danlarda yükselmiştir.

Taksim’i mahkeme kararlarına rağmen 

yasaklamak “uzlaşma” değil hukuksuz-
luktur. 10 Ekim katliamında sorum-
luluğu bulunan kamu görevlilerinin 
yargılanmasını engellemek “uzlaşma 
değil “tehdit”tir. 1 Mayıs’ta Taksim’e 
çıkmamız durumunda olası saldırıla-
rı engellemek bir yana bizleri hedef 
alacağını ilan etmek “uzlaşma” değil 
“zorbalık”tır.

1 Mayıs kutlamalarını kurdukları “yeni 
rejime” yönelik bir tehdit olarak algıla-
yan AKP’nin ve Valiliğin  “siyasi tavrı” 
2013 yılından bu yana devam ediyor.  
Üç yıl Taksim’de özgürce, insanca ve 
kardeşçe düzenlenen 1 Mayıs’ları hiçbir 
gerekçe olmadan yasaklayanlar; bir 
resmi bayram olan 1 Mayıs kutlamaları-
nı yasalara aykırı biçimde izin alınması 
gereken bir miting gibi değerlendiren-
ler; 2013 ve sonrası her 1 Mayıs’ı işçi 
sınıfına ve İstanbul halkına zehir eden-
ler ve tüm bunları tek kişi öyle istediği 
için yapanlar 2016 1 Mayıs’ında da boş 
durmamışlardır.

1 Mayıs öncesinde birçok ilde 1 
Mayıs’a çağrı bildirileri dağıtanlar, 
afiş asanlar gözaltına alınmıştır. Tüm 
bunların öncesinde İstanbul Taksim 
Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamamız 
hukuk dışı biçimde bir kez daha yasak-
lanmıştır.

2016 1 Mayıs’ında da Taksim alanı 
“tabu” gibi korunmuş, bu uğurda kent 
ulaşımı felç edilmiş, İstanbullular soka-
ğa çıktığına pişman edilmiş, Taksim’in 
çevresinde çok geniş bir alanda yaşayan 
halk, turistler ve esnaf ciddi biçimde 
mağdur edilmiş ve hepsinden önemlisi 
Taksim’i insansızlaştırma telaşı yüzün-
den 57 yaşındaki Nail Mavuş TOMA 
tarafından ezilerek katledilmiştir. 1 
Mayıs’ta İstanbul’da toplam 260 kişi 
gözaltına alınmış, Bakırköy’de alana 
giriş sırasında yaşanan polis saldırısında 
bir genç yaralanmıştır.

Bu kadar keyfi, bu kadar hukuksuz, 
bu kadar antidemokratik bir yönetim 
anlayışıyla uzlaşmak mümkün değildir.  
Yasa tanımaz, mahkeme kararı tanımaz, 

hak-hukuk tanımaz biçimde işçilere 
Taksim meydanını kapatmayı bir “kut-
sal dava” ve takıntı haline getiren AKP 
iktidarıdır.

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak işçi 
sınıfının kazanılmış bir hakkıdır ve bu 
hakkın, ne zaman ve nasıl kullanılacağı-
na karar verecek olan kuşkusuz işçi sı-
nıfıdır, emek ve meslek örgütleridir. Bu 
sene üyelerimizin, yıllarca omuz omuza 
verdiğimiz dostlarımızın ve halkımızın 
talebi ile, işçilerin, emekçilerin, tüm 
ezilenlerin taleplerini güçlü bir biçimde 
haykırdığı 1 Mayıs kutlamalarını, 
güvenli bir biçimde yapmayı öncelikli 
bir görev olarak benimsemiş olma-
mız,  Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğu 
gerçeğini değiştirmemektedir. 2017 yılı 
1977 yılında yaşanan katliamın 40’ıncı 
yıldönümüdür ve bu vesileyle bir kez 
daha altını çizmek isteriz ki Taksim 1 
Mayıs alanıdır.

Türkiye’nin dört bir yanında meydanlar-
da emek için, barış için, demokrasi için 
seslerini yükselten yüzbinler, birliğin, 
mücadelenin ve dayanışmanın gücüne 
1 Mayıs meydanlarında tanık olmuşlar-
dır.  Bu birlik-mücadele ve dayanışma 
ruhuyla, iktidarın emek düşmanı poli-
tikalarına, savaş ve baskı politikalarına 
karşı mücadeleyi büyüteceğimizden 
kimsenin kuşkusu olmasın.

1 Mayıs meydanlarında buluşan yüz 
binler,  emek-barış-demokrasi düşmanı 
politikaları durdurmak için sonu-
na kadar direnmeye devam edecek, 
taleplerinin takipçisi olacaktır. Kıdem 
tazminatının gaspına, taşeron ve kiralık 
işçiliğe, kamu emekçilerinin iş güvence-
sinin ortadan kaldırılmasına, performans 
sistemi dayatmasına, emek ve meslek 
örgütlerinin iktidar tarafından baskı altı-
na alınmasına, savaş ve baskı politika-
larına karşı mücadelemiz kol kola omuz 
omuza sürecektir. Taksim meydanı başta 
olmak üzere ülkenin tüm meydanlarını 
özgürleştirecek olan işte bu birlik-müca-
dele-dayanışma bilinci olacaktır.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
03.05.2016
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TMMOB üyeleri, TMMOB 
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve 
Sosyal Tesisi’nde kalan öğrenci-

lerle bahar şenliğinde buluştu.

 TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi 
ve Sosyal Tesisi’nde 30 Nisan 2016 
Cumartesi akşamı düzenlenen bahar 
şenliği TMMOB’ye bağlı odalardan 
yöneticilerle, öğrencilerin tanışmasına 
aracılık etti.

Saat 19.30’da başlayan şenlikte; Grup 
Abdal ve Grup Yolcu konserinin yanı 

sıra Öğrenci Evi müzik 
grubu da sahne aldı. 
Şenlik çuvalla zıplama, 
halat çekme gibi yarış-
malarla renkli görüntü-
lere sahne oldu.

Etkinliğe, Oda Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Bed-
ri Tekin, Elif Öztürk, 
Şayende Yılmaz ile Oda 
Müdürü Arife Kurtoğlu 
katıldı.

02.05.2016

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi
Bahar Şenliği Yapıldı

10 Ekim katliamının 6. ayında, 
katliamda yaşamını kaybeden-
lerin yakınları “10 Ekim Barış 

ve Dayanışma Derneği”nin çağrısıyla 
Tren Garı önünde buluştu.

Katliamın gerçekleştiği 10.04’te yaşa-
mını kaybedenler anısına saygı duruşu 
ile başlayan anmada, emek meslek 
örgütleri ve demokratik kitle örgütleri 
üyelerinin yanı sıra katliamda hayatını 

kaybedenlerin yakınları ve yarala-
nanlar söz aldı. Yapılan konuşmaların 
ardından Barış, Emek ve Demokrasi 
Anıtı’na karanfiller bırakılarak anma 
sonlandırıldı.                   10.04.2016

10 Ekim Katliamının 6. Ayında Gar Önünde Buluşuldu
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Çernobil nükleer felaketinin 
30. yıldönümünde binlerce 
kişi nükleer santral yapılmak 

istenen Sinop’ta buluştu. Mitinge 
Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus 
Yener de katıldı.

Nükleer Karşıtı Platform (NKP)’un 
çağrısıyla 24 Nisan 2016 Pazar günü 
düzenlenen mitinge nükleer santral 
yapımına devam edilen Mersin ile 
altın madenine karşı mücadele eden 
Artvin’in yanı sıra Türkiye’nin birçok 
kentinden katılım oldu. Mitinge 
TMMOB de destek verdi.

Miting için saat 11.00’den itibaren Si-
nop eski otogarında bulunan Diyojen 
Heykeli önünde buluşan binlerce kişi 
“Nükleer santral istemiyoruz” yazılı 
pankartlar ve “Nükleere inat, yaşasın 
hayat” sloganı eşliğinde, Uğur Mum-
cu Meydanı’na yürüdü. Birçok kişi 
mitinge çocuklarıyla beraber katıldı. 
Ellerinde balonlarla yürüyen çocuklar, 
attıkları sloganlarla alkış aldı. Sinoplu 
balıkçılar da teknelerine nükleer 
karşıtı dövizler asarak, mitinge destek 
verdi.

Miting alanında konuşan NKP Yürüt-
me Kurulu Üyesi ve Tertip Komitesi 
Başkanı Murat Şahin, yaşam alanla-
rının miras değil emanet olduğunu 
ve bu emanetleri gelecek kuşaklara 
taşınmak zorunda olduklarını belirtti.

Çernobil ve Fukuşima nükleer 
felaketlerinin etkilerinin hâlâ devam 
ettiğini belirten Şahin, ‘‘Uluslararası 
şirketler ve siyasi iktidarların bitmek 
tükenmek bilmeyen rant hırsları 
uğruna nükleer santraller, HES’ler, ve 
termik santraller yapmak için sahte 
ÇED raporlarıyla doğayı ve yaşam 
alanlarımızı katlediyorlar. Çernobil’in 

30’uncu yılında nükleeri değil doğayı, 
ölümü değil yaşamı savunanlar olarak 
yan yana, omuz omuza alanlardayız. 
Ne Sinop’ta, ne Akkuyu’da ne de ül-
kemizin herhangi bir yerinde nükleer 
santral kurulmasına izin vermeyece-
ğiz” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı ise, “Türkiye’nin 
ve dünyanın hiçbir yerinde nükleer 
santral istemiyoruz. Güvenlik ve katı 
atık sorunu olan nükleer santraller, 
insanlık için büyük bir tehdit. Bizler 
ülkemizde nükleer santral istemiyo-
ruz” diye konuştu.

24.04.2016

Sinop’ta “Nükleer Santral İstemiyoruz”
Mitingine Katıldık
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AKP’nin 14 yıllık iktidarında 
demokrasi, özgür düşünce ve 
bilim yok sayılarak getirildi-

ğimiz Ortaçağ karanlığında çocuklara 
yönelik cinsel saldırı ve tecavüz 
olayları da hızla artmıştır.

Bu karanlığın en büyük nedeni laik 
eğitim sisteminin AKP tarafından 
tasfiye edilerek tarikat ve cemaatler 
eline bırakılmasıdır.

En son Ensar Vakfı’na bağlı ev ve 
yurtlarda bir öğretmen tarafından 45 
çocuğa tecavüz edilmesi gelinen ka-
ranlık noktayı gözler önüne sermiştir. 
Tümüyle denetim dışı bırakılmış, 
kapalı kapılar ardında yürütülen “eği-
tim” adı altında çocuklar korumasız 
bırakılmış, bir de üstüne, yaşananlar 

Aile Bakanı tarafından “bir defadan 
bir şey olmaz” şeklinde değerlendi-
rilerek, çocuklarımız bir kez daha 
hükümet eliyle yaralanmıştır. AKP 
zihniyeti, çocukları korumak yerine 
yandaş vakfı korumayı tercih etmiştir.

Ensar Vakfı’yla simgeleşen çocuk 
taciz ve tecavüzleri aslında AKP’nin 
politikalarıyla örülmüş bir yolun gel-
diği noktadır. 4+4+4 eğitim sistemi, 
eğitimde imam-hatipleştirme, ortaöğ-
retimde türbanın serbest bırakılması, 
kız çocuklarının erken yaşta evliliğe 
teşvik edilmesi, çocuk işçiliğini onay-
layan politikalar, cehenneme giden 
yolun taşları olmuştur.

Bugün artık bir milattır. AKP’nin 

yarattığı sistemin tüm karanlığı gözler 
önüne serilmiştir. Artık ne yargı ne de 
vicdanı olan AKP’li siyasetçiler bunu 
“bir kerelik”, “Saygın hal indirimi” 
gibi tutumlarla geçiştiremez.

Ülkemizin geldiği noktada yapılması 
gereken, tüm tarikat ve cemaat okulla-
rının, yurtlarının kapatılması; eğitim 
laik ve kamusal hale getirilmesi; ço-
cuklarımızın dogmalarla değil pozitif 
bilimle yetiştirilmesidir.

Örgütümüz TMMOB, çocuklarımızı 
gericiliğin karanlığının teslim alması-
na izin vermeyecek, Ensar davasının 
takipçisi olacaktır.

20.04.2016

ENSAR Davasının Takipçisiyiz
TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Gölay Şakiroğulları 
ve Kemal Zeki Taydaş ile 
TMMOB Kadın Çalışma Gru-
bu Başkanı A. Ülkü Karaali-
oğlu, Karaman Adliyesi’nde 
20 Nisan 2016 tarihinde gö-
rüşülmeye başlayan “Ensar 
Vakfı Davası” için Karaman’a 
giderek, bir basın açıklaması 
yaptı.

Ankara’dan Cerattepe Direnişine Destek

Artvin Cerattepe’de maden işletmeciliğine 
karşı direnen yöre halkına Ankara’dan da 
destek geldi.

Ankara’da 16 Şubat Salı akşamı Yüksel Caddesi’nde 
“Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez” pankartı 
altında talana karşı yaşama savunanlar için bulu-
şuldu. Eylemde, Artvin Eğitim ve Kalkınma Vakfı 
Başkanı Demir Akın bir açıklama yaptı.

Eyleme TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve 
TMMOB üyeleri de katıldı.  16.02.2016
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Bugün, 3 Mart 1992 tarihinde 
Zonguldak Kozlu’da yaşanan 
ve 263 madencinin yaşamını 

yitirdiği facianın yıldönümü. 2013 
yılından bu yana her 3 Mart’ta “İş 
Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” 
etkinliğiyle ülkemizin kanayan yarası 
haline gelen iş cinayetlerine bir kez 
daha dikkat çekmeye çalışıyoruz.  

Öncelikle iş cinayetlerinde, işçi katli-
amlarında kaybettiğimiz canlarımızın 
anısı önünde saygıyla eğiliyor, başta 
aileleri olmak üzere hepimize başsağ-
lığı diliyoruz. 

Ne yazık ki ülkemizde, emekçinin 
sağlığının, canının önemi yok, önemli 
olan sermayenin daha fazla kar elde 
etmesi. Tüm parlak sözlere, devrim-
miş gibi sunulan yasal düzenlemelere 
rağmen iş cinayetlerinde ortalama her 
gün 5 emekçi hayatını kaybediyor.

Ülkemizin, çalışma yaşamı koşulları 
açısından hem hükümetin hem de 
kamuoyunun olağanüstü hassasiyetle 
üzerine eğilmesi gereken son derece 

olumsuz bir tablo ile karşı karşıya 
olduğu tüm açıklığı ile ortadadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği 
Kanunu, iş cinayetleri sonucu oluşan 
tepkilere karşı çıkartılmış bir “göz 
boyama” yasasıdır. 6331 Sayılı İş 
Sağlığı Güvenliği Yasası ve yasa 
çerçevesinde yapılan düzenlemeler 
problemlidir. Bununla birlikte, 4857 

Sayılı İş Kanunu’nda yer alan “telafi 
çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı 
üzerine çalışma”, “kısmi süreli çalış-
ma”, “asıl işveren-alt işveren ilişkisi” 
başta olmak üzere kuralsız çalışma 
koşulları olduğu sürece işçi sağlığı ve 
iş güvenliği alanındaki düzenlemeler 
bir anlam ifade etmeyecektir. Sendi-
kal örgütlenmenin önündeki engeller 
kaldırılmadıkça, örgütsüz çalışma 
arttıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda yol almak mümkün olma-
yacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı, iş cinayetleri sonrasında mevzuatı 
defalarca değiştirmekte ancak işçi 
sağlığı ve iş güvenliğine yönelik dü-
zenlemelerde, sendikaları, TMMOB 
ve TTB başta olmak üzere meslek 
örgütlerini taraf olarak almamaktadır.

Çalışma yaşamındaki anti-demokratik 
düzenlemeler yetmezmiş gibi AKP 
iktidarı şimdi de kamuoyunda “kiralık 
işçi yasası” olarak bilinen, “İş Kanunu 
ile Türkiye İş Kurumu Kanununda 

3 Mart İş Cinayetleri Günü Basın Açıklaması: 

Taşerona, Esnek Çalışmaya, Güvensizliğe HAYIR!

3 Mart TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü etkinliği 
ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü dolayı-
sıyla TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu yürütücülüğünü 
Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin yaptığı “İSİG ve 
İş Cinayetlerinin Göçmen İşçiler Ekseninde Değerlendirilmesi” 
başlıklı etkinliği Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesin-
de gerçekleştirdi. Etkinlikte Maden Mühendisleri Odası Başka-
nı Ayhan Yüksel, Giyim İşçileri Sendikası (Giyim Sen) Gönüllü 
Aktivisti Bilge Seçkin Çetinkaya ve Doçent Doktor Emre 
Gürcanlı birer sunum yaptılar. Konuşmaların ardından 19.00’da 
Galatasaray’da 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele günü 
basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz okudu. 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı”nı yasalaştırmaya çalışmakta-
dır. Bu tasarı yasalaştığında, çalışanın 
ücret alma güvencesi olmayacaktır, 
kiralık işçi sendikalı olmayacaktır, iş 
güvencesi olmayacaktır, kıdem, ihbar 
tazminatlarında, yıllık izin kullanı-
mında problem yaşanacaktır, meslek 
hastalığı tespitinde sıkıntı daha da 
artacaktır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
hizmetleri kiralık işçiler tarafından 
yerine getirilebilecektir.

Kiralık işçilik, doğrudan esnek ça-
lışmaya yol açtığı gibi, kiralık işçiler 
sık sık işsiz kalacaktır. Bu nedenle 
işçi sağlığı daha da kötüye gidecektir. 
Esnek çalışma, işsiz kalma korkusu, 
işçilerin sadece fiziksel sağlığını 
değil, ruhsal ve toplumsal sağlığını 
da olumsuz etkileyecektir. Dolayı-
sıyla kiralık işçilik, işçi sağlığı ve iş 

güvenliği bakımından son derece sağ-
lıksız, sakıncalı, tehlikeli ve riskli bir 
istihdam ve çalışma biçimidir. Kiralık 
işçilik, bir bütün olarak işçi sağlığında 
ağır bir tahribat yaratacak, daha çok 
işçi cinayetine, meslek hastalığına yol 
açacaktır.

İş cinayetlerinin sorumlusunun siyasi 
iktidar ve işverenler olmasına rağmen, 
gözaltına alınan, tutuklananlar sonuçta 
işyerlerinde “iş güvenliği uzmanı” 
olarak görevlendirilen, mühendisler, 
mimarlar, teknik elemanlar olmaktadır.

Biz Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği olarak, iş cinayetlerinin 
son bulması için aşağıda belirtilen 
hususların hemen yerine getirilmesini 
istiyoruz;

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlan-

ması öncelikle devletin ve işverenin 
görevidir. İşyerlerinde işçi sağlığı ve 
iş güvenliği alanında görev verilen 
mühendis, mimarların işçi sağlığı ve 
iş güvenliğinin sağlanması konusun-
daki görevlerinin bir danışmanlık 
hizmeti olduğu kabullenilmelidir.

İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş 
güvenliği hizmetleri bir kamu hizmeti 
olarak ele alınmalı, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ticari kuruluşların kar alanı 
olmaktan çıkartılmalıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına 
ilişkin düzenlemelerin ve denetimin 
yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından yürütülmesi 
doğru kararların alınmasının önünde 
bir engeldir. Bu nedenle düzenleme 
ve denetleme; Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’nın yanında, Sağlık 
Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, 
TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve 
mali yönden bağımsız bir enstitü tara-
fından yerine getirilmelidir. Çalışma 
yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu 
enstitü tarafından yeniden ele alınmalı 
ve kararlaştırılmalıdır.

4857 Sayılı İş Kanunu ile çalışma 
yaşamında yer alan, esnek çalışma 
türleri, uzun çalışma süreleri, asıl 
işveren-alt işveren ilişkisi vb. hususlar 
ile 1983 yılından bu yana sendikalaş-
ma, toplu sözleşme ve grev hakkının 
kullanımını zorlaştıran düzenlemeler, 
çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenli-
ğine doğrudan müdahalesini engel-
leyen düzenlemelerdir ve bu durum 
iş cinayetlerini ve işçi katliamlarını 
artıran faktörlerdir. Bu düzenlemeler 
ortadan kaldırılmalı, “kiralık işçi yasa 
tasarısı” geri çekilmelidir.

İş cinayetleri ne kader ne de fıtrattır, 
yeter ki taşeron düzeni, güvencesiz 
çalıştırma son bulsun, sendikal haklar 
tanınsın! Yeter ki; her çalışmanın 
öznesi insan ve yaşam olsun.

Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği
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BASIN AÇIKLAMASI
Demokrasi Mücadelesinde Hiçbir
Çekince Duymadan Emek Hareketinin 
ve Halkımızın Yanında Duran 
Akademisyenlerimizin Yanındayız!

Türkiye karanlık bir dönemden 
geçiyor. Bir yanda bombala-
malar, kitle katliamları, sivil, 

asker, polis ölümleri olurken, diğer 
yandan bu olaylardan birinci derecede 
sorumlu olan siyasal iktidar, kendi 
sorumluluklarını birilerini suçlayarak 
gizlemeye çalışıyor.

Türkiye sadece 1 haftalık bir süre 

içinde iki büyük şiddet eylemine 
tanıklık etti. 

ahmet’te İstanbul’un kalbinde patla-
yan bomba bir yandan Suruç ve Anka-
ra katliamlarının acısını yüreğimizde 
tazelerken, ertesi gün Diyarbakır 
Çınar’da yaşanan bombalı saldırıda 
kaybettiklerimizin acısı bizi derinden 
üzdü, etkiledi.

Geçtiğimiz günlerde ise IŞİD mevzi-
lerinden açılan ateş Kilis ilimizde bir 
okulu vurdu. Öğrenciler yaralandı, 
bir emekçi arkadaşımız katledildi. 

Günlerdir, hatta aylardır sokağa çıkma 
yasağının ve keskin nişancıların hede-
finde olan kentlerimizde insan ölüleri 
sokaklarda çürümeye terk edildi. Be-
bek, çocuk, genç, kadın, yaşlı onlarca 
sivil, asker ve polis ölümleri devam 
etti. İnsanlar evlerinden yurtlarından 
edildiler.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken top-
lumun ayağa kalkması, vicdanların 
kanaması gerekirken, Türkiye’nin 
gündemi akademisyenlerin “katli-
amlarsa son verilsin, barış istiyoruz” 
çağrısına kitlendi.

İçerde savaş, dışarıda savaş konsep-
tinin bir ürünü olan bu saldırıların, 
uyguladığı yanlış politikalarla birinci 
dereceden sorumlusu olan siyasal ikti-
dar pişkin bir biçimde bazı akademis-
yenlerin çıkışlarını tartışmaya, onları 
görüşleri nedeniyle linç ettirmeye, 
mafyacı çete şeflerine hedef göster-
meye çalıştı.

Bu ülkede katliam çağrıları yapanlar, 
soykırım çağrıları yapanlar, kanda duş 
alma sevdalıları fikirlerini özgürce 
ifade ederken, vicdani bir sorumlulu-

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’DEN KOCAELİ’NDEKİ 
AKADEMİSYENLERLE DAYANIŞMA

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin bildirisine imza attığı için 
gözaltına alındıktan sonra adliyede serbest bırakılan Kocaeli Üniversitesi’nde görevli akademis-
yenleri 21 Ocak 2016 tarihinde ziyaret etti.

Kocaeli Tıp Fakültesi’nde gözaltına alınan akademisyenlerle görüşen DİSK Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen, 
görüşme sonrası Tıp Fakültesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamayı okuyan TTB 
Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen, gözaltılara tepki göstererek, “Demokrasi mücadele-
sinde hiçbir çekince duymadan emek hareketinin ve halkımızın yanında duran akademisyenleri-
mizin yanındayız!” dedi.

Basın açıklaması sonrası TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Tarihi Bina’da akademisyenler-
le bir dayanışma toplantısı yapıldı.
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ğu yüklenerek kendi bakış açıların-
dan bölgede yaşananlara toplumun 
dikkatini çekmeye çalışan insanları 
hedef göstermek düpedüz faşizmin 
bayraktarlığıdır.

Bu saldırı bu tehditler ülkenin gelece-
ğine yönelmiş aklı dengesini yitirmiş 
bir algının ürünüdür. Bir ülkenin 
aydınları sorgulamaz, eleştirmez, öz-
gürce fikirlerini ifade etmezse, o ülke 
kendi mezarını kazmaya başlar. 

Bu nedenle içeriği ne olursa olsun 
toplumsal bir soruna dikkat çeken bir 
metne imza attıkları için evlerinden 
gözaltına alınan, tehditlere maruz ka-
lan, üniversitelerde odalarının önüne 
çarpılar konulan akademisyenlere 
yapılanlar kabul edilemez.

Bugün bu algının esiri olanlar yarın 
üniversitelerin ve bilimin nasıl bir 
uçuruma sürüklenmeye çalışıldığını 
görememektedirler. Bugün imza atan 

öğretim elemanlarının iş güvencesini 
hedef alan, onların ekmekleri ile oy-
nayacak kadar gözü dönmüş bu iklim 
aslında üniversiteye, bilime yönelik 
saldırının yeni bir aşamasıdır. Bu sal-
dırı, aslında tüm öğretim elemanlarına 
yönelik bir tehdittir.

İmzacıların pek çoğunu yaptıkları 
çalışmalarla, bu ülkenin emekçilerine 
ve demokrasi mücadelesine yaptıkları 
katkılarla da tanıyoruz.

Bir yanda devletin himayesine girmiş 
bir çete şefinin “Oluk oluk kanları-
nızı akıtacağız ve akan kanlarınızla 
duş alacağız” diye açıkça tehdit eden 
sözlerine ancak şikayet üzerine işlem 
başlatılabilmesini, diğer taraftan dü-
şüncelerinden ve kalemlerinden başka 
hiçbir silahları olmayan hocalara karşı 
girişilen bu baskıcı, otoriter, faşizan 
tutumu kınıyoruz.

Bu topraklar yeteri kadar kana doy-

du! Kan deryasında boğuluyoruz... 
Bugüne kadar kardeş kanı akmasın, 
analar ağlamasın, Saray’ın savaşında 
yoksul çocukları ölmesin, bebekler 
öldürülmesin diye her fırsatta ve 
ortamda yaptığımız barış çağrılarını 
bir kez daha tekrarlıyoruz: SAVAŞ 
VE BASKI POLİTİKALARINA 
HAYIR! SAVAŞA KARŞI BARIŞI 
SAVUNACAĞIZ!

Evrensel normlarda ifade özgürlüğü 
haklarını kullanan akademisyenlere 
yönelik soruşturmaların derhal son 
bulmasını talep ediyor, Hitler Alman-
ya’sını aratmayan böyle bir rezalete 
karşı tüm kamuoyunu duyarlı olmaya 
çağırıyoruz.

Demokrasi mücadelesinde hiçbir 
çekince duymadan emek hareketinin 
ve halkımızın yanında duran herkesle 
yan yana, omuz omuza, dayanışma 
içinde olduğumuzu bir kez daha du-
yuruyoruz.                       21.01.2016

TMMOB Yürütme Kurulu ve 
Oda Başkanlarından oluşan 
heyet, 11 Ocak 2016 tarihinde 

iktidar yandaşı basın yayın kuruluş-
ları, hükümet temsilcileri ve gerici-
faşist bir güruhun saldırısı ile karşı 
karşıya bulunan ODTÜ’ye destek 
ziyareti gerçekleştirdi.

TMMOB heyetini, 
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet ACAR ve ODTÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. H. Nevzat ÖZGÜ-
VEN karşıladı.

Görüşmede, 
TMMOB’nin saldırılar 
karşısında ODTÜ’nün 
yanında olduğu ve daya-
nışma içerisinde olmaya 

devam edileceği ifade edildi.

ODTÜ Rektörlüğü salonunda gerçek-
leşen görüşmeye TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber 
Akgöl, Yürütme Kurulu Üyesi Ekrem 
Poyraz, TMMOB Genel Sekreteri 

Dersim Gül, EMO Yönetim Kurulu 
Yazman Üyesi Hüseyin Önder, FMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Zararsız, Gıda MO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Yusuf Songül, HKMO 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Harun 
Reşit Sever, İMO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Nevzat Ersan, JFMO 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Şevket Demirbaş, KMO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Uğurlu, Maden MO. 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Yüksel, MMO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ekber Çakar, Peyzaj 
Mim. Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayşegül 
Oruçkaptan katıldı.

12.01.2016

TMMOB’den ODTÜ’ye Destek Ziyareti
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Basın Açıklaması Şube

Asansörün yere çakılması sonucu 3 
işçinin hayatını kaybettiği kazanın 
ardından Makina Mühendisleri 

Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulumuz 
tarafından yapılan açıklamada, detaylı bir 
rapor yayınlanarak kamuoyunun bilgisine 
sunulmuştur.  Olay günü inşaat alanında 
uzmanlarımızın incelemelerine dayanarak 
oluşturulan raporda,  cephe asansörünün 
ilgili yönetmeliğe uygun şekilde zorunlu 
periyodik kontrolünün, bakım ve onarım 
çalışmalarının yapıldığına dair belgelere 
ulaşılamadığı, kabinin düşüşü sırasında kabin 
güvenlik tertibatının devreye girmediği, bina 
yönündeki kabin kapısının kazadan önce 
çıkarıldığı ve güvenlik kontağının devre dışı 
bırakıldığı gibi önemli tespitler kamuoyuyla 
paylaşılmıştı.

Hal böyle iken kazayla ilgili soruşturmayı 
yürüten savcılık, Şubemiz tarafından hazırla-
nan raporu reddederek maalesef iş kazalarına 
karşı nasıl bir yaklaşımla karşı karşıya oldu-
ğumuzu bir kez daha göstermiştir. Savcılıkla 
yaptığımız görüşme talebimiz de savcılık 
kalemi tarafından “Savcı sizin raporunuzu 
istemiyor, kendi görevlendirdiği bilirkişinin 
raporunu alacak” denilerek reddedilmiştir.

Hukuk bir kez daha zaten mağdur tarafı 
mağdur etmek üzeredir!
Her ne kadar İş Güvenliği Uzmanı olan bir 
mühendis görevlendirilmiş olsa da doğrudan 
asansörlerin kurulum-montaj, bakım, işletimi 
konusunda yetkili mühendisleri eğiten, bu 
alanda büyük bir birikime sahip olan Makina 
Mühendisleri Odası`na kayıtlı uzmanları 
görevlendirmek gerekirken bir Tekstil Mü-
hendisini görevlendirmek skandaldır. Bu tür iş 
cinayetlerinde yargının sağlıklı, doğru kararlar 
verebilmesi açısından bilirkişilik incelemeleri 
önem taşımaktadır. Bu incelemelerin özellikle 
asansör alanında yetkin olmayan kişilere 
yaptırılması ve şubemizin görüşlerinin yok 
sayılması akla başka soruları getirmektedir(?).

Tutuklananların sorumlulukları açısından 
bilirkişi seçimi önem taşımaktadır. Ayrıca 
Fi Yapı`nın iflas durumuna gelmesi üzerine 
kayyum atanan projede yeni ruhsat sahibi 

belirlenmeden inşaatın devlet eliyle sürdü-
rülmesi gerçeği bu sorumluların yargı önüne 
çıkartılması açısından yine bilirkişi raporu 
önem taşımaktadır.

Asansörün yere çakılması sonucu hayatını 
kaybeden işçilerden 17 yaşındaki Osman 
Yardımcı`nın inşaatta çaycı olarak gösteril-
diği ve SGK girişinin olay günü yapıldığı 
anlaşılmıştır. Yine Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı, iş müfettişlerinin, “işçi sağlığı 
ve iş güvenliği yönünden ihlaller bulunduğu” 
gerekçesiyle şantiyeyi mühürleyerek işin 
durdurulmasına karar verdiğini, olayın ya-
şandığı blokun da mühürlü bloklar arasında 
olduğunu, burada çalışmanın kaçak olduğunu 
açıklamıştı.

İşte tüm bu nedenlerle davada bilirkişi raporu 
gerçek anlamda bilirkişi elinden mi yoksa 
“bilirkişi” elinden mi çıkacaktır sorusu dava 
açısından son derece önemlidir.

Özetle; mevcut siyasal anlayış kendisi 
gibi maraz bir hukuk sistemi yaratmış ve 
neredeyse her alanda örnekler sürekli yaşanır 
olmuştur. Doğru bilgi yerine “yandaşın çı-
karına” yalan-yanlış “bilgi”ye dayalı garabet 
kararlar hukuk sistemini özetler niteliktedir. 
Yeri geldiğinde 1 günde Ensar`ın sapıklığını 
“aklayarak” karara bağlayabiliyorken, yeri 
geldiğinde uzmanlık gerektiren mühen-
dislik alanındaki (Makina Mühendisliği) 
bilirkişilik hizmetini başka bir mühendislik 
disiplininden birisinden (Tekstil Mühendisi) 
alabilmektedir.

Mevcut Siyasal Anlayış Mühendislik 
Meslek Alanlarını Bilimsel Olmayan 

Ölçütlerle Genişleterek, Kamu Can ve Mal 
Emniyetini Hiçe Saymaktadır.
Son dönemde yapılan kamu sağlığını 
ilgilendiren yasa ve yönetmelik düzenle-
melerinde mühendislik mesleği alanlarına 
giren konularda, meslek alanlarının tanımları 
genişletilerek, teknik elemanların da mü-
hendislik mesleğini yapar hale getirilmesi 
planlanmaktadır.

Bunun son örneklerinden birisi de, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın Araçların 
İmal Tadil Montaj Yönetmelik Taslağındaki 
yaptığı değişikliklerde görmekteyiz. Bu 
değişikliklerle Makina Mühendisliği alanına 
giren konular tüm mühendislik disiplinlerine, 
teknik öğretmenlere ve teknoloji fakültesi 
mezunlarına açılarak, meslek alanlarımız 
bilimsel olmayan kriterlerle karıştırılmakta 
ve bu durumun kamu can ve mal sağlığına 
getireceği tehditler gözardı edilmektedir.

Sürekli gerici ideolojik saiklerle saldırdıkları 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
ve bağlı Odalarımız, toplumun ve çalışma 
yaşamının güvenliği, meslek alanlarının 
toplum yararına düzenlenmesi gibi kamusal 
amaçlarla hareket etmektedir.

Özelde; Makina Mühendisleri Odası da tüm 
bu yaşananlar karşısında ilkeli, bağımsız 
ve doğru duruşunu sergilemeye devam et-
mektedir. Odamız kamusal denetim anlayışı 
gereği Türkiye`de asansörlerin ve diğer iş 
ekipmanlarının periyodik kontrollerini ger-
çekleştirmenin yanı sıra, bu konuda her türlü 
eğitimi veren, belgelendirme yapan, kurslar 
düzenleyen meslek odası konumundadır. 
Odamızın asansörler konusunda yayınla-
dığı raporlar, basın açıklamaları, kongre 
ve sempozyum sonuç bildirgeleri buralara 
sığamayacak kadar büyüklük ve çeşitlilik arz 
ettiğinden bu raporlara, www.mmo.org.tr ve 
www.mmoistanbul.org adreslerinden ulaşıla-
bilir. Saygılarımızla, kamuoyunun ve yetkili 
makamların bilgisine bir kez daha sunarız.

TMMOB MMOİstanbul Şube
Yönetim Kurulu Sekreteri

İbrahim M. Tataroğlu
21.04.2016

Bırakın Asansörleri de Biz Bilelim…
İstanbul Esenyurt`taki Fi Side pro-
jesi inşaatında cephe asansörünün 
(yük asansörünün) yere çakılması 
sonucu 3 işçinin hayatını kaybet-
tiği soruşturmayı yürüten savcılık, 
Makina Mühendisleri Odası İstan-
bul Şubesi tarafından hazırlanan 
raporu kabul etmemiştir.
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Anayasanın 135. Maddesi doğrultu-
sunda çıkarılan 6235 sayılı Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

(TMMOB) kanununa göre kurulmuş kamu 
kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan 
Odamız, her yıl yüzlerce can verdiğimiz iş 
kazalarına dur demek için uzman ve dene-
yimli üyelerinin de desteği ile 6331 Sayılı 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunun kendi 
meslek alanında üzerine düşen kamusal 
denetim görevini başarı ile yerine getirmek-
tedir.

Her şeyin para ve kar oranlarıyla ölçüldüğü 
çağımızda, günümüzde işçi sağlığı ve iş 
güvenliğinin piyasalaştırılması ve hemen her 
sektörde yaşanan ucuz ve kalitesiz hizmet 
anlayışı iş güvenliğinde de ana felsefe haline 
getirilmek istenmektedir. Yaşanan iş kazaları 
göstermektedir ki; “ucuz iş güvenliği” yok-
tur, ‘iş güvenliği’ vardır. Bu nedenle ilgili 
yönetmelikler kapsamında yapılması gereken 
kontrol ve bakımların ihmal edilmesi, 

kar hırsı ile görmezlikten gelinmesi insan 
hayatlarının acı bir şekilde sona ermesine 
sebebiyet vermektedir. 

En çok ölümlü iş kazasının yaşandığı inşaat 
sektöründe gerekli önlemlerin alınması önem 
taşımaktadır. Şantiyelerde iş kazalarını önle-
yici çalışmaların yapılması gereklidir. İnşaat 
çalışması başlamadan önce çalışanların 
eğitimleri tamamlanmalı ve tüm faaliyetler 
için 6331 Sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güven-
liği Kanunu gereği risk değerlendirmeleri 
yapılmalıdır. Risk değerlendirmesi sonucu 
yapılacak önleyici faaliyetler tamamlanma-
lı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Müfettişleri ve/veya ilgili kamu kurumla-
rınca gerekli denetimlerin yapılarak şantiye 
çalışmasının güvenli bir şekilde yapılması 
sağlanmalıdır.

Bu kapsamda şantiye alanında faaliyet 
gösteren iş ekipmanları, iş makinaları, kule 
vinç ve cephe asansörü bakım ve periyodik 

kontrolleri yapılmalıdır. “İş Ekipmanlarının 
Kullanıma Dair Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği”nde, bu cihaz ve ekipmanların 
kontrolü gerekliliği ve kontrol periyotları 
belirtilmiştir. Yönetmelikte belirtilen kontrol 
periyotları, kaldırma-iletme makinaları için 
maksimum bir yıl ile sınırlandırılmıştır. Bu 
ibare inşaat sektöründe bir kule vincinin 
veya cephe asansörünün kontrolünün yıllık 
yapılabileceği izlenimi oluşturmaktadır.  
İnşaat sektörü gibi çok tehlikeli bir iş 
kolunda çalışan kule vinç, cephe asansörü 
vb. ekipmanların periyodik kontrollerinin 
yıllık yapılması büyük riskler taşımaktadır. 
Bu tür ekipmanlar için risk analizi sonucu bir 
kontrol süresi belirleme yöntemi yerine ilgili 
yönetmeliklerde, ekipmanlar için periyodik 
kontrol süreleri değiştirilemeyecek şekilde 
belirlenmelidir.

Kule vinç ve cephe asansörü gibi ekipman-
larda oluşabilecek iş kazalarında geriye 
dönülmez kayıplar oluşmaktadır.  Son 
dönemde Mecidiyeköy-Torunlar Şantiyesi 
ve Esenyurt-Fiyapı Şantiyesinde yaşanan 
kazalar bunu açıkça göstermektedir. Bakım, 
eğitim, denetim ve kontroller bu sürecin 
ayrılmaz bir bütünüdür. Bu sürecin bütünlü-
ğünün sağlanamaması halinde iş kazaları ve 
buna bağlı ölümler kaçınılmaz olmaktadır. 
Bu süreçle ilgili taraflar kendi sorumluluk-
larına düşen kısımları eksiksiz bir şekilde 
yerine getirmelidir.

İş kazaları sebebiyle yaşadığımız can kayıp-
larından dolayı maddi hırslardan uzak uzman 
kişiler tarafından yapılan kontrol ve bakımlar 
hedefimiz olmalıdır. Kamusal etkin denetim 
ve sağlıklı güvenli bir iş yaşamı, bu konuyu 
çözümlemiş gelişmiş ülkeler gibi ülkemizin 
de hak ettiği bir olgudur. Mevcut sistemin 
devamı halinde sadece 2015 yılında en az 
1730 kişinin hayatını kaybettiği iş kazaları 
yaşanmaya devam edecektir.

Sonuç olarak, özellikle inşaat sektöründe 
ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçilmesi 
için yasal altyapının, yukarıdaki önerilerimiz 
de dikkate alınarak oluşturulması, denetim-
lerin sıklaştırılması ve denetimler sonucu 
caydırıcı cezaların verilmesi gereklidir. 
Kazaları önlemek adına Makina Mühendisle-
ri Odası olarak üzerimize düşen sorumluluğu 
yerine getireceğimizi ve bu alandaki kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olacağımı-
zı kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMOB MMOİstanbul Şube
Yönetim Kurulu Sekreteri

İbrahim M. Tataroğlu
29.03.2016

İş Kazaları Kader Değildir!

2015 yılında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre en az 1730 kişi yaşanan iş 
kazalarında hayatını kaybetmiştir. 
İş kazalarından kaynaklı ölümleri çalışma kollarına ayrıldığımızda;

İş Kolu Ölüm İş Kolu Ölüm

İnşaat, Yol 426 kişi Sağlık, Sosyal Hizmetler 30 kişi

Tarım, Orman 405 kişi Petro-Kimya, Lastik 26 kişi

Taşımacılık 236 kişi Gemi, Tersane, Deniz, Liman 25 kişi

Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema 101 kişi Çimento, Toprak, Cam 22 kişi

Belediye, Genel İşler 93 kişi Ağaç, Kağıt 17 kişi

Madencilik 67 kişi Tekstil, Deri 12 kişi

Metal 61 kişi İletişim 9 kişi

2015 yılında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre;
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İstanbul Seyrantepe Sanayi Mahallesi 
Eski Büyükdere Caddesi`nde bir 
siyasi partinin de yer aldığı iş mer-

kezinde restaurant bacasından kaynak-
lanan yangın; restaurant ve endüstriyel 
mutfak bacalarının neden olduğu veya 
olabileceği tehlikeleri bir kez daha 
gözler önüne sermiştir.

Restaurant ve endüstriyel mutfaklarda 
yapılan pişirme işlemlerinde ortaya 
çıkan yağ ve yemek buharları kent yaşa-
mında büyük tehlikeler oluşturmaktadır. 
Yangın ve zehirlenmeler bu tehlikelerin 
başında gelmektedir. 

Pişirme işlemleri sırasında ortaya çıkan 
yağ ve yemek buharlarının havalan-
dırma kanallarında birikerek ısının de 
etkisi ile yanması binalarda yangın riski 
oluşturmaktadır.

Bu yangınların önlenmesi için; alışveriş 
merkezleri, konutlar hariç olmak 
üzere yüksek binalar içinde bulunan 
mutfaklar ve yemek fabrikaları ile bir 
anda 100‘den fazla kişiye hizmet veren 
mutfakların davlumbazlarına otomatik 
söndürme sistemi yapılarak yangın 
güvenliği sağlanmalı, yangın sistemle-
rinin yeterlilik ve periyodik kontrolleri 
yapılmalıdır.

Restaurant ve endüstriyel mutfaklarda 
yapılan yoğun kızartma ve pişirme 
işlemleri sonucu ortaya çıkan duman ve 
koku bu restaurant çevresinde yaşayan 
insanların sağlıklarını tehdit etmektedir. 
Bu kokular kansere, gebelerde düşüğe 
ve sakat doğumlara yol açmakta-
dır. Özellikle restaurantların yoğun 
bulunduğu şehir ve ilçe merkezlerinde 

yaşayan insanlar bu konuda büyük risk 
altındadır. Şehirlerde bu tip işletmelerin 
yoğun bulunduğu yerlerdeki yoğun 
duman ve koku ölçüm yapılmadan bile 
rahatlıkla görülüp hissedilebilir.

Pişirme ve kızartma işlemlerinin yapıl-
dığı restaurant ve endüstriyel mutfakla-
rın bulunduğu binalarda havalandırma 
ve filtre sistemlerinin uygun ve yeterli 
yapılması temizlik ve bakımları ile 
periyodik kontrollerinin takip edilmesi 
yangın ve zehirlenme gibi riskleri önle-
mek için önemlidir. İl ve ilçe belediye-
leri ile AVM yönetimleri bu işletmeleri 
kontrol etmeli belediyeler ruhsatlan-
dırma aşamasında bu tip işletmelerin 
havalandırma-filtre sistemleri yeterlilik 
ve uygunluğu ile baca kontrollerini 
yapmalı-yaptırmalı bu tip işletmelerin 
bulunduğu AVM vb. yerlerde yaşayan 
vatandaşlar belediyelerin beyaz masa-
ları ya da danışma hatları aracılığıyla 
kontrolleri sorgulamalı, uygun ve-veya 
yeterli olmayan havalandırma-filtre sis-
temine sahip işletmeler tespit edilmeli 
bu tip işletmelerle ilgili gerekli önlemler 
alınmalıdır.

Filtre sistemleri işletmede kullanılan ya-
kıt (kömür, doğalgaz, elektrik) ve pişiri-
len ürünlere (et, hamur işi, yemek) göre 
farklılık göstermektedir. Bu işletmelerde 
uygun filtre seçimi, sistemlerin kapasite 
hesapları makina mühendislerince yapıl-
malıdır. Dolayısıyla bu tip işletmelerde 
kullanılan sistemlerin merdiven altı 
ve yetkisiz kişilerce yapılması yerine 
mühendisler tarafından yapıldığının 
kontrol edilmesi önemlidir. Ayrıca çalı-
şan sistemlerin filtre değişimi, temizlik 
ve bakımları periyodik olarak yapılmalı/ 
yapılması sağlanmalıdır.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi olarak toplum yararını gözetme 
anlayışımız gereği il ve ilçe belediye-
lerine birlikte çalışmak için çağrıda 
bulunur, halk sağlığını ilgilendiren bu 
önemli konuda her türlü desteği sun-
maya hazır olduğumuzu beyan ederiz. 
Saygılarımızla.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul
Şube Yönetim Kurulu Sekreteri

İbrahim M. Tataroğlu
24.03.2016

Halk Sağlığı İçin Kamusal Denetimler 
Şarttır, Vazgeçilmezdir
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Türkiye‘de son 10 ayda gerçek-
leştirilen bombalı saldırılarda 
yüzlerce yurttaşımız hayatını 

kaybetti. Son olarak 19 Mart`ta Şube 
binamıza 300 metre mesafede, İstiklal 
Caddesi`nde gerçekleştirilen alçakça 
saldırıda bir kez daha öldürüldük, bir 
kez daha katledildik…

Bu katliamı gerçekleştirenleri; katlia-
ma zemin hazırlayanları, göz yuman-
ları lanetliyor, hayatını kaybedenlerin 
yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil 
şifalar diliyoruz.

İnsanların can güvenliğinin kalmadığı 
bir ülkede, “istikrar” vaadi ile iktidara 
gelenlerden hiçbiri istifa etmezken, 
yetkililerin kendilerini aklama çaba-
ları, nasıl bir anlayışla karşı karşıya 
olduğumuzu bir kez daha göster-
miştir. İstanbul Valisi, Türkiye‘deki 
Almanya Büyükelçiliği‘nin hafta içi 
yaptığı uyarılara ilişkin “Konsolosluk 
uyarısıyla bu saldırının alakası yok” 
derken, İçişleri Bakanı tüm önlemleri 
almaya devam ediyoruz diyor. Saldırı 
uyarılarını dikkate almak yerine, uya-
rıyı yapanlara tepki vermenin, neye ve 
kimlere hizmet ettiği açıktır.

Türkiye Ortadoğu`da yaşanan kanlı 
savaşın bir parçası haline gelirken, 
ülkeyi yönetemez durumda olan 
Hükümet, her gün daha fazla ölüm, 
daha fazla gözyaşından başka bir 
şey vadetmemektedir.  Suriye`nin 
istikrarsızlaşmasının, iç savaşla parça-
lanmasının en önde gelen sorumlula-
rından Erdoğan ve AKP İktidarı, aynı 
senaryonun ülkemizde de yaşanması-

na yönelik adımlarında 
bir an olsun tereddüt 
etmemektedir. Ülkemizi 
Suriyeleştirerek etnik 
ve mezhepsel çatışma-
ya sürükleyenler, gün 
geçtikçe daha fazla in-
sanımızı katleden İŞİD 
mensuplarını yakala-
mak yerine, ölümlere 
sessiz kalmayanları 
baskı altına almak-
ta, akademisyenler, 
avukatlar, gazeteciler 
gözaltı ve tutuklama 
terörüyle karşı karşıya kalmaktadır.

Katliamlara ve baskılara sessiz 
kalmayacağız!

Bizler, insanları sokak ortasında 
katlederek toplumu korku ve karan-
lık içerisine sürüklemeye çalışan 
halk düşmanı zihniyete karşı yaşamı 
savunacağız. Toplumun tüm ilerici 

kesimleriyle birlikte dayanışmayı 
büyüterek, omuz omuza mücadele 
edeceğiz.

Unutmayacağız! Alışmayacağız! 
Affetmeyeceğiz!

TMMOB MMOİstanbul Şube
Yönetim Kurulu Başkanı

Battal Kılıç
21.03.2016

Unutmayacağız! Alışmayacağız! 
AFFETMEYECEĞİZ!

Suruç, Ankara Gar önü, İstanbul Sultanahmet, Ankara Merasim sokak, Ankara Kızılay…
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Basına ve kamuoyuna;
İstanbul Bahçeşehir`de bu-
lunan Fi Side projesinde 19. 

kattan düşen dış cephe asansöründe 
bulunan 3 işçimiz (Yasin BAKIR, 
Şükrü YAŞAR ve Osman YARDIM-
CI) yaşamını kaybetti.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi olarak, öncelikle 
Fi Side inşaatındaki iş cinayetinde 
yaşamını kaybeden arkadaşlarımızın 
aileleri ve yakınlarının büyük acısını 
paylaşıyor, kentsel rant ve yoğun 
emek sömürüsü için işçilerin yaşam-

larını gözden çıkaran sermayedarları 
ve işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında 
kalıcı, kesin, güvenceli önlemleri 
almayan Siyasi İktidarı kınıyoruz. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı kazaları seyrediyor…
Ülkemizde yaşanan tüm iş cinayetle-
rinde olduğu gibi bugün yaşadığımız 
faciada bizim için sürpriz olmadı. 
Çünkü ülkemizde insan yaşamının ve 
emekçilerin hiçbir önemi yok! Ayrıca 
inşaat sektöründe ölümlü iş kazasının 
meydana gelmediği hiçbir gün yok. 
Soma`da meydana gelen toplu işçi 

katliamında, Mecidiyeköy`deki TO-
RUNLAR faciasından sonra yaptığı-
mız açıklamada da belirttiğimiz üzere 
inşaat sektöründe denetimlere ağırlık 
verilmesi gerekmektedir. İşçi sağlığı 
ve iş güvenliğinin sağlanmasında 
önemli görevi olan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ise denetim gö-
revini yerine getirmediği gibi yaptığı 
kısmi denetimlerde gerekli yaptırım-
ları uygulamıyor, kazaları sadece sey-
rediyor. Büyük reklamlarla yürürlüğe 
konulan 6331 sayılı İş Sağlığı Güven-
liği Kanunu`nun yürürlükte olduğu 
2013 yılından bu yana iş cinayetleri 

Rantçı, Piyasacı Anlayış İnsan Hayatını
Hiçe Saymaya Devam Ediyor

13 Mart Ankara Kızılay’da 37 
yurttaşımızın hayatını kaybet-
tiği, 125 yurttaşımızın yaralan-

dığı alçakça saldırıyı lanetlemek için 
DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, 
KESK İstanbul Şubeler Platformu, 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu, TTB İstanbul Tabip Odası 
çağrısıyla dün yapılmak istenen yürü-
yüş ve basın açıklamasına hukuksuz 
bir şekilde saldırı gerçekleştirildi.

Katliamı gerçekleştirenleri; bu katlia-
ma zemin hazırlayanları, göz yuman-
ları lanetlemek isteyen kitleye saldırıl-
ması izah edilemez bir durumdur. 
İstanbul Valiliği emri ile engellenen 
basın açıklaması başlamadan, slogan 
atılması bahane edilerek kitlenin 
üzerine TOMA ve plastik mermilerle 
saldırılması, aralarında Beylikdüzü 

Temsilcilik YK Başkanımız Ezgi 
Kılıç, Bakırköy Temsilcilik YK 
Başkanımız Sevgi Toraman ve Şube 
Teknik Görevlimiz Mesut Geçgel’in 
de yer aldığı 8 arkadaşımızın keyfi bir 
biçimde gözaltına alınmasını, gece 
geç saatlere kadar özgürlüklerinin 
engellenmesini kınıyoruz.

Bilinmelidir ki; her katliam sonra-
sı uygulanan yayın yasaklarına ve 

demokratik haklarımızı kullanılmamı-
zın engellenmesine tepkisiz kalma-
yacak, katliamlara “alışmayacağız”. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi; üyesi, çalışanı ve 
yöneticisiyle halkımıza yönelik saldırı 
ve katliamlara karşı sesini yükseltme-
ye devam edecektir.

Valilik tarafından İstanbul‘da hayata 
geçirilen, fiili sıkıyönetim uygula-
malarına ve en temel haklarımızın 
gasp edilmesine karşı hukuki yollara 
başvuracağımızı da kamuoyunun 
bilgisine sunarız.

Saygılarımızla
TMMOB MMOİstanbul Şube

Yönetim Kurulu Sekreteri
İbrahim M. Tataroğlu

15.03.2016

Katliam Serbest, Lanetlemek Yasak

TMMOB Makina Mühendisleri Oda-
sı İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu, 
Ankara katliamına ilişkin dün 
yapılan eylemde gerçekleşen polis 
saldırısına ilişkin bir basın bülteni 
yayınladı.
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azalmadı. Her gün tespit edilebilen 
en az 5 iş cinayeti yaşanmaktadır ve 
bu beş işçiden ikisi inşaat sektörü 
çalışanıdır. Bu noktada Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı`nın göre-
vinin ölümleri saymak ve kaza sonrası 
işyerlerine müfettiş göndermek değil 
kazaların önlenmesini sağlamak oldu-
ğunu belirtmek isteriz.

İş cinayetinin meydana geldiği cephe 
asansöründe periyodik kontrollerin 
yapıldığına dair herhangi bir veriye 
rastlanılmamış iken SGK tarafından 
şantiyenin kayyuma devredilip mü-
hürlenmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. 
Söz konusu Fi Side şantiyesi kayyu-
ma devredilmiş ve mühürlü konumda 
ise burada yapılan çalışmaları denetle-
meyen/engellemeyen Bakanlık ve 
ilgili idare yaşanan facianın sorumlu-
larındandır.

Periyodik kontroller azaltıldı…
İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güven-
liğine ilişkin kurallar (sağlık raporu 
alınması, eğitim, mesleki eğitim, araç 
ve gereçlerin sağlanması, risk analizi, 
acil durum planı hazırlanması vb.) 
çok geniş bir mevzuat içerisinde yer 
almakta ve bunların tamamı kağıt 
üzerinde kalmaktadır. Son faciayı da 
ilgilendiren ekipmanların bakım-ona-
rım kontrollerine ilişkin hususlar “İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nde 
belirtilmiştir. Söz konusu yönetmelik 
çerçevesinde bu tür ekipmanların, 
günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve 
benzeri düzenli aralıklarla muaye-
nelerinin yapılması, tüm bakım ve 
onarımların kayıt altına alınması 
gerekir. Ayrıca iş ekipmanlarının ça-
lışmaya başlamadan önce operatörleri 
tarafından kontrollere tabi tutulma-
larının sağlanması gerekir. Kaldırma 
araçlarının periyodik kontrolleri en 
geç üç ayda bir kez yapılırken, bu 
periyod Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı`nca 25.04.2013 tarihli 

yönetmelikle bir yıla kadar uzatılmış; 
ancak TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası bu tür ekipmanların periyodik 
kontrolünü yine en geç üç ayda bir 
yapmaya devam etmiştir.

Ne yazık ki iş cinayetleri sürecek…
13 yıldır Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığını yöneten kadrolar 
ve ülkemizi yöneten Siyasi İktidar 
bilmelidir ki, uyguladıkları politika-
lar on binlerce çalışanın ölümüne, 
on binlercesinin sakat kalmasına yol 
açmıştır. Bu politikaların uygulanma-
sına devam edildiğinde ölümler de ne 
yazık ki artarak sürecektir.

Israrla, inatla tekrar tekrar belirtiyo-
ruz ki, emekçiler ölmeye mahkûm 
değildir, emekçilerin iş cinayetlerinde 
ölmeleri kader değildir. İş kazalarının/
cinayetlerinin önlenebilmesi için:
• Yanlış politikalardan vazgeçilmeli, 

politika-mevzuat-uygulamalar, 
konunun tarafı olan sendikalar, 
üniversiteler, TMMOB, TTB ile 
birlikte kamusal bir çerçevede 
belirlenmeli ve uygulamaların de-
netiminde bu kuruluşlara da görev 
verilmelidir.

• Ulusal İş Sağlığı Güvenliği 
Konseyi`ndeki temsiliyet “kamu” 
ağırlıklı olmaktan çıkartılmalı, sen-
dika, demokratik kitle örgütü, mes-
lek örgütü ağırlıklı hale getirilmeli, 
Konseyin aldığı kararların uygulan-
ması zorunlu hale getirilmelidir.

• İş Ekipmanlarının periyodik 
kontrolleri artırılmalı ve kamusal 
denetim ivedilikle benimsenmelidir.

• İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güven-
liğinin sağlanması yalnızca iş gü-
venliği uzmanlarının çalışmaları ile 
sağlanamaz, konunun bilimsel açı-
dan bütün taraflarının ekip çalışma-
sı ile mümkün olur. Bunun yanında 
iş güvenliği uzmanlarına ilişkin son 
10 yılda en az 10 kez değişikliğe 
uğrayan mevzuat yap-boz alanı 
olmaktan çıkarılmalı, işçi sağlığı 

ve iş güvenliğine ilişkin kararlar, 
uygulama ve denetim mekanizması, 
yukarıda saydığımız kurum ve ku-
ruluşların katılımı ile oluşturulacak 
kurul tarafından kamusal denetim 
olarak yerine getirilmelidir.

• İşyerlerinde oluşturulan, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kurullarında temsili-
yet işçi ağırlıklı hale getirilmelidir.

• İşyeri denetimleri daha sık yapılma-
lı, denetimlerde maden, inşaat, metal 
sektörlerine ağırlık verilmelidir.

• Eksikleri bulunan işyerlerine 
verilmesi gereken cezalar derhal 
uygulanmalı, kesinlikle ertelenme-
melidir.

• Örgütlenmenin önündeki engeller 
kaldırılmalıdır.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsa-
mındaki işçi eğitimleri formalite 
olmaktan çıkarılmalıdır.

Odamız, işçi sağlığı iş güvenliği ve 
asansörler alanındaki uzmanlıkla-
rından hareketle konunun takipçisi 
olacak, gerekli açıklamaları ve teknik 
raporu kamuoyu ile paylaşacaktır.

TMMOB MMOİstanbul Şube
Yönetim Kurulu Sekreteri

İbrahim M. Tataroğlu
02.02.2016

7SUBE BASIN.indd   59 7.06.2016   15:47



60 / Bülten 2015

Basın Açıklaması Şube

1 Şubat`ta İstanbul Bahçeşehir`de 
bulunan Fi Side projesinde dış 
cephe asansörünün düşmesiyle 

3 işçi hayatını kaybetmişti. Konuya 
ilişkin Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube tarafından yapılan ön 
inceleme raporu sonuçları kamuoyuy-
la paylaşıldı.

İş cinayetinde hayatını kaybeden 
emekçilerin ailelerine başsağlığı 
dileyerek konuşmasına başlayan Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç 
“Ülkemizde yaşanan tüm iş cinayetle-
rinde olduğu gibi bugün yaşadığımız 
facia da bizim için sürpriz olmadı. 
Emekçilerin hayatını hiçe sayan, 
gözünü kar hırsı bürümüş anlayış 
var olduğu sürece de maalesef bu 
kazalar yaşanmaya devam edecektir. 
İş cinayetinin meydana geldiği cephe 
asansöründe periyodik kontrollerin 
yapıldığına dair herhangi bir veriye 
rastlanılmamış iken SGK tarafından 
şantiyenin kayyuma devredilip mü-
hürlenmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. 
Söz konusu Fi Side şantiyesi kayyu-
ma devredilmiş ve mühürlü konumda 
ise burada yapılan çalışmaları denetle-
meyen/engellemeyen Bakanlık ve 

ilgili idare yaşanan facianın sorumlu-
larındandır.” dedi.

Battal Kılıç`ın ardından Şube YK 
Başkanvekili Zafer Güzey, olayın 
gerçekleştiği şantiyede yapılan ön 
inceleme sonuçlarını kamuoyuyla 
paylaşan bir sunum yaptı. Ön incele-
me raporunda şu ifadeler yer aldı:

• Cephe asansörünün İş Ekipmanla-
rının Kullanımında Sağlık ve Gü-
venlik Şartları Yönetmeliğince ya-

pılması zorunlu 
periyodik 
yapıldığına 
dair rapor ve 
kontrol etike-
ti tarafımızca 
görülmemiş-
tir.
• Cephe 
asansörünün 
imalatçının 
önerdiği 
periyotlarla 

yapılması gereken bakım-onarım 
çalışmalarının yapıldığına dair bel-
ge ve kayıtlar görülmemiştir.

• Kontrol edilen cephe asansörüne ait 
etiket, marka, model, kapasite bil-
gileri cihaz üzerinde bulunmamak-
tadır. Sadece asansörler üzerince 
imalatçı firmaya ait bir levha tespit 
edilmiştir.

• Cephe asansörün motor frenleri iniş 
esnasında devreye girmiştir. Motor-
redüktör grubu ve kabin arasındaki 
bağlantı pimlerinin birbirinden 
ayrılması sonucu kabin serbest 
düşüşe geçerek zemine çarpmıştır. 
Motor grubun 19-20. Kat arasında 
kramayer dişli ray üzerinde kaldığı 
tespit edilmiştir.

• Kabinin serbest düşüş esnasında 
kabin güvenlik tertibatının devreye 
girmediği görülmüştür. Bu sebepten 
dolayı kabinin kramayer dişli bo-
yunca serbest düşmeye maruz kal-
dığı ve içindeki çalışanlarla birlikte 
zemine çarptığı tespit edilmiştir.

03.02.2016

Asansör Faciasına İlişkin Basın
Toplantısı Düzenlendi
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28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve 
Güvenliği Günü’nde dikkatler 
Türkiye gerçekleri üzerinde 

yoğunlaşmalıdır, zira iş kazaları ve iş 
cinayetleri sürekli olarak artmaktadır

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) olarak, işçi sağlığı ve 
iş güvenliği (İSG) mevzuatı, uygu-
lama sorunları ve resmi verileri, iki 
yılda bir güncellediğimiz İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Oda Raporu‘nda 
değerlendirdik. Dünyada durum, İSG 
kavramının gelişimi, iş kazaları ve 
meslek hastalıkları verileri, kaza ve 
hastalıkların nedenleri, iş güvenli-
ği, iş sağlığı ve güvenliği kurulları, 
iş güvenliği mühendisliği, işyeri 
hekimliği, MMO‘nun çalışmaları ve 
çözüm önerilerinin yer aldığı raporun 
tamamına, http://www.mmo.org.tr/
yayinlar/kitap_goster.php?kodu=395 
adresinden ulaşılabilmektedir.

İSG mevzuatını sermaye çıkarları ve 
neoliberal politikalar belirliyor
Toplu iş cinayetlerine de dönüşen iş 
kazaları ve meslek hastalıkları, serma-
yenin azami kâr hırsı ve emek aleyhi-
ne politikalardan kaynaklanmaktadır. 
Neoliberal serbestleştirme, özelleştir-
me, sendikasızlaştırma, taşeronlaştır-
ma, esnek, güvencesiz istihdam politi-
kaları, çalışma koşullarının ağır oluşu, 
kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü 
ile kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının artmasının 
başlıca nedenleri arasındadır.

İş kazaları sonucu toplu ölümlerin art-
ması nedeniyle 2012 yılında çıkarılan 
6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasa-
sı, sonuncusu 2015‘te olmakta üzere 
defalarca değiştirildi. İş güvenliği 
uzmanlığı, hekimliği ve diğer sağlık 
personeline ilişkin yönetmelikler de 

defalarca değiştirildi. Ancak kazalar 
ve iş cinayetleri artarak devam etmek-
tedir. Yasa ilk gündeme geldiğinde ve 
üzerinde yapılan değişikliklere dair, iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının bu 
yasa ve mevzuat ile önlenemeyeceğini 
hep söyledik. Gerçek durum ve veriler 
de bu yöndedir.

Mühendislik ve hekimlik dışlanıyor, 
Bakanlık kadroları ve işverenler 
kayırılıyor
İSG, tıp, mühendislik ve sosyal 
bilimler ile bağıntılı çok-bilimli bir 
konudur ancak bu disiplinler adeta 
cezalandırılmaktadır. Öyle ki, İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Yasası, işçi sağlığı 
ve güvenliği konusunu işverenden 
çok uzmanlara ve hekimlere yükle-
miştir. Ayrıca yasa yayımlandığından 
bu yana iş güvenliği uzmanı, işyeri 
hekimi ve diğer sağlık personeli-
nin işyerlerine verecekleri hizmet 
süresi sürekli olarak azaltılmıştır. Zira 
amaç, uzman, hekim ve diğer sağlık 
personelinin işyerlerine maliyetini 
azaltmaktır. Bu personelin ayda 8 
dakika, 12 dakika, 16 dakika gibi çok 
kısa sürelerle görev yaptığı işyerle-
rinde iş kazaları ve meslek hastalıkla-
rının azalmasını beklemek mümkün 
değildir.

Yasa ile işyeri hekimi, mühendis, tek-
nik eleman, hemşire ve diğer sağlık 
personeline verilecek eğitim hizmetle-
ri, dışarıdan satın alma yoluyla ticari 
danışmanlık hizmetlerine dönüştürül-
müştür. İş güvenliği mühendisliği ile 
teknisyenlik, “iş güvenliği uzmanlığı” 
altında bir tutulmuştur. Özel öğre-
tim kurumlarına yetki tanınmasıyla 
mühendislik meslek örgütlerinin 
fonksiyonu dışlanmış, Bakanlık 
kadroları kayırılmıştır. Bir uzmanın 
birden çok işyerinde danışmanlık 

hizmeti vermesi yoluyla tam zamanlı 
iş güvenliği mühendisliği dışlanmış; 
uzmanlar yanlarında ücretli olarak 
çalıştıkları işverene bağımlı kılınmış; 
iş kazalarında işverenlerin sorumlu-
luğu ortadan kaldırılmıştır.  Yasadan 
sonra, yüzlerce eğitim kurumu ve 
iki binin üzerinde Ortak Sağlık ve 
Güvenlik Birimi (OSGB) kurulmuş, 
fakat yapılan düzenlemeler sonucu 
bunlar kapanmaya başlamış, ülkemiz 
“eğitim kurumu” ve OSGB çöplüğüne 
dönüşmüştür.

Türkiye‘deki iş kazalarına ilişkin 
bazı veriler
Yalnızca zorunlu/aktif sigortalı kayıtlı 
çalışanları kapsayan SGK verilerine 
göre, 2014 yılında iş kazaları sayısın-
da yine artış olmuştur. 2013 yılında 
191 bin 389, 2014‘te ise 221 bin 366 
iş kazası yaşanmış; 2013‘e göre yüzde 
15,66 oranında artış olmuştur. İş ka-
zası geçirenlerin 28 bin 174‘ü kadın, 
193 bin 192‘si erkektir.

İş kazası ve meslek hastalığı sonu-
cu ölümlerde de artış olmuş,  2013 
yılında bin 360, 2014 yılında bin 
626 emekçi yaşamını kaybetmiştir. 
2014‘te ölümler 2013‘e göre yüzde 
19,99 artmıştır. İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Meclisi (İSGM) verilerine 
göre de 2014 yılında en az bin 886 
emekçi ölmüştür. 2015 verileri SGK 
tarafından henüz açıklanmamıştır 
ancak İSGM verilerine göre 2015‘te 
13‘ü meslek hastalığı sonucu olmak 
üzere en az bin 730 emekçi iş kazası 
ve meslek hastalığı sonucu yaşamını 
yitirmiştir.

SGK 2013 ve 2014 verilerinde meslek 
hastalıklarından dolayı hiç ölüm 
yoktur! Ancak İSGM verilerine göre 
2013‘te en az 3, 2014 yılında en az 

28 Nisan “Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği” Günü

9MMO BASIN.indd   61 7.06.2016   15:50



62 / Bülten 2015

Basın Açıklaması MMO

29, 2015 yılında en az 13 emekçi 
meslek hastalıklarından dolayı yaşa-
mını kaybetmiştir. Gerçekte, 2014-
2015 yıllarına ait iş kazası sayısı ile 
iş kazası ve meslek hastalığı sonucu 
ölüm vakaları 1996 sonrasının doruğu 
düzeyindedir. Eurostat istatistiklerine 
göre de Türkiye, 100 bin çalışan ba-
şına ölümlü iş kazalarında Avrupa‘da 
birinci sıradadır.

SGK istatistiklerinde iş kazaları ve 
meslek hastalıkları sonucu ölüm 
geliri bağlananlarla ilgili veriler de 
bulunmakta fakat dosyalar ilgili ölüm 
yılında sonuçlanmadığı için o yılın 
ölümlerinden dolayı ölüm geliri alan 
hak sahibi sayısını tespit güçlüğü 
bulunmaktadır. Ancak yıllar birleş-
tirilerek ortalama tespit edildiğinde, 
ölümlerin açıklananın iki katı olduğu 
anlaşılmaktadır.

2014‘teki iş kazalarının faaliyet 
gruplarına göre dağılımında makine 
ve teçhizat hariç fabrikasyon metal 
ürünleri imalatı 18 bin 529 iş kazası 
ile birinci, bina inşaatı 13 bin 508 
kaza ile ikinci, ana metal sanayii 12 
bin 357 kaza ile üçüncü sırada yer al-
maktadır. Fabrik metal ürünler ile ana 
metal sanayinin birleşik yorumlanma-
sı durumunda 30 bin 886 kaza (yüzde 
13,95) ile metal sanayii birinci; bina 
inşaatı, özel inşaat faaliyetleri ve bina 
dışı inşaat faaliyetlerinin birleşik yo-
rumlanması durumunda inşaat sektörü 
29 bin 701 (yüzde 13,41) kaza ile 
ikinci; kara ve boru hattı taşımacılığı, 
suyolu, havayolu ve taşımacılık için 
depolama ve destekleyici faaliyetlerin 
birlikte yorumlanması durumunda 
taşımacılık 17 bin 74 kaza (yüzde 
7,71) ile üçüncü; kömür ve linyit 
çıkartılması, metal cevheri madenci-
liği, diğer madencilik ve taşocakçılığı 
ile madenciliği destekleyici hizmet 
faaliyetlerinin birleşik yorumlanması 
durumunda madencilik faaliyetleri 12 
bin 884 (yüzde 5,82) kaza ile dördün-

cü sırada yer almaktadır.

2014‘te en fazla ölüm yaşanan 
faaliyet grupları sıralamasında, Soma 
katliamı dolayısıyla 335 kişi (yüzde 
20,60) ile kömür ve linyit çıkartılması 
birinci sırada, 260 kişi (yüzde 15,99) 
ile bina inşaatı ikinci sırada, 172 kişi 
(yüzde 10,58) ile kara taşımacılığı ve 
boru hattı taşımacılığı üçüncü sırada, 
143 kişi (yüzde 8,79) ile bina dışı ya-
pıların inşaatı dördüncü sırada, 98 kişi 
(yüzde 6,03) ile özel inşaat faaliyet-
leri beşinci sırada yer almaktadır. Üç, 
dört ve beşinci sırada yer alan inşaat 
faaliyetlerindeki iş kazası sonucu 
ölüm sayısı 501‘dir (yüzde 30,81) ve 
toplam bin 626 ölüm vakasının yakla-
şık üçte birini oluşturmaktadır.

2014 yılında iş kazası sonucu ölüm-
lerin en yüksek olduğu 19 il sırasıyla; 
Manisa, İstanbul, Ankara, İzmir, 
Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, 
Konya, Mersin, Gaziantep, Kayseri, 
Karaman, Balıkesir, Muğla, Hatay, K. 
Maraş, Zonguldak ve Tekirdağ‘dır. 
Hiç ölüm yaşanmayan iller ise Bingöl, 
Bayburt, Kilis olarak görünmektedir.

Meslek hastalıkları SGK istatistikleri-
nin en gayri ciddi yanını oluşturmak-
tadır ve 81 il içinde yalnızca 21 ilde 
ve 494 vakadan ibarettir! 494 vakanın 
230‘u sigortalılığı bittikten sonra 
meslek hastalığı teşhisi konulanları 
kapsamaktadır. İller sıralamasının ilk 
beşi şöyledir: İstanbul 117 kişi, Koca-
eli 33 kişi, Bilecik 31 kişi, Zonguldak 
21 kişi, İzmir 10 kişi! Dünyada iş 
kazaları oranı yüzde 44, meslek has-
talıkları oranı yüzde 56; Türkiye‘de 
iş kazaları oranının yüzde 99,998, 
meslek hastalıklarının ise on binde 2 
oranında olması SGK veri tabanının 
sorunlu yapısını göstermektedir.

Kadınların en fazla iş kazasına maruz 
kaldığı iller sıralamasında İstanbul 
7 bin 144 iş kazası ile başı çekmek-

te, onu İzmir 2 bin 811 iş kazasıyla 
izlemekte ve sıralama Bursa 2 bin 
656, Antalya bin 947, Manisa bin 649, 
Kocaeli bin 517, Ankara bin 496, Te-
kirdağ bin 235, Denizli 846 iş kazası 
şeklinde sürmektedir.  

Önerilerimiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı (ÇSGB) hep tek başına davranarak, 
sendikaların ve meslek örgütlerinin 
görüşlerini önemsemeyerek yanlış 
kararlar almaktadır. Mevcut sorunlar, 
olaylar ve acıların artmaması için 
aşağıdaki özet önerilerimize kulak 
verilmelidir.

• Sendikalar, üniversiteler, 
TMMOB, TTB, ÇSGB ve Sağlık 
Bakanlığı‘nın katılımı ile idari ve 
mali yönden bağımsız, düzenleme 
ve denetim yapan, çoğunluğunu 
emek örgütlerinin oluşturduğu 
ulusal bir Enstitü oluşturulmalı; 
çalışma yaşamına ilişkin mevzuat 
bu enstitü tarafından bütünüyle 
yeniden düzenlenmelidir.

• İşyerlerinde görev alacak uzman, 
hekim, sağlık personeli ve diğer 
personelin eğitimi ile işçi eğitimleri 
bu Enstitü tarafından yerine geti-
rilmeli, her yıl yenileme eğitimleri 
yapılmalıdır.

• Bakanlık kamusal denetim yü-
kümlülüklerini yerine getirmelidir. 
Hekimler de iş müfettişi olarak 
istihdam edilmelidir. İSG hiz-
metlerinin “piyasa koşullarında” 
verilmesi anlayışı dışlanmalı; kamu 
hizmeti, kamu denetimi anlayışı 
hâkim olmalıdır.

• Örgütlenme, toplu sözleşme ve grev 
hakkının önündeki tüm engeller 
kaldırılmalı; esnek, güvencesiz, 
taşeron çalışma biçimleri yasaklan-
malıdır.

• İSG ile ilgili düzenleme ve uygula-
malar, ayrımsız, kısıtlamasız bütün 
işyerlerini ve her statüdeki tüm ça-
lışanları kapsamalıdır. Düzenleme-
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ler; “işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
sağlanmasının öncelikle işverenin 
görevi olduğu” ilkesinde hareketle 
yapılmalıdır.

• Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri 
uygulamasına son verilmelidir. 30 
ve daha fazla çalışanın bulunduğu 
işyerlerinde İşçi Sağlığı Güvenliği 
Kurulu kurulmalıdır.

• İşyerinde istihdam edilen uzman 
ve hekimlerin verdikleri hizmetin 
bir danışmanlık hizmeti olduğu 
kabullenilmeli; işyeri hekimleri ve 
iş güvenliği uzmanlarının mesleki 
bağımsızlıkları ve iş güvenceleri 
korunmalıdır. Bu ve diğer perso-
nelin ücretleri Enstitü bünyesinde 
oluşturulacak bir fondan karşılan-
malıdır.

• Uzman, hekim, diğer personel 
ve sağlık personelinin işyerinde 
yürüttüğü çalışmalar, ilgili meslek 
örgütleri tarafından denetlenmeli-
dir. Uzman, hekim, diğer personel 
ve sağlık personelinin işyerlerinde 
görevlendirilmesi, söz konusu Ens-
titünün yerel birimince yapılmalı, 
işyeri ile yapılacak sözleşme “tip 

sözleşme” olarak enstitü ve meslek 
örgütleri tarafından hazırlanma-
lı, sözleşmede yer alan hususlar 
personelin asgari hakları olarak 
kabullenilmelidir. Kamu kurum ve 
kuruluşlarında görev yapan işyeri 
hekimi ve iş güvenliği uzmanları-
nın asli görevlerinin yanında aynı 
kurum içinde veya diğer kurum ve 
kuruluşlarda görevlendirilmeleri, 
uzmanlığın belirli bir yetkinlikle 
uygulanmasını ortadan kaldırıcı 
nitelikte olduğu için başka görev 
verilmemelidir.

• Uzman, hekim, sağlık personeli 
görev yaptığı işyerindeki İSG‘ye 
ilişkin durumu önerilen Enstitünün 
yerel birimine rapor etmelidir.

• İSG ile görevli çalışan temsilcileri-
nin eğitimleri Enstitünün görevlen-
dirmesi ile kamu kurumu niteliğin-
deki meslek örgütleri tarafından 
yerine getirilmelidir.

• Çalışan temsilcilerinin işyerlerinin 
büyüklüğüne göre belirlenecek 
süre ile işyerinin bütününde her 
gün gözlem yapması, rapor etme 
olanağı yaratılmalı ve iş güvencele-

ri olmalıdır.
• Çalışan temsilcisi, uzman, hekim 

tarafından önerilen hususlar, öneriyi 
yapan kişi ikna edilmediği sürece 
kabul edilmek zorunda olmalıdır. 
İşveren bu karara karşı sadece Ens-
titü yerel birimine itiraz edebilmeli-
dir.

Meslek Hastalıkları Hastanesi veya 
kliniklerinin sayısı artırılmalı, meslek 
hastalıklarının tespitine yönelik çalış-
malar ivedilikle yapılmalıdır.

Son dönemlerde yaşanan iş kazaları 
ÇSGB ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı başta olmak üzere birçok 
bakanlığın ve bakanlık personeli-
nin kazaların meydana gelmesinde 
kusurları bulunduğunu göstermiştir. 
Bu nedenle iş kazaları ve meslek 
hastalıkları sonucunda bakanların ve 
bakanlık görevlilerin yargılanmasının 
önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Ekber Çakar
27.04.2016

“Katliamlar ülkesine” dönen 
ülkemizde bu kez 19 Mart 2016 
Cumartesi günü İstanbul‘da 

İstiklal Caddesi üzerinde bir katliam 
yapıldı. Başka ülkelerin yurttaşı olan 
4 insan yaşamını kaybetti, aralarında 
çocukların da olduğu onlarca insan 

yaralandı. İnsana, yaşama, demokra-
siye, laikliğe düşman güçlerin yaptığı 
bu katliamı nefretle kınıyor, lanetli-
yor; halkların başı sağ olsun diyor, 
yaralılara ivedi şifalar diliyoruz.

Ülkemizi yönetenlerin ve “teröre 
alışmalıyız” diyenlerin aksine; teröre, 
katliamlara, demokrasi düşmanlığına, 
gericiliğe, faşizme, emperyalizmin 
oyunlarına ve ülkemizin mahvedilme-
sine alışmayacağız, teslim olmayaca-
ğız, susmayacağız diyoruz. Katli-
amları ve yaşamlarını kaybedenleri 

unutmayacak, unutturmayacağız.

Tekrar belirtmek istiyoruz; halkımızı 
acı, belirsizlik, korku ve kitlesel pa-
sifikasyona esir edecek, insana değer 
vermeyen, Türkiye‘yi daha büyük bir 
kan gölüne çevirecek çok tehlikeli bir 
gidiş söz konusudur. Bu gidişe bir son 
verilmeli, barışın, emeğin, insanın, 
demokrasinin sesi yükseltilmelidir.

Makina Mühendisleri Odası 
Yürütme Kurulu Başkanı

Ali Ekber Çakar
21.03.2016

İstanbul Katliamını Nefretle Kınıyor, Lanetliyoruz!

İstanbul katliamına ilişkin 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ekber Çakar yazılı bir 
açıklama yaptı.
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2015 yılı resmi işsizlik oranı 
‘psikolojik sınır‘ olarak da 
adlandırılabilinen yüzde 10 

seviyesini aşmıştır. Gençler arasında 
işsizlik oranı yüzde 18,5‘e daya-
nırken, genç kadınlardaki işsizlik 
oranı yüzde 22‘leri buldu. Ne iş ne de 
eğitim sürecine katılamayan gençlerin 
oranı ise yüzde 31,6 ile, yüzde 15 
olan OECD ortalamasının oldukça 
üzerinde kalırken, ülkemiz gencinden 
yaşlısına eğitim, çalışma ve emekli-
lik haklarının yok sayıldığı bir ülke 
haline getirildi.

Odamız tarafından yayınlanan ve eko-
nomide inşa edilen yapısal işsizlik so-
rununa ışık tutmayı amaçlayan birçok 
çalışmada, daha yüksek bir işsizliğin 
kapıda olduğu defalarca belirtilmişti. 

Ortalaması yüzde 3‘te kalan ve düşük 
büyüme dönemi olarak adlandırılabi-
lecek 2012-2014 döneminin ardından 
yeniden tırmanışa geçen işsizliğin, 
öncelikli olarak, geçmiş büyüme 
hızları ile yarattığı istihdam imkanları 
arasındaki uyumsuzluk nedeniyle, 
sanayide işsizlik artışı gözleneceğine 
dair birçok uyarıda bulunmuştuk. 
Nitekim kamuoyundaki tartışma ve 
taleplere karşı kulağı sağırlaşmış AKP 
iktidarının çarpık ekonomi politikala-
rındaki ısrarı sonucunda bugün resmi 
işsiz sayısı 3 milyon 204 bine ulaşmış 
durumdadır.

İşsizliğin sanayi iş kolundaki gidişatı 
ise kaygı vericidir. Yüksek seviyede 
bir işsizlik, sanayide yerleşik bir hale 
gelmiştir. Bu sorunun en temel kayna-
ğı işgücünün üretim sürecinde tasarruf 
kaleminden ibaret görülmesidir. Yük-
sek derecede dışa bağımlı Türkiye 
ekonomisinde TL‘nin dolar karşısın-
daki değer kaybının sürmesi, ithalata 
bağımlı olan üretimin maliyetlerini 
artırmakta, bu maliyetlerin kârlar üze-
rindeki olumsuz etkisi, emek maliyet-

lerini daha da aşağı çekmek suretiyle 
giderilmektedir. Nitekim yakın za-
manda sanayi işverenlerinin istihdam-
da daha kolay bir azaltmaya yani iştn 
çıkarmalara gitmeye hazırlandıkları, 
kıdem tazminatı yükünü hafifleştire-
cek düzenlemeler yapılmasına yönelik 
ısrarlarından anlaşılabilir.

Artan işsizlik, AKP rejiminde hem ge-
liri olmayanların sayısındaki artış, hem 
üretim ve asgari tüketimden dışlanan 
kesimlerin genişleyen nicel boyutu, 
hem de büyüyen işsizliğin daha güçlü 
bir tehdide dönüştürülerek güvencesiz 
ve kuralsız çalışma biçimlerinin bir 
ikna aracı haline getirilmesi gibi pek 
çok açıdan bütünlüklü olarak ince-
lenmelidir. Aksi halde salt rakamlara 
indirgenmiş, siyaset ve ekonomi politi-
kalarıyla dışsal birer parametre olarak 
toplumsal yaşama yabancı bir öğe gibi 
gösterilmeye devam edecektir.

Tüm işçi ve emekçilerin, emeğiyle 
geçinen tüm çalışanların bu dönem-
de ‘güvenceli çalışma hakkı‘ talebi 
etrafında bir araya gelerek işsizliğe, 
çalışma rejiminin kuralsızlaştırılması-
na, modern köle pazarlarının inşasına, 
kiralık işçiliğe karşı mücadeleyi yük-
seltmeleri sorunun tek çözümü olarak 
karşımızdadır. Sanayide atıl görü-
nen işgücünü tasfiye etmek yerine, 
sanayide kapasite kullanımını daha 
da yükseltecek, yeni yatırımlarla atıl 
işgücünü kullanacak, sanayi odaklı 
bir büyüme paradigmasının mümkün 
olduğu da tüm yetkililere ayrıca hatır-
latılmalıdır.

Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Ekber Çakar
31.03.2016  

İşsizlikle Mücadele, İstihdamsız Ekonomi Politikalarını
Reddetmekle Olanaklıdır

Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ekber Çakar, 2015 yılı res-
mi işsizlik rakamları üzerine 
yazılı bir basın açıklaması 
yaptı.
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Ankara‘da yine bir bombalı 
eylem sonucunda, ilk açık-
lamalara göre 37 yurttaşımız 

yaşamlarını kaybetmiş, 100‘den fazla 
yurttaşımız da yaralanmıştır. Yaşamla-
rını kaybedenlerin aileleri ve yakınla-
rına baş sağlığı, bütün yaralılara acil 
şifalar diliyoruz. TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası olarak bu terör 
eylemini de nefretle kınıyor, lanetli-
yoruz.

Unutmamak gerekiyor, Gezi Parkı 
Direnişi, 7 Haziran seçimleri ve son 
olarak 1 Kasım seçimlerinden bu yana 
Türkiye adeta “katliamlar ülkesi” 
haline getirilmiştir. Bu sonuncusu, 
başkent Ankara‘da beş ay içinde ger-
çekleşen üçüncü katliamdır. Ülkeyi 
yönetenler, ülke içinde ve Suriye‘de 
savaş politikalarında ısrar etmekte, 
halkın esenliğini ve can güvenliğini 
sağlayamamaktadır. Yaşamlarını 
kaybeden yurttaşlarımız için taziye 
mesajları yayınlamak, yaralılara şifa 

dilemek ve basmakalıp demeçlerle bir 
ülke yönetilemez. Türkiye‘yi bir savaş 
alanı olarak görmek, terörden medet 
ummak, halklar arası düşmanlıklar 
yaratmak ve milliyetçiliği pekiştirmek 
asla benimsenemez. Terör nereden, 
kimden gelirse gelsin terördür, be-

nimsenemez. Ölümlerin olmadığı, hiç 
kimsenin burnunun kanamadığı bir ül-
kede yaşamak, bütün yurttaşlarımızın, 
hepimizin hakkıdır ve bu husus siyasi 
iktidarın sorumlulukları arasındadır.

Halkımızı acı, belirsizlik, korku ve 
kitlesel pasifikasyona esir edecek, 
insana değer vermeyen, Türkiye‘yi 
daha büyük bir kan gölüne çevirecek 
çok tehlikeli bir gidiş söz konusudur. 
Bu gidişe bir son verilmeli, barışın, 
emeğin, insanın, demokrasinin sesi 
yükseltilmelidir. Türkiye halkları, 
emek ve demokrasi güçleri bu gidişe 
bir son verecek duyarlılık ve refleks-
leri göstermelidir. Odamız, teröre, kan 
sevicilerine, emek, barış, demokrasi, 
laiklik düşmanlarına karşı mücadele-
ye kararlılıkla devam edecektir.

Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

14.03.2016

Ankara Katliamını Nefretle Kınıyor, Lanetliyoruz

Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Ankara’da 
gerçekleştirilen katliama 
ilişkin bir basın açıklaması 
yaptı.
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1 Kasım erken genel seçimleri 
nedeniyle olağan süresi içerisinde 
görüşülememiş olan 2016 Yılı 

Merkezi Bütçe Kanunu Tasarısının gö-
rüşmeleri tamamlanmış ve yasalaşmıştır. 
Merkezi bütçeler, hazırlama dönemleri 
ve işlevi açısından ekonomik, toplumsal, 
siyasal yaşamda oldukça önemli bir yer 
tutmaktadır. Oluşturulması ve gelir-gider 
planlaması, bütünü ile hükümetlerin 
sınıfsal tercihlerinin bir yansıması olan 
bütçenin belirlendiği süreçlerde, kamu 
adına yapılacak harcamaların hangi 
alanlara yöneleceğinin ve finansmanının 
kimlerden sağlanacağının kararları, bu 
tercihin bir yansımasını oluşturmaktadır.

Bu kapsamda her yıl olduğu gibi 2016 
yılı bütçesinin oluşum süreci ve yapısı, 
ülkemizi ekonomik, sosyal ve siyasi 
alanda karanlığa sürükleyen AKP politi-
kalarından bağımsız değildir, demokratik 
hak ve özgürlükler konusunda hükümetin 
duruşunu bir kez daha ortaya koymak-
tadır.

Öncelikle demokratik bir katılımdan 
uzak hazırlanan ve Sayıştay denetimini 
yok sayan bütçe, işçinin, emekçinin, 
köylünün, emeklinin, yoksulun, kadının, 
çocuğun, gencin, bir bütün olarak 
toplumsal alanın büyük bir bölümünün 
dışlandığı bir bütçedir. Kısaca 2016 yılı 
bütçesi halkın bütçesi değildir. Kamu 
gider ve gelirlerinin belirlenmesinde hal-
kın söz sahibi olması anlamına gelen ve 
evrensel yasalarla korunan bütçe hakkı 
yine yok sayılmaktadır.

Önceki bütçeler gibi 2016 yılı bütçesinin 
ana kaynağı vergi gelirleridir. Dolaylı ve 
doğrudan vergiler kanalıyla tüm işçiler 

ve emekçiler bütçenin gelirini sırtlamak-
tadırlar. Vergi gelirlerinin yüzde 70‘i 
dolaylı vergilerden, kalanı da yine büyük 
bölümünün emekçilerin maaşlarından, 
ücretlerinden elde edilen gelir vergisin-
den oluşmaktadır. AKP hükümeti 2016 
yılında dolaylı vergi gelirini geçen yıla 
göre 72,2 milyar lira artırarak 351,5 
milyar liraya yükseltmeyi hedeflemekte, 
toplam vergi hedefi ise 504,5 milyar 
liraya ulaşmaktadır. Gıda ve enerji fiyat-
larının tüm dünyanın aksine Türkiye‘de 
arttığı göz önünde bulundurulursa bu 
hedefin nasıl tutturulacağı sorusuna AKP 
iktidarının cevabı akaryakıt, otomotiv, 
iletişim, tütün ve alkollü içecek vergile-
rine yapılan zamlar olmaktadır. Dolaylı 
vergi kaynaklı bütçe gelirleri hasılatının 
hedeflendiği gibi elde edilmesi için 
tüketim borçlanma kanalıyla kamçılan-
makta, fiyatlara yapılan zamlarla halkın 
cebinden daha yüksek vergiler elde 
edilmektedir.

2016 yılı bütçesinin harcama ve dağılım 
kısmı da finansmanı kadar sıkıntılıdır. 
Giderler dağılımı her yıl benzer bütçe 
paylaşım tarzlarına uyumlu olarak bu 
yıl da Saray politikalarına kaynak 
oluşturacak şekilde hazırlanmaktadır. 
Çalışma Bakanlığı‘nın alacağı bütçe payı 
düşürülmüş, MİT ve Diyanet‘in payları 
artırılmıştır. Cumhurbaşkanlığı bütçe-
sindeki artış yüzde 9, MİT bütçesindeki 
artış yüzde 47‘dir. Savunma ve güvenlik 
bütçesinde 11 milyar TL‘lik artış öngörü-
lerek, geçen yıla göre yüzde 20 gibi yük-
sek bir oranda artırılması ve toplamda 62 
milyar 300 milyon TL‘yi bulması, 2016 
bütçesinin aynı zamanda yeni bir savaş 
bütçesi olarak oluşturulduğunu göster-
mektedir. Üstelik bu rakamlara Cumhur-
başkanlığı ve Başbakanlığa bağlı örtülü 
ödenek olmak üzere, iç ve dış güvenliğe 
ilişkin bazı kalemler ve kayıtlara geç-
meyen kimi harcamalar dâhil değildir. 
Savunma ve güvenlik harcamalarının 
2016 merkezi bütçesinin yüzde 11‘ini 
oluşturmasının temel nedeni, AKP‘nin 

içeride ve dışarıda izlediği güvenlik ve 
savaş politikalarından bağımsız değildir.

Öte yandan AKP, sermaye destekli 
rejimini güçlendirmek için, kamusal 
hizmetler alanını sermayenin tahak-
kümüne açmaya, eğitim gibi alanlarda 
rejimin ihtiyaçları doğrultusunda halkın 
geleceğine yön verme çabalarına devam 
etmektedir. Türkiye‘de okul öncesi eği-
timden üniversiteye kadar öğrenci başına 
yapılan kamusal eğitim harcamaları ve 
eğitim yatırımlarına ayrılan pay gerile-
meye devam ederken, eğitim faaliyet-
lerine yapılan yatırımların oranı yüzde 
11‘lerden yüzde 8‘lere inmiştir. Büyük 
çapta ticarileştirilmesi ve dinselleştiril-
mesi tamamlanan eğitim alanında, eğitim 
faaliyetlerinin maliyeti gün geçtikçe daha 
fazla velilerin omuzlarına yüklenmekte, 
bütçe harcamalarının büyük bir kısmının 
ciddi bir bölümü imam hatipleşmiş 
okullardaki personel giderleri oluştur-
maktadır.

Sağlık alanında ise sağlık hizmetlerinin 
bütçeden finansmanı yerine katkı payı 
uygulaması ile halkın cebinden finans-
manı anlayışı sürmektedir. Koruyucu-
önleyici sağlık hizmetlerinden hızla 
uzaklaşılırken, bugün bütçeden ayrılan 
pay tedavi edici sağlık hizmetlerine yö-
nelmekte, ilaç tekellerine, yüksek katkı 
paylı teknolojik hizmetlere ayrılmaktadır.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, 2016 
yılı bütçesinin insanca yaşam ilkesini 
hayata geçirecek bir bütçe tasarımından 
uzak bir içerikle hazırlandığı ortadadır. 
Bu bütçe, antidemokratik bir işleyişle ha-
zırlanmıştır; savaşçı politikalar eşliğinde, 
gelir dağılımını bozucu, sanayileşmeci, 
kalkınmacı bir büyüme perspektifi ile her-
kese eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir 
bir kamu hizmeti anlayışını dışlamaktadır.

Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

11.03.2016

2016 Bütçesi Hukuksuzluğun, Yoksulluğun,
Dinselleştirmenin ve Savaşın Bütçesidir

Oda Yönetim Kurulu, 2016 
Yılı Merkezi Bütçe Kanunu 
üzerine basın açıklaması 
yaptı.
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Bütün kadınların 8 Mart’ı kutlu 
olsun, hepimizin mücadele 
günü olsun diyor, her türlü 

istismar, baskı ve şiddet sonucu ya-
şamlarını kaybeden kadınları ve bütün 
Özgecan’larımızı saygıyla anıyoruz.

8 Mart‘ın Uluslararası Emekçi Kadın-
lar Günü olarak ilan edilmesi, 1857 
yılında New York‘ta tekstil işkolun-
daki kadın işçilerin düşük ücretlere ve 
insanlık dışı çalışma koşullarına karşı 
yaptıkları grevde 129 kadın işçinin 
katledilmesine dayanıyor. Ancak o ta-
rihten bugünlere dek eşit oy hakkı vb. 
bütün gelişmelere karşın, bugün tari-
hin hem en ilkel hem de en gelişkin 
sömürü ve baskı biçimleri sürüyor. 
Kadınların her alandaki gerçek eşitlik 
istem ve mücadeleleri bu nedenle 
sürüyor, sürecek.

Anayasa‘da “Herkes, dil, ırk, renk, 
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir” denmesine karşın gerçeğin 
farklı olduğunu, kadınlar üzerinde-
ki baskı ve sömürünün, düzenin ve 

gericiliğin temel dayanakları arasında 
olduğunu biliyoruz. Aile, eğitim, 
çalışma yaşamı, istihdam, kısaca 
bütün toplumsal yaşamda açıkça 
görülebilen olumsuzluklar, AKP 
iktidarında giderek artmıştır. Cinsel 
saldırılar, kadınların maruz kaldıkları 
aşağılanmalar, günlük yaşamda her 
yerde ve mevzuatlarda sürmektedir. 
AKP iktidarında kadın cinayetlerinde 
14 kat artış olması tesadüfî değildir. 
Zira bugün ülkemizi yöneten iktidar, 
laiklik karşıtıdır, dinsel bir toplum 
kurgusuna sahiptir, kadın-erkek 
eşitliğine inanmamaktadır. Hemen 
her vesileyle kadınların bedenleri ve 
varlıkları üzerinde baskı ve “sahiplik” 
mekanizmaları oluşturmaya çalışmak-
tadır. Önce “3 çocuk” sonra “5 çocuk” 
söylemi, 4+4+4 gerici eğitim sistemi, 
“kürtajın vatana ihanet olduğu” vb. 
söylem ve uygulamalar, sermaye çı-
karları ile gericiliğin ideolojik-kültü-
rel, siyasal dünyasının nasıl uyuştuğu-
nu göstermektedir.

Odamız, bu sorunların köktenci bir 
tarzda aşılması gerektiğine inan-
maktadır. Dünyayı, yaşamı ve aklı 

erkekler ile birlikte anlamlandıran 
kadınların yaşadığı çok yönlü sorun-
ları tarihselliği ve güncelliği içinde 
toplum bilincine çıkararak özenli 
davranmak ve gerçek çözümlerine 
yönelmek gerekiyor. Mevcut koşul-
larda hem reformlar/iyileştirmeler 
yapılmasını sağlamak hem de nihai 
çözümlere yönelik toplumsal bilinç 
oluşturmak durumundayız. İş yasaları, 
ceza yasaları ve işyerlerine, ilköğ-
retimden yüksek öğrenime, siyasal 
yaşama, toplumsal yaşam ve törelere 
dek köktenci, bütünlüklü adımlar atıl-
ması gerekiyor. Çabalarımızın böylesi 
bir bütünsellik içinde anlamlanacağı 
bir tarihsel dönüşüm için, kadın-erkek 
hep birlikte mücadele etmek duru-
mundayız. Biz bu tarihsel gerekliliğe 
ve kadın-erkek eşitliğine inanıyoruz. 
Kadınlara yönelik artan sömürü, baskı 
ve şiddeti kınıyor, lanetliyoruz. Bu 
vesileyle 6 Mart Pazar günü birçok 
kentte kadınların demokratik ey-
lemlerini engelleyen antidemokratik 
yasaklamaları protesto ediyoruz.

Kapitalizme, erkek egemenliğine, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine, 
kadınlar üzerindeki bütün şiddet 
biçimlerine, gericiliğe, sömürüye, 
güvencesizliğe karşı kadınların haklı 
isyanını destekliyor, selamlıyoruz. 
Başta kadın üyelerimiz olmak üzere 
bütün kadınların 8 Mart‘ı kutlu olsun, 
hepimizin mücadele günü olsun diyor, 
her türlü istismar, baskı ve şiddet so-
nucu yaşamlarını kaybeden kadınları 
ve bütün Özgecan‘larımızı saygıyla 
anıyoruz.

Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Sekreteri 

Yunus Yener
06.03.2016

8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun! 
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TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası, insana, ülkemize, halkı-
mıza düşman güçlerin yaptığı 

bu katliamı da nefretle kınamakta-
dır. TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası, teröre, kan sevicilerine, emek, 
barış, demokrasi, laiklik düşmanlarına 
karşı mücadeleye kararlılıkla devam 
edecektir.

İstanbul Sultanahmet Meydanında bir 
“canlı bomba” eylemi bomba sonucu, 
ilk açıklamalara göre çoğu Alman 10 
kişi yaşamlarını kaybetmiş, çok sayıda 
kişi de yaralanmıştır. Yaşamlarını 
kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına 
baş sağlığı diliyor, bütün yaralılara acil 
şifalar diliyoruz.

Gezi Parkı Direnişi ve 7 Haziran 
seçimlerinden bu yana ülkemizi kan 
gölüne çeviren bir süreç yaşanmak-
tadır. Son yıllarda yapılan Uludere, 
Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç, Ankara 
katliamları ile Güneydoğu‘da her gün 

birçok insanımızın öldürülmesi, halkın 
göçe zorlanması ve en son gerçekleşen 
Sultanahmet katliamı, siyasi iktida-
rın izlediği yanlış iç ve dış siyasetle 
doğrudan bağlantılıdır. Öyle ki birçok 
uluslararası şeriatçı örgüt Türkiye‘yi 
üs, geçiş ve eylem alanı olarak kul-
lanmaktadır. İktidar bütün Türkiye‘yi 
terör alanı haline getirmiş, altından 
kalkamayacağı bölgesel ve uluslararası 
sorunlar yumağı içine sokmuştur.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 
insana, ülkemize, halkımıza düşman 
güçlerin yaptığı bu katliamı da nef-
retle kınamaktadır.  TMMOB Maki-
na Mühendisleri Odası, teröre, kan 
sevicilerine, emek, barış, demokrasi, 
laiklik düşmanlarına karşı mücadeleye 
kararlılıkla devam edecektir.

Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Ekber Çakar
13.01.2016

Sultanahmet Katliamını Nefretle Kınıyoruz

Ülkemizde, Bölgemizde ve 
Dünyada Barış Şarttır
Dün Ankara‘da bombalı bir 

aracın patlatılması sonucu, ilk açık-
lamalara göre çoğu askeri ve sivil 
personel olmak üzere 28 yurttaşımız 
yaşamlarını kaybetmiş, 61 yurttaşımız 
yaralanmıştır. TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası örgütlülüğü olarak 
yaşamlarını kaybeden yurttaşlarımızın 
aileleri ve yakınlarına baş sağlığı 
diliyor, yaralılara acil şifalar diliyor, 
acılarını paylaşıyoruz.

Daha önce defalarca belirttiğimiz üze-
re, Gezi Parkı Direnişi ve 7 Haziran se-

çimlerinden bu yana, ülkemizi kan gö-
lüne çeviren; dozu, şiddeti ve etkileri 
giderek artan bir süreç yaşanmaktadır. 
Uludere, Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç, 
Ankara, İstanbul Sultanahmet ve en 
son dün gerçekleşen katliam, ülkemi-
zin her köşesinin açık bir şiddet-terör 
alanı haline getirildiğini göstermiştir.

Bütün bu kanlı sürecin oluşum ve 
gelişimi izlenen iç ve dış siyasetle 
doğrudan bağlantılıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
olarak, insana, ülkemize, halkımıza 
düşman güçlerin yaptığı bu katliamı 

da nefretle kınıyoruz. Ülkemizde, 
bölgemizde ve dünyada barış şarttır. 
Ülkemiz, emperyalizmin ve bölgesel 
işbirlikçilerinin pis oyun alanından, 
etnik düşmanlık ve mezhepçiliğin 
yıkıcı ortamından mutlaka çıkmalıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası, teröre, kan sevicilerine, savaş 
yanlılarına, emek, barış, demokrasi, 
laiklik düşmanlarına karşı mücadele-
ye kararlılıkla devam edecektir.

Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Ekber Çakar
18.02.2016

Ankara’daki Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz!
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İlerici, demokrat, antiemperyalist, 
toplumcu belirlenimlere sahip 
mühendisler, ülke genelinde yapı-

lan genel kurul seçimlerinde başarılı 
olmuş, yeniden yönetimlere gelmiş, 
Odamız ve TMMOB’nin geleneksel 
çizgisinin sürdürüleceğini göstermiş-
lerdir. Bu sonucun alınmasında emek 
ve katkısı bulunan bütün sorumlu, 
örgütlü üyelerimize kamuoyu önünde 
teşekkür ediyor, kutluyoruz.

Şube Genel Kurullarımız, Demokrasi 

Şöleni Atmosferinde Yapıldı ve “AKP 
İktidarına Hayır” Denildi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası‘nın (MMO) 18 Şubesine bağlı 
81 ili kapsayan örgütlülüğü, 16-17 
Ocak‘ta genel kurullarını ve genel 
kurul seçimlerini yaptı.

Şube genel kurullarımız, birlikte 
üretme, birlikte karar alma, birlikte 
yönetme ilkemizin somutlandığı bir 
atmosferde yapıldı ve antidemokratik 

iktidara karşı bilimin, 
tekniğin, aydınlanmanın, 
kamucu yaklaşımla-
rın birer yanıtı oldu. 
Genel kurullarımız, birer 
demokrasi şöleni olarak 
gerçekleşti, birlik ve da-
yanışma kürsüleri oldu. 

Odamızın temel gücü 
olan örgütlü üyelerimiz, 
Adana, Ankara, Antalya, 
Bursa, Denizli, Diyar-
bakır, Edirne, Eskişehir, 
Gaziantep, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, Kocaeli, 
Konya, Mersin, Samsun, 
Trabzon, Zonguldak 
Şubelerimizin genel 
kurullarında, 2014-2015 
dönemi Şube çalışma-
larını değerlendirdi. 
Ayrıca iktidarın Anayasa 
ve yasalara aykırı bir 
şekilde TMMOB ve 
Odamıza yönelik yaptığı 
mevzuat düzenlemeleri 
ile TMMOB Yasası 
değişikliği girişimleri 
değerlendirildi. Siyasi 
iktidarın kamu idari 
yapısını, kamu hizmetle-

rini ve kamusal mesleki denetimler ile 
TMMOB‘yi bir bütün olarak neolibe-
ral çerçevede dönüştürme çabalarına 
karşı çıkan Odamızın direnişçi çizgisi, 
şube genel kurullarında bir kez daha 
onaylandı, rantçı ve baskıcı iktidara 
hayır denildi.

Şube genel kurul seçimlerinde yenile-
nen yeni yönetim kurullarının çalışma 
programı taslakları da benimsendi. 
Ülke, kamu, toplum yararına oluşan 
bilimsel teknik mesleki birikimimizin 
yeni dönem Oda-Şube çalışmalarına 
yansıtılması için verimli tartışmalar 
yapıldı.

Gene kurul seçimlerine demokrat, 
çağdaş, katılımcı mühendisler vb. liste 
adları ile katılan ilerici, demokrat, an-
tiemperyalist, toplumcu belirlenimlere 
sahip mühendisler, ülke genelinde ya-
pılan genel kurul seçimlerinde başarılı 
olmuş, yeniden yönetimlere gelmiş, 
Odamız ve TMMOB‘nin geleneksel 
çizgisinin sürdürüleceğini göstermiş-
lerdir. Bu sonucun alınmasında emek 
ve katkısı bulunan bütün sorumlu, 
örgütlü üyelerimize kamuoyu önünde 
teşekkür ediyor, kutluyoruz.

Makina Mühendisleri Odası örgüt-
lülüğü, Mart ayındaki Oda genel 
kuruluna ve onun ardından yapılacak 
olan TMMOB genel kuruluna, Şube-
Oda genel kurullarından aldığı güçle, 
ülke, kamu, halk yararlarını esas alan 
demokratik, bağımsız çizgisini güç-
lendirmiş olarak katılacaktır.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü! Yaşa-
sın TMMOB Örgütlülüğü!

Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Ekber Çakar
19.01.2016

Şube Genel Kurdullarımız, Demokrasi Şöleni Atmosferinde 
Yapıldı ve  “AKP İktidarına Hayır” Denildi
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İşçilerin kiralanmasının ve özel istih-
dam büroları kurulmasının yolunu 

açan, Özel İstihdam Büroları Yasası bu 
sabaha karşı (06.05.2016) Meclis Genel 
Kurulu’nda AKP tarafından onaylandı.

Kölelik yasasına göre:
Kiralık işçi uygulaması özel istih-
dam büroları vasıtasıyla uygulamaya 
geçecek. İş ve işçi arayanlar özel 
istihdam bürolarına başvurabilecek. 
Özel istihdam büroları da işveren ile işçi 
kiralama, geçici işçi ile de iş sözleşmesi 
imzalayacak. İşçiyi çalıştıracak olan 

işveren işçi kiralama sözleşmesi karşılı-
ğında özel istihdam bürosuna bir bedel 
ödeyecek. Özel istihdam bürosu bu 
bedelden kendi komisyonunu aldıktan 
sonra işçinin ücretini ödeyecek. Geçici 
işçiyi çalıştıranlar, iş hukuku bakımın-
dan işveren olmayacak. Özel istihdam 
bürolarının işveren olarak yükümlülüğü 
işçinin kiralık olarak çalıştığı süreyle 
sınırlı olacak. İşyerindeki başka işçilerin 
hamilelik, askerlik, yıllık izin ve hasta-
lık hallerinde, mevsimlik tarım işlerinde 
ve ev hizmetlerinde kiralık işçilik uygu-
laması yapılabilecek.

TMMOB söylüyor:
Kiralık İşçilik Yasası güvencesiz çalış-
mada varılan son noktadır.
Bu düzenleme ile güvencesiz, kuralsız 
ve esnek çalışma yaygınlaşacak, iş 
güvencesi tamamen ortadan kalka-
cak, emekçiler açlık sınırının altında 

ücretlerle çalışmaya mahkûm edilecek, 
örgütsüz çalışma yaygınlaşacaktır. İşçi 
sağlığı ve iş güvenliği açısından en 
riskli işçiler yine kiralık işçi statüsünde 
çalışan emekçiler olacaktır. Ayrıca bu 
yasadan en olumsuz etkilenecek olanlar 
kadın işçiler olacak ve kadın işçiler 
üzerindeki sömürü derinleşecektir.

TMMOB söylüyor:
Kıblesi sermaye olan emekçi düşman-
larına karşı birleşik bir mücadeleyi 
örmekten ve büyütmekten başka bir 
yolumuz yoktur.

Üretenlerin yönettiği eşit, özgür, laik ve 
demokratik bir Türkiye için mühendis, 
mimar ve şehir plancıları mücadele 
saflarını sıklaştıracaktır.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı

06.05.2016

AKP Kölelik Yasasını Meclis’te Onayladı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edilen Özel 
İstihdam Büroları Yasası üzerine 
6 Mayıs 2016 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.

20 Temmuz 2015 / Urfa - Suruç
10 Ekim 2015 / Ankara - Tren Garı

12 Ocak 2016 / İstanbul - Sultanahmet
17 Şubat 2016 / Ankara - Merasim Sokak
13 Mart 2016 / Ankara - Güvenpark
19 Mart 2016 / İstanbul - Taksim
27 Nisan 2016 / Bursa – Ulucami

27 Nisan 2016 Çarşamba günü Bursa 
Ulucami yanında gerçekleştirilen alçak 
saldırıyı kınıyoruz ve lanetliyoruz. 
Saldırıda yaralanan yurttaşlarımıza acil 
şifalar diliyoruz.

Patlayan bombalar ve katliamlar bu 
ülkenin kaderi değildir.

Saldırıları gerçekleştiren karanlık 
zihniyetler ve buna zemin hazırlayan, 
işbirliği yapan, iktidarını pekiştiren zih-
niyetler aynı yerden beslenmektedir.

Bizler bu karanlığa teslim olmayacağız 
ve izin vermeyeceğiz. Emeğin, doğanın 
ve insanlık tarihinin aydınlığı onların 
karanlığını yok edecektir.

Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği

28.04.2016

Bursa’daki Alçak Saldırıyı Lanetliyoruz

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği, Bursa’daki terör saldırısı 
üzerine 28 Nisan 2016 tarihinde 
bir açıklama yaptı.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
İstanbul Üniversitesi’nde katıldığı 

konferansta “Laiklik bir kere yeni ana-
yasada olmamalıdır”, “Dindar anayasa 
meselesinden anayasamızın kaçınma-
ması lazım. Dini olarak bahsetmesi 
lazım” diyerek, şer‘i anayasa talebinde 
bulunmuştur.

Her şeyden önce bu içerikte bir 
açıklamanın Türkiye Cumhuriyeti‘nin 

önemli bir üniversitesinde ve üniversite 
camiasının bütün unsurlarıyla, yani öğ-
retim üyeleri ve öğrencilerinin huzurda 
bulunduğu bir ortamda yapılabilmesi ve 
kamuoyuna yansıyan herhangi bir tep-
kiyle karşılaşmamış olması son derece 
düşündürücüdür.

Oysa, burada yok edilmek istenen Cum-
huriyetin en önemli kazanımlarından 
biri olan laiklik ilkesidir. Ve bu saldırı, 
Cumhuriyeti simgeleyen en önemli 
kurumun TBMM‘nin başkanı tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. Bu durum bile 
ülkemizin başına musallat olmuş gerici 
bir anlayışın yapacağı kötülüklerin bir 
sınırı olmadığını, karanlık niyetlerini 
hayata geçirmede bir an bile tereddüt 
etmeyeceklerini göstermektedir.

Bu gerici saldırılar artık durdurulma-
lıdır. Aksi takdirde, kaybolan yalnızca 
Laik Cumhuriyet olmayacak, insanlı-
ğın, cumhuriyetimizin yaşını çok aşan 
zamanlara ve sınırlarımızı çok aşan 
mekânlara yayılmış, yüzyıllar boyunca 
bütün kıtalarda sürdürülen aydınlanma 
mücadelesinin bize sunduğu kazanımlar 
da kaybedilecektir.

Aklın ve bilimin ışığına inanan mühen-
dis, mimar ve şehir plancıları bu karan-
lığa asla teslim olmayacak ve laikliğin 
yok edilmesine izin vermeyecektir.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman der-
hal istifa etmelidir.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı

27.04.2016

Aklımızı Zorluyoruz, Nereye Koyacağımızı Bilemiyoruz! 
Kahraman TBMM Başkanlığına Devam Edecek mi?

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ın laikliğin 
anasayadan çıkartılması ile ilgili 
sözleri üzerine 27 Nisan 2016 tari-
hinde bir basın açıklaması yaptı.

22 Mart 2016 tarihinde Belçika’nın 
başkenti Brüksel’de ardı ardına ya-

şanan terör saldırılarında onlarca insan 
hayatını kaybetti onlarcası da yaralandı.

Brüksel’de halka karşı gerçekleşen terör 
saldırılarını lanetliyor ve kınıyoruz. 
Dünya halklarının başı sağolsun.

Yaşanan saldırıların, Ortadoğu’yu savaş 
ve ölüm coğrafyası haline getiren em-
peryalist politikaların sonucu olduğunu 
çok iyi bilmekteyiz. Emperyalizmin 
Ortadoğu’daki sömürü, savaş ve işgal 
politikalarının bedeli dünya halklarına 
canları ile ödetiliyor. Brüksel saldırıları 
göstermiştir ki emperyalistler tarafından 

desteklenen İslamcı faşizm yalnızca 
Ortadoğu’yu ve ülkemizi değil tüm 
dünya halklarını tehdit ediyor.  

TMMOB emperyalizme, gericiliğe ve 

faşizme karşı dünya halkları ile dayanış-
ma içerisindedir.

Belçika halkının acısı, acımızdır.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailele-
rine ve tüm Belçika halkına başsağlığı 
diliyoruz.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı

23.03.2016

Brüksel Katliamını Lanetliyoruz! Belçika Halkının Acısı Acımızdır

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Belçika’nın başkenti 
Brüksel’de yaşanan terör saldırılarına ilişkin 23 Mart 2016 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki 
gün, İzmit Körfez Geçişi Asma 

Köprüsü’nün son tabliye yerleştirme ve 
Altınova-Gemlik Otoyol kesimi açılış 
töreninde yaptığı konuşmada, 5 Nisan 
Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı 
konuşmadakine benzer görüşler dile ge-
tirmiş ve üst birliğimiz TMMOB ile ona 
bağlı odalarımızı hedef göstermiştir.

Cumhurbaşkanı’nın, “Tabii biz yapmak 
için, inşa etmek için mücadele ederken, 
birileri de yıkmak için çalışıyor. Bakı-
yorsun adı Mimar Mühendisler Odası. 
İşleri, güçleri ne biliyor musunuz? Bir 
yerde bir abide yükselecek değil mi; 
onu durdurmak için hemen yargıya 
gitmek, işleri, güçleri bu. Her yargıya 
gidişlerinden de eli boş dönerler, ama 
dertleri inşa etmek değil, yıkmak...” 
sözleri gerçekleri çarpıtmaktadır.

Zira biz meslek odaları, kuruluş yasala-
rımız, Anayasa’nın amir hükümleri ve 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren yönetmeliklerimiz uyarınca, 
kamusal hizmet ve kamusal denetim gö-
revi icra ediyoruz. Cumhurbaşkanı’nın 
“yıkmak/yıkıcılık” ithamının aksine, 
TMMOB ve bağlı 24 oda olarak bizler, 
meslek alanlarımızdan hareketle yapı-
cıyız. Görevimiz, yapmak, inşa etmek, 
bakmak, onarmak, denetlemek, koru-
mak ve geliştirmek, kamu ve toplum 
çıkarları doğrultusunda kararlar almak 
ve uygulamaktır. Ülkemizin yeraltı-
yerüstü kaynakları, kentleri, çevresi, 
doğası, suyu, toprağı, tarımı, peyzajı, 
yapıları, gıdası, ulaşımı, enerjisi, ma-
denleri, malzemeleri, sanayisi, bizlerin 
bilimsel teknik uygulamalarıyla korunur 
ve geliştirilir. Bu görevlerimizde kamu 
ve toplum yararı ölçütünü gözetmek ve 
gerekli girişimlerde bulunmak, bizzat 
Anayasa, kuruluş yasalarımız ve özerk 
kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları olarak benimsediğimiz, Baş-
bakanlık oluru ile de Resmi Gazete’de 
yayımlanmış ana yönetmelik ve diğer 
yönetmeliklerimizle kamusal, hukuksal 
hükümlere bağlanmıştır.

Odalarımızın, hemen her hükümet veya 
iktidar döneminde başvurduğu usulsüz 
veya bilimsel teknik gerekliliklerle uyuş-
mayan uygulamaları yargıya taşıması, ta-
mamen bu çerçevede gündeme gelmiştir. 
Bilinmelidir ki, hiç kimse, anayasal bir 
hak olan hukuk ve yargı yolunu, şikâyet 
edemez, etmemelidir! Aksi durum, ikti-
dar uygulamalarında sıklıkla görüldüğü 
üzere; hukuk, yargı ve Anayasa dışılığı 
teşvik eder; idari, hukuki, adli ve toplum-
sal normlara güveni azaltarak keyfiyet 
veya zorbalığa kapı aralar.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı’nın “Her 
yargıya gidişlerinden de eli boş döner-
ler” sözleri de gerçeği yansıtmamakta-
dır. Zira odalarımızın yargıda açtığı ve 
kazandığı yüzlerce dava bulunmaktadır. 
Yargı kararlarına karşı sayısız yeni 
düzenleme ile yargı kararlarını ihlal 
eden biz değil, siyasi iktidar ve onun 
şemsiyesi altındaki kurum, kuruluş, 
idare ve firmalardan oluşan rant konsor-
siyumlarıdır.

Bugün ülkemizde yapılması gereken, 
hukuk ve yargı yolunu eleştirmek ve 
anayasal dayanağı olan kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarını hedef 
haline getirmek değil, evrensel normları 

demokratik bir şekilde benimsemek, 
yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal etme-
mektir. Demokrasiye tahammülsüzlüğe 
ve yargı süreçlerine müdahaleye bir son 
verilmelidir.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, 
açtığımız davalardan hareketle yaşanan 
Anayasa, hukuk, yargı ve denetim dışılı-
ğın tek nedeni vardır, o da ülkemizin 
rant cumhuriyeti haline gelmesine karşı 
direncimiz, bilimsel teknik gereklilikle-
re sadakatimizdir.

İktidarların tasarruflarını kamusal-top-
lumsal-mesleki yarar süzgecinden geçi-
ren, mesleki-bilimsel teknik doğrulara 
dayanarak ülkenin en karanlık dönemle-
rinde bile gerçekleri açıklamaktan geri 
durmayan TMMOB ve bağlı meslek 
odaları olarak, Anayasa, hukuk ve 
örgütlü üyelerimizden aldığımız güçle 
gerçeklerin yanında yer almaya devam 
edeceğimizin bilinmesini isteriz.  

Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makinaları İşletme Müh. Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Müh. Odası

Mimarlar Odası
Orman Mühendisleri Odası
Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

23.04.2016

Cumhurbaşkanı TMMOB ve Odalarımızı Hedef Gösteriyor 
Ancak Ülkemizden, Halkımızdan Yana ve Rant Karşıtı 

Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek

TMMOB’ye bağlı odalar, 
Cumhurbaşkanı’nın TMMOB’yi 
hedef gösteren açıklamaları 
üzerine 23 Nisan 2016 tarihinde 
ortak bir basın açıklaması 
yaptılar.
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Cumhurbaşkanı, dün bir açılış 
töreninde yaptığı konuşmada yine 

TMMOB’yi hedef alarak, TMMOB’yi 
adına “paralel” dediği eski yol arkadaş-
larıyla çalışmakla suçlamıştır.

Cumhurbaşkanı açıklamasında “Bizim 
yaptıklarımıza bunların hayali bile 
ulaşamaz” demiştir.

Bu cümleye tamamıyla katılıyoruz. 
Çünkü, yalnızca biz değil, bu ülkede 
yaşayan hiç kimsenin hayal edemeye-
ceği bir dönüşüm yaşanmıştır 14 yılda. 
Mesela kamunun elinde tek fabrika, tek 
kamu hizmeti kalmamıştır. Sağlıktan, 
güvenliğe ve eğitime kadar her şey özel-
leştirilmiştir. Vatandaşın bütün kişisel 
verileri telekomünikasyon, elektrik ve 
doğalgaz şirketlerine verilmiştir; gene-
tik yapısı dahi özel hastane acillerinde 
depolanmaktadır.

Vatandaş her satış işlemi ile yeniden ve 
yeniden özel şirketlerin metası haline 
getirilmektedir.

Kamunun ortak varlığı olan kıyılar, 
ormanlar, limanlar, dereler ve meralar 
Bakanlar Kurulu kararlarıyla şirketlere 
ve kişilere peşkeş çekilmektedir. Bu-
nunla da yetinilmemekte; kentlerimize, 
konutlarımıza ve yaşam alanlarımıza 
dönüşüm gerekçeleriyle el konulmak-
tadır. Özel mülkiyet de teminat altında 
değildir. Vatandaşı koruyacak hiçbir 
hukuki güvence kalmamıştır.

Ülkemiz mezhep ve etnik aidiyet 
temelinde kamplaştırılmış, küçük bir kı-
vılcım ile kopacak bir iç savaşın eşiğine 
gelmiştir.

AKP’nin yerlere göklere sığdıramadığı 
dış politikası bölge coğrafyamızı ve 
denizlerimizi artık bir mezarlık haline 
getirmiştir. NATO ülkemizde her yere 
yerleşmiştir.

Güvencesiz, işsiz, geleceği iktidarın iki 
dudağı arasında insanların yaşadığı, do-
kunsan dağılacak bir ülkeyi hayal etmek 
kolay mıydı sayın Cumhurbaşkanı?

AP’ye gelince; Irak, Yugoslavya, 
Afganistan, Libya, Suriye, Ukrayna’yı 
kan gölüne çevirip, göçmenleri yollarda, 
denizlerde öldürenlerle, “geri alım” 
anlaşmasını TMMOB’nin yaptığını 
düşünen olmasa gerek! Ayrıca, şu anda 
her Bakanlık hangi hizmeti sunacaksa 
AB projesi adı altında hizmetleri ihale 
etmektedir. İş Kurma ve Hizmetlerin 
Serbest Dolaşımı adı altında müzakere 
edip, Türkiye vatandaşlarına iş alanı 
bırakmayan projelere karşı çıkmak 
suçsa, evet bu konuda biz suçluyuz. 
Uluslararası sermayenin ve işbirlikçi-
lerinin ülkeyi yağmalamalarına seyirci 
kalamayız çünkü biz bu ülkenin evlatla-
rıyız ve ülkemizle bağlarımızı kimsenin 
koparmasına izin veremeyiz. Biliyoruz 
ki, bu ülke yoksa biz de yokuz, hak da 
hukuk da…

Bizler kendi ülkesinde sömürge mühen-
dis, mimar ve şehir plancısı olmaya razı 
olamayız.

“Paralel”le hiç kesişme noktamız olma-
dı. Kesişenler düşünsün.

Ülkenin kurumlarını, toprağını-suyunu, 
ormanını-merasını, kıyısını-kumunu, 
parsel parsel yağmalamadık. Hep yağ-
manın karşısında olduk, teşhir ettik.

Paralel ile çalışmıyoruz ama kafamızın 
dikine gidiyoruz. Ülkemiz, halkımız, 
mesleğimiz ve geleceğimiz için büyük 
bir aşkla çabalıyoruz. 

Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve 
sömürgenlerin değil emekçi halkımızın 
hizmetine sunmakta kararlıyız!

Tarih yargılayacaksa böyle yargılasın… 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı

22.04.2016

PARALEL İle Çalışmıyoruz Ama
Kafamızın Dikine Gidiyoruz

TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, 
Cumhurbaşkanı’nın TMMOB’yi 
hedef alan açıklamaları üzerine 
22 Nisan 2016 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.
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İktidarın Mevzuatımızı Değiştirme Giri-
şimleri ve Yeni Akit Gazetesinin Yalanları, 
Bizleri Ülkemizden, Halkımızdan Yana, 
Rant Karşıtı Mücadelemizden Alıkoya-
mayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 
Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı 

konuşmada, “barolar başta olmak üzere, 
meslek kuruluşlarının seçim yöntemlerinin 
değiştirilmesine ihtiyaç olduğuna inandığını 
ve bunu zaman zaman ilgili kişilerle değer-
lendirdiklerinde bu konuya ilişkin bir muta-
bakatın da sağlandığını” belirtmişti. Erdoğan, 
“Barolarda ve diğer meslek kuruluşlarında, 
tüm farklı görüşlerin, düşüncelerin ifade 
edilebilmesine, farklı seslerin kendileri-
ni duyurabilmelerine imkân sağlayacak 
çoğulcu bir yapıyı tesis etmeliyiz” demiş ve 
“Hükûmetin ve Meclis’in de üzerine düşen-
leri süratle yerine getirmesiyle, bu meselenin, 
içinde bulunduğumuz yıl bitmeden çözüme 
kavuşturulması mümkündür” şeklinde görüş 
açıklamıştır. Bu açıklama, Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Denetleme Kurulu’nun 2007 yılında 
başlayıp 2009 yılında tamamladığı, meslek 
kuruluşları üzerine raporun devamı niteliğin-
dedir. Söz konusu rapora göre, Anayasa’nın 
135. maddesi uyarınca kamu hizmeti veren 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla-
rının kamusal hizmet, denetim vb. fonksi-
yonları ortadan kaldırılmalı; seçim sistemleri, 
idari ve mali, bütün yapıları değiştirilmeli 
ve piyasaya açılmalıdır. Kısaca, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
dönüştürülmesiyle neoliberal dönüşümün 
kurumsallaşmasının tamamlanması öngörül-
müştür. Söz konusu rapor 2009 yılında gereği 
yapılmak üzere Başbakanlığa gönderilmiş, 
öncelikle üst Birliğimiz Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) mevzuatında değişik-
lik girişimleri gündeme gelmiştir.

Siyasal iktidar, özel olarak TMMOB ve bağlı 
Odalarını etkisizleştirmeye; kamusal hizmet, 
kamusal denetim, yani kamusal-toplumsal 
yarar fonksiyonlarından arındırmaya ve rant 
yağmasının önünde oluşturduğumuz engel-
leri yıkmaya yönelik mevzuat değişikliği 
girişimlerini sürekli olarak gündemde tut-
maktadır. Bu kapsamda TMMOB Yasası’nın 
değiştirilmesine yönelik iki kez girişimde 
bulunulmuş, ilkinde direnişimiz üzerine geri 

adım atılmış, ikinci girişim ise 7 Haziran ve 
1 Kasım seçimleri dolayısıyla Meclis’te ele 
alınamamıştır.

Erdoğan’ın 5 Nisan’da yaptığı konuşma, 
Türkiye Barolar Birliği (TBB), TMMOB, 
TTB ve diğer meslek kuruluşlarının mevzu-
atını değiştirme çalışmalarının bu yıl içinde 
gündeme geleceğini göstermektedir. İktidarın 
militan gazetesi Yeni Akit de Erdoğan’ın 
5 Nisan’daki sözlerinden hareketle yandaş 
camialarında kamuoyu oluşturmak amacıyla 
9 Nisan’dan itibaren akla hayale sığmayacak 
karalamaları içeren bir yazı dizisi başlattı. 
“Darbe ürünü ihanet odaları”, “Odalar adeta 
Ali kıran, baş kesen”, “Hedefleri millî irade”, 
“Odalarda çözüm nisbî temsilde” vb. man-
şetler atıldı. 1954 yılında, Demokrat Parti 
döneminde kurulan TMMOB’yi, “27 Mayıs 
darbesinin ürünü” olarak gösterebilecek denli 
tarih bilgisi yoksunu ya da okurlarını kasıtlı 
yanlış bilgilerle cehalete ve kör düşmanlığa 
sürükleyen bu tür yandaş yayınlar, ülke-
mizdeki egemen siyasetin ve yandaşlarının 
zavallı düzeyini göstermektedir.

TMMOB ve bağlı 24 Meslek Odası’na yalan, 
iftira, hakaret ve suçlamalarda bulunulması-
nın nedeni, TMMOB ve bağlı Odalar olarak 
tarih, kültür, doğa, kent, kır, enerji, maden, 
tarım, gıda rantları önünde engel oluşturma-
mızdır. Sanayisizleştirme sürecine, serbest-
leştirmelere, özelleştirmelere, yeraltı-yerüstü 
zenginliklerinin talanına dur dememizdir.

Kurulduğu günden bu yana iktidarların ta-
sarruflarını kamusal-toplumsal-mesleki yarar 
süzgecinden geçiren, mesleki-bilimsel teknik 
doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dö-
nemlerinde bile gerçekleri açıklamaktan geri 
durmayan TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, 
yıllardan beri mevcut siyasal iktidarın ve 
yandaş medyasının önde gelen hedeflerinden 
biridir.

Yeni Akit’in bu yayını ilk değildir, öncesi 
de vardır. Yalnızca imzalar değişmekte, 
yalan, iftira, hakaret ve hedef göstermelerse 
süreklidir. Ancak bilinmesini isteriz ki, rant 
politikalarına karşı çıkan TMMOB ve bağlı 
Odaları, Anayasa, hukuk ve örgütlü üyele-
rinden aldığı güçle kamusal-toplumsal yarar 
ilkesinden asla taviz vermemiş, her zaman 
özgücüne dayanmış ve bilimsel-mesleki 
kabullerin taşıyıcısı olmuştur.

TMMOB ve bağlı Odaları olarak, 12 Mart ve 
12 Eylül gibi baskı dönemlerine direnmeyi bil-
dik; şimdi de yıllardır yaptığımız gibi, siyasal 
iktidarın baskılarına onurlu bir şekilde direniyo-
ruz, direneceğiz. AKP iktidarının TMMOB 
ve Odaları üzerinde vesayet kurmak üzere 
yaptığı tüm düzenlemelerin geri alınması, 
yeni girişimlerin teşhiri; Odaların özerk ve 
bağımsız yapılarının güçlendirilmesi; kamu-
toplum yararı, kamusal hizmet, kamusal 
denetim için mücadelemize kararlılıkla 
devam edeceğiz. Ne iktidarın baskıları ne 
de yandaş medyasının yalan ve tehditleri 
bizleri kamusal, toplumsal, mesleki yararları 
savunmaktan ve gerçekleri teşhir etmekten 
alıkoyamayacaktır. Meslek Odaları susmadı, 
susmaz; güneş balçıkla sıvanamaz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makinaları İşletme Müh. Odası
Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Müh.Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası

Orman Mühendisleri Odası
Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

16.04.2016

TMMOB’ye Bağlı Odalardan Yalanlara Karşı Ortak Açıklama!
TMMOB’ye bağlı odalar, 
Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, 
iktidarın TMMOB Yasası’nı 
değiştirme girişimleri ve Yeni Akit 
gazetesinin yalanları üzerine 16 
Nisan 2016 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.
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13 Mart 2016 Pazar günü akşam saatle-
rinde Atatürk Bulvarı, Güvenpark yanı, 

otobüs duraklarının bulunduğu bölgede, 
Kızılay’da, TMMOB binasına 200 metre 
mesafede halkımıza yönelik yapılan alçak 
saldırıyı lanetliyoruz. Bu katliamı gerçek-
leştirenleri; katliama zemin hazırlayanları, 
göz yumanları lanetliyoruz.

Ülkemiz yangın yerine çevrildi. Teker teker 
ya da topluca katlediliyoruz. Katliamda ha-
yatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine 
başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

“Artık Yeter” demenin sonucu değiştir-
mediğine hep beraber tanık olsak da yine, 
yeniden, inadına “Artık Yeter” diyoruz.  

Daha 10 Ekim Katliamı için “Yastayız, 
İsyandayız, Ankara, 10.10.15” yazılı siyah 
pankartlarımız binalarımızda asılı duruyor.

Yasımız sürüyor, acımız büyüyor, yaramıza 
tuz basılıyor.

Kardeşliğimiz ve bir arada yaşama zemin-
lerimiz parçalanmak isteniyor. Etnik ve 
dinsel referanslarımıza göre saflaşmamız 
ve birbirimiz ile savaşmamız isteniyor. 
Yapılan açıklamalarda “endişe etmememiz” 
isteniyor.
…
20.07.2015 Suruç
10.10.2015 Ankara Gar önü
12.01.2016 İstanbul Sultanahmet

17.02.2016 Ankara Merasim Sokak
13.03.2016 Ankara Kızılay
…
Endişe etmeyelim öyle mi! Yüreğimizde 
kanayacak yer kalmadı.

Kitlesel ölümlere ve savaş koşullarına alış-
mamız, normal karşılamamız isteniyor.

Biz bu karanlığa teslim olmayacağız.
Tesadüfen yaşayanlar olarak emperyalizme, 
faşizme ve gericiliğe teslim olmayacağız.

Biz bu katliamlar zincirine ve ölümlere 
alışmayacağız, normal karşılamayacağız.

Biz bu katliamları ve hayatını kaybeden 
kardeşlerimizi unutmayacağız.

Biz bütün bu kötülüklerin hesabını soracağız.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkan
Mehmet Soğancı

14.03.2016

Alışmayacağız, Unutmayacağız, Hesap Soracağız!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 13 Mart’ta Ankara Güven-
park otobüs durakları önünde meydana gelen terör saldırısı üzerine 14 Mart 
2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İktidarın meslek odaları üzerinde oluştur-
maya çalıştığı baskının yansıması olarak, 

iktidardan güç alan bazı odakların Birli-
ğimize bağlı odalarımızı hedef gösteren 
açıklamalarına sıklıkla tanık oluyoruz.

En son olarak da Ağaoğlu Şirketler Grubu 
yöneticisinin Mimarlar Odamızı kamu 
yararına açtığı davalardan dolayı “terörist” 
olmakla suçladığını ve  “bir operasyon 
yapılması lazım”  diyerek Odamızı hedef 
gösterdiğini basın yoluyla öğrenmiş 
bulunuyoruz.

Gerçeği herkes bilsin:
Dayanağını Anayasa’nın 135. maddesin-
den alan kamu kurumu niteliğindeki bir 
meslek örgütüne “operasyon yapılması” 

önerisini getirme cesaretini gösteren bu 
çevreler, iktidarla kol kola ülkenin orman-
larını, derelerini, kentlerini yağmalayan-
lardır.

TMMOB söylüyor:
Doğanın katledilmesine, suyumuzun, 
toprağımızın peşkeş çekilmesine karşı 
mücadelenin simgesi TMMOB ve odaları 
bu gibilerin önlerindeki en büyük engeldir.

TMMOB ve bağlı odaları bu gibilerin 
hedefindedir.

Çünkü; TMMOB, bağlı odaları ve tabii 
Mimarlar Odamız; kentlerin kimliklerinin 
rant uğruna yok edilmesine karşı mücadele 
eder, ormanların, yaylaların yağmalan-

masının karşısındadır, derelerin özgürce 
akması için yöre halkları ile birlikte 
direnir, bugünlerde de Artvinlilerle omuz 
omuzadır.

Çünkü; TMMOB ve bağlı odaları, bu 
ülkenin kültürel ve doğal varlıklarının yok 
edilmemesi için bilimsel raporlar hazırlar, 
hukuk yoluyla mücadele ederler.

İşte bu yüzden, TMMOB ve Odaları onla-
rın önünde engeldir, işte bu yüzden onlara 
göre TMMOB’ye ve Odalarına “operas-
yon yapılması” gerekmektedir.

Ağaoğlu Şirketler Grubu yöneticisi gibiler 
iyi bilmelidir ki; hiçbir güç TMMOB’yi, 
bağlı odalarını ve Mimarlar Odamızı 
emekten, halktan ve kamu yararından yana 
mücadeleden vazgeçiremeyecektir.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı

17.02.2016

Hiçbir Güç  TMMOB’yi ve Mimarlar Odamızı Halkımızdan ve Kamu 
Yararından Yana Olan Mücadelesinden VAZGEÇİREMEYECEKTİR!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Ağaoğlu Şirketler Grubu 
yöneticisinin Mimarlar Odası’nı hedef gösteren açıklamaları üzerine 17 Şubat 
2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Bu ülkede son on yılda, sayısı yüzde 
bin dört yüz artan kadına yönelik 

şiddet ve cinsel istismarın duyarsız 
kalındığı her günün bedelini, ne yazık 
ki Özgecan, Güldünya, Ayşe Paşalı, 
Hüsne Aslan, Kübra Kart gibi onlarca 
kadın onuruyla, bedeniyle, yaşamıyla 
ödemektedir.

En son İstanbul Bağdat Caddesi’nde 19 
yaşındaki gencecik kardeşimizin saldırı-
ya uğramasının sorumlularını biliyor ve 
yine söylüyoruz.

Sorumlular; IŞİD ile yarışır şekilde 
“Erkek kadın fıtratının farklı olduğu” 
yaklaşımıyla kadına yönelik anlayışın 
çerçevesini çizerek, kadın istihdamı-
nın engellenmesine yol açan, kadının 
kimliğini yok eden, kadını aile içine 
hapseden ve kadın bedenini namus 
kavramının odağına koyan anlayışı, ya-
şam biçimini topluma bir model olarak 
dayatanlardır.

Sorumlular; hamile kadınların sokağa 

çıkmasını ahlaksızlık olarak gören, 
“kahkaha atan kadın iffetsizdir”, “kızlı 
erkekli aynı evde kalıyorlar, aynı merdi-
venleri kullanıyorlar”, “annelik bir ka-
riyerdir”, “tecavüze uğrayan doğursun, 
gerekirse devlet bakar”, “tecavüzcü, 
kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından 
daha masumdur” diyenlerdir.

Sorumlular; yayınladığı fetvalarla kadın 
ve çocuk düşmanlığı yapan, “babanın 
öz kızına şehvet duyması haram değil!” 
diyenlerdir.

Sorumlular; çocuklarımıza cinsel 
istismarda bulunduktan sonra evlerinde 
yapılan aramalarda 4000-5000 çocuk 
pornosu kaydı bulunan kişiler için ve 
bu kayıtlar temin edilirken, herhangi bir 
önlem almayanlardır.

Sorumlular; 26 kişinin tecavüz ettiği 
13 yaşında kız çocuğu için “istese 
karşı koyabilirdi” kararı veren, kadın 
cinayeti davalarında aşırı sevgi indirimi, 
cinsel saldırı davalarında saygın tutum 

indirimi uygulayan, kadın katillerine 
“öldürme hakkımı kullandım” deme 
cesareti verenlerdir.

Sorumlular; bilimsel, laik eğitimden 
uzak; çocuk yaşta evlenmeyi teşvik 
eden ‘4+4+4 kesintili eğitim(!)’ sistemi-
ni yaratanlardır.

Sorumlular; kadınları, düşük ücretle 
güvencesiz çalışmaya zorlayan, cinsi-
yetçi işbölümüne ve daha düşük ücretle 
çalışmasına neden olan, emeğin yeniden 
üretimini kadın üzerinden sağlamak 
isteyen neoliberal politikaları uygula-
yanlardır.

TMMOB diyor ki:
Kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrım-
cılığı sorunu çözülmeden, demokratik 
bir toplum yaratılması mümkün değildir.

TMMOB diyor ki:
Kadın emeğini sömüren, kadını düzenli, 
güvenceli işler yerine, anneliğe ve ev ka-
dınlığına hapseden cinsiyetçi politikalara, 
kader haline getirilen dayatmalara karşı; 
kadınlara yönelik saldırı, tecavüz ve ci-
nayetlere karşı kadın erkek, yaşamın her 
alanını paylaşarak, el ele, omuz omuza 
mücadele etmeye devam edeceğiz.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı

29.01.2016

En Son Bağdat Caddesi’nde Yaşanan Kadına  Yönelik 
Saldırının Sorumlularını Biliyor ve Yine Söylüyoruz!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, kadına yönelik 
şiddet, taciz ve tecavüz olayları üzerine 29 Ocak 2016 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.
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Sinmaz Ketenci,̇ Turhan Yücel, Zeki Aksu
Yayın No : MMO/663
Birinci Baskı : Mayıs 2016
ISBN  : 978-605-01-0878-1
Sayfa Sayısı : 848
Ebat  : 19,5*27,5 cm

tmmob
makina mühendisleri odası
istanbul şubesi

SOĞUTMA SİSTEMLERİ
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Editör  : Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU
Katkıda Bulunanlar:  Dr. Volkan ŞAHİN
   Dilan KARABULUT
   Burak ASKAR
Yayın No : MMO/645
Birinci Baskı : Ekim 2015
ISBN  : 978-605-01-0748-7
Sayfa Sayısı : 552
Ebat  : 19,5*27,5 cm

HAVALANDIRMA TESİSATI
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Editör  : Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU
Katkıda Bulunanlar: MMO İstanbul Şube 31. Dönem 
(2014-2015) Havalandırma Tesisatı Kitap Komisyonu
Yayın No : MMO/650
Birinci Baskı : Ocak 2016
ISBN  : 978-975-395-508-9
Sayfa Sayısı : 672
Ebat  : 19,5*27,5 cm


	BULTEN sayı 123 KAPAK_baski
	On Ic Kapak
	GIRIS
	1SUBE
	2TEMSILCILIK
	3MMO
	4IKK
	5TMMOB
	7SUBE BASIN
	9MMO BASIN
	10TMMOB BASIN
	Arka Kapak-TanitimBulteni

